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Rozloučení 

s lípou

V pátek 27. února jsme se rozloučili 

s dominantou naší obce – lípou stojící před 

základní školou. Toto datum nebylo vybráno 

náhodně. Následující týden byly jarní prázdniny, 

což díky nepřítomnosti dětí zaručovalo vysokou 

bezpečnost před budovou školy v době jejího 

kácení. Taktéž čas rozloučení v 15 hodin byl 

zvolen zcela záměrně. Na jedné straně jsme chtěli, 

aby se rozloučení mohly zúčastnit děti ze školy před 

odchodem domů a odjezdem na jarní prázdniny. 

Na druhou stranu, aby současně mohla na akci přijít 

alespoň část pracujících spoluobčanů. Svou roli hrálo 

také to, že šlo o konec února, kdy velmi těžko lze 

delší dobu dopředu odhadnout, zda bude pršet, sněžit 

či jaká bude venku teplota, proto nešlo akci protáhnout 

do večerních hodin. Celková účast více než dvou set lidí 

nakonec příjemně překvapila všechny. 

V rámci programu se svým úvodním slovem 

vystoupil 

starosta Radim Bača a k 

rozloučení zahrála dechová hudba Palkovjanka. 

Velký úspěch také měli se svým vystoupením senioři 

a děti z m
ístní školy, kteří si p

řipravili několik pěkných 

písniček připomínajících památku lípy. Během 

programu byla v budově školy k zhlédnutí výstava 

historických fotografií s l
ípou a výstava žákovských 

prací s tématikou lípy.

Velký dík za toto vydařené rozloučení patří 

zejména vedení školy za podporu během přípravy, 

paní školnici Janě Gajdové za výrobu památních 

lípových lístků a dortu s lípou, panu Jarku Šupinovi 

a paní Věře Krpcové za poskytnuté fotografie 

a v neposlední řadě kulturní komisi za přípravu 

a pomoc s re
alizací akce.

Ing. D
avid K

ula, M
BA, m

ístost
arosta

Potravinová sbírka 

pro Ukrajinu v Palkovicích

Od 11. 2. do 16. 2. 2015 jsme pod záštitou 

ADRY společně s Obecním úřadem zorganizovali 

v klubovně hasičárny potravinovou sbírku. 

Sbírka byla určena pro 200 rodin dětí 

z mukačevské školy. Každá dostane velkou krabici 

naplněnou potravinami, které jim vydrží několik 

dnů. Bude obsahovat olej, těstoviny, polévky, nějaké 

konzervy a další potraviny, které lidé donesli. 

V Mukačevu přibývá občanů, kteří nemají peníze na 

pokrytí základních životních potřeb. Podniky propouštějí 

zaměstnance nebo jim 

zadržují výplaty. Nejsou peníze na vyplácení důchodů. 

V důsledku konfliktu se na Ukrajině vše zdražilo, potraviny 

až dvojnásobně. Například kilo mouky vyjde v přepočtu 

na 26 Kč. Míra inflace je veliká. Krize se stále prohlubuje 

a životní úroveň lidí klesá.

Mnoho z Vás se jistě zamýšlí nad tím, proč jsm
e 

se rozhodli potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 

zorganizovat...

Před několika měsíci jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečnou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, která vlastní agenturu na hlídání 

dětí a organizuje programy pro děti. Ve 

Europoslanec JUDr. Jiří Pospíšil 
na velikonoční akci v Palkovicích

Kvíz pro děti - co je špatně?

Potravinová sbírka pro Ukrajinu 

v Palkovicích

Od 11. 2. do 16. 2. 2015 jsme pod záštitou 

ADRY společně s Obecním úřadem zorganizovali 

v klubovně hasičárny potravinovou sbírku. 

Sbírka byla určena pro 200 rodin dětí 

z mukačevské školy. Každá dostane velkou krabici 

naplněnou potravinami, které jim vydrží několik 

dnů. Bude obsahovat olej, těstoviny, polévky, nějaké 

konzervy a další potraviny, které lidé donesli. 

V Mukačevu přibývá občanů, kteří nemají peníze 

na pokrytí základních životních potřeb. Podniky 

propouštějí zaměstnance nebo jim zadržují výplaty. 

Nejsou peníze na vyplácení důchodů. V důsledku 

konfliktu se na Ukrajině vše zdražilo, potraviny až 

dvojnásobně. Například kilo mouky vyjde v přepočtu 

na 26 Kč. Míra inflace je veliká. Krize se 

stále prohlubuje a životní úroveň 

lidí klesá. M n o h o 

z Vás se jistě zamýšlí nad tím, proč jsme se rozhodli 

potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 zorganizovat...

Před několika měsíci jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečnou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, k
terá vlastní agenturu na hlídání 

dětí a organizuje programy pro děti. Ve svém 

volném čase vede společně s dalšími dobrovolnými 

hasiči 
Petrem Havlasem a Lucií Orságovou, 

kroužek mladých hasičů ve své obci. Stala se také 

dobrovolnicí ADRY v Havířově a v červnu 2015 

vyráží do zmiňované mukačevské školy na 14 dní 

pořádat tábor pro děti. Už nyní, ale pro tento 

tábor pořádá sbírku výtvarných potřeb.

Nedávno mi vyprávěla své zážitky z cesty 

do ukrajinského Mukačeva, kde se vydala 

společně se zástupcem vedoucí Havířovské 

ADRY s panem Karlem Folwarczným. 

Mluvila o zoufalých podmínkách, které tam 

měla možnost vid
ět a slyšet.... a

 to byl, asi 

ten prvotní impuls k tomu, abychom ani 

my k této situaci nebyli lhostejní a nějakým 

způsobem pomohli.

Ze  své 
cesty 

napsa
la 

První občánek Palkovic 2015 - Eliška Ramíková

Velikonoční koledníci

Setkání s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem
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Úvodní slovo redakční rady

Vážení čtenáři, občané Palkovic a Myslíku,
dostáváte do rukou v pořadí 3. číslo 

vašich listů, které řečeno s nadsázkou 
vychází společně s jarním sluníčkem 
a toto jarní téma se i odráží v článcích, 
které můžete číst dále. Přáli bychom si, 
abyste i přes spoustu jarní práce na svých 
zahrádkách našli čas na čtení a pokud 
vydržíte číst až do konce, budeme jenom 
rádi. Tentokrát je opravdu z našich 
stánek cítit jaro a my bychom si spo-
lečně moc přáli, aby tato jarní nálada 
zůstala ve vašich srdcích. Uvnitř najdete 

kromě informací také 
několik pozvánek na 

zajímavé kulturní i charitativní akce, na 
které jste všichni srdečně zváni. Tak, jak 
se probouzí příroda po zimním spánku, 
bude se, doufáme probouzet i život 
v naší obci. Na žádost některých občanů, 
kteří postrádají informace o personál-
ním obsazení poradních komisí Rady 
obce, si dovolíme s malou omluvou 
upozornit, že kompletní obsazení všech 
komisí se dozvíte v příštím čísle. V tomto 
aktuálním vydání vám představujeme 
komisi, která je jednak jedna z nejdéle 
fungujících a která s vámi občany dost 
možná nejvíce spolupracuje. Jsme 

rádi, že jsme zaznamenali 
první ohlasy a děkujeme 

i za ty v jistém smyslu 
negativní. I ty jsou pro 
nás vodítkem pro zlepšení 
informovaností. Dovolíme 

si připomenout, že pro tento 
účel slouží i nadále schránka 
pro vaše připomínky, kterou 
najdete ve vestibulu domu 
služeb (vedle lékárny).Přejeme 

vám krásný start do jarních 
příprav na vašich zahrádkách 
a těšíme se s vámi na společné 

kulturní a společenské akce, 
které nás spoluobčany 
mohou sbližovat ještě více.

Ing. Tomáš Huďa, 
předseda redakční rady  
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Květnové pranostiky – Ledoví muži a Den matek

Vstupujeme do měsíce, který se často 
pokládá za nejkrásnější v roce. Má však 
ještě další prvenství: jediný ze všech 
měsíců v roce má dvě pojmenování: starší 
máj (z latinského maius) a mladší květen 
(podle přírody, která v tuto dobu kvete). 
Název květen je u nás znám už něco přes 
200 let. Užil ho poprvé jeden z tvůrců 
novodobé češtiny Josef Jungmann. 

To, co většina květnových pranostik 
vítá, nám obvykle nejde pod fousy: květen 
chladnější, spíše deštivější. Od 13. století 
je měsíc květen spojen také s lidovými 
oslavami, např. stavění máje nebo pálení 
čarodějnic.

Deštivý květen – žíznivý říjen.
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Studený máj, ve stodole ráj.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu 
zřídka mrholívá.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.

Ledoví muži 
– Pankrác, Servác, Bonifác

Je to období mezi 12. – 14. květnem, 
k němuž pranostiky vztahují poslední jarní 
mrazy. Bývá označováno také jako období 
zmrzlíků, studených svatých či ledováků. 
Charakter ochlazení však není vždy stejný. 
Někdy se teplota dostane i pod bod 
mrazu, ale častěji 
nas tává pouze 
citelné ochlazení 
a především se 
vyskytují vydatné 
studené dešťové 
srážky. Ty jsou 
charakteristické 

i pro další významnou pranostickou domi-
nantu, kterou představuje svatá Žofie. 
Lidové pranostiky se tomuto období 
a jeho představitelům věnují v míře nebý-
valé, připomeňme si některé z nich: 

Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví 
muži, Žofie jejich kuchařka; odtud již 
studeno neškodí. 
Svatí Pankráci, Serváci, a Bonifáci, Vás 
se bojí všici sedláci. 
Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví bratři, 
přinesou chladna, jak se patří. 
Žofie víno upije. 
Déšť svaté Žofie švestky ubije. 

Jak je z většiny uvedených pranostik 
vidět, tak nejvíce se „škodného mrazu“ 
obávali vinaři a sadaři. Všeobecně se však 
usuzovalo že: 

Je-li květen prostuzený, bude roček 
vydařený

Den matek
Den matek je velmi krásný svátek, 

který je rozšířen po celém světě. Je to den, 
kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. 
Slaví se v různé dny na mnoha místech 
po celém světě a vychází z různých tra-
dic. Obdobné svátky existovaly už i dávno 
v historii (např. ve starověkém Řecku svá-
tek plodnosti a matek).

Myšlenka mezinárodních a pravidel-
ných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 
na počest Anny Reeves Jarvisové, která 
bojovala za práva matek. O pět let později 
vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow 
Wilson první oficiální oslavu Dne matek, 
konající se druhou květnovou neděli.
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Zprávy z Obecního úřadu…

Slovo starosty

Milí Palkovjané a Myslikovjané,
blíží se 5. květen a ten navždy zůstane 

pro obě dnes již společné obce Palkovice 
a Myslík dnem počátku svobody, dnem 
konce 2. světové války, ale i dnem vděč-
nosti našim osvoboditelům. V letošním 
roce slavíme 70. výročí ukončení 2. svě-
tové války. První chvíle naší svobody byly 
poznamenány velkou tragédií, kdy ustupu-
jící německá vojska zastřelila dne 4. května 
v odpoledních hodinách v Zátopkově 
lomu na Myslíku 6 palkovických občanů, 
2 občany Metylovic a jednoho nezná-
mého vojína, zřejmě sovětského zajatce. Za 
ústupu Němců bylo na našem území dne 
5. května usmrceno 5 našich občanů. Čtyři 
občané přišli o život při totálním nasazení 
na práce v Říši. Za ilegální činnost, která 
byla gestapem odhalena, bylo zatčeno 
a v koncentračních táborech žalářováno 

a usmrceno dalších 18 našich občanů. 
Mezi nimi i významná osobnost obce, 
vojenský generál duchovní služby Msgre. 
Metoděj Kubáň. V přímém boji za svobodu 
našich obcí položilo své životy 7 sovětských 
vojáků a jeden americký letec.

Vážení spoluobčané tímto velmi krát-
kým připomenutím 2. světové války Vás 
srdečně zvu na vzpomínkové akce k osvo-
bození našich obcí, ať už na Myslíku či 
v Palkovicích. Myslím si, že v dnešní velmi 
rozvášněné době, kdy naši kulturu ohro-
žuje jiná a na naše poměry velice zvrhlá, 
roztahovačná a nám neznámá ideologie 
je třeba si tyto hrůzy stále alespoň trošku 
připomínat.

Samozřejmě, že Vám všem přeji 
krásné jarní dny a mnoho chuti do práce 
a zábavy.

Váš starosta Radim Bača

U nás se slaví podle amerického 
vzoru rovněž druhou květnovou neděli. 
V Československu se začal slavit tento 
svátek v roce 1923. Jeho propagátor-
kou byla Alice Masaryková. Po druhé 
světové válce byl postupně zatlačován 
do pozadí oslavami Mezinárodního 
dne žen (8. března), ale i přesto se dál 
v některých rodinách připomínal. Po 
roce 1989 se opět začal slavit veřejně. 
MDŽ se ale zachovává také, podobně, 
jako v jiných zemích. V některých 
zemích se oba svátky sloučily.
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Rada obce Palkovice
Vás srdečně zve

5. května 2015 v 17 hodin do kinosálu Kulturního domu
v den 70. výročí osvobození našich obcí

na

Historickou přednášku a vystoupení Víta Pavlíčka 

Vojenský historik, lektor Československé obce legionářské v Ostravě, 
pan plukovník Petr Petružela nám připomene přednáškou události 

2. světové války se zaměřením na osvobození ostravska.
Přednáška je určena všem věkovým skupinám, seniorům pro připomenutí 

a těm mladším pro zapamatování, za jak těžkých a hrozných podmínek byla 
vybojována a vykoupena naše svoboda a mír!

Besedu svým vystoupením zpestří Vít Pavlíček hrou na harmoniku.

Vstup volný!

Program oslav 70. výročí ukončení II. světové války

Neděle 3. 5. 2015 – Myslík
 8.45 Dechová kapela Palkovjanka před 

kapli Sedmibolestné Panny Marie 
na Myslíku

 9.00 Mše svatá v kapli Sedmibolestné 
Panny Marie na Myslíku

 9.45 Mini průvod s Palkovjankou k 
pomníku padlých

10.00 Položení věnce u pomníku pad-
lých, po skončení neformální 
oslava s malým občerstvením 
v prostorách SKSC

Pondělí 4. 5. 2015 – Palkovice
15.30 Dechová kapela Palkovjanka – 

před ZŠ Palkovice  
16.00 ZŠ Palkovice – zahájení výstavy 

k 70. výročí ukončení II. světové 
války

17.45 Dechová kapela Palkovjanka – 
před kostelem sv. Jana Křtitele 
v Palkovicích

18.00 Mše svatá v kostele sv. Jana 
Křtitele v Palkovicích

19.00 Položení věnců u hrobu rudo-
armějců a u pomníku padlých, 
po skončení neformální oslava 
s malým občerstvením v prosto-
rách kulturního domu

Úterý 5. 5. 2015 – kulturní dům 
Palkovice
17.00 Beseda s vojenským historikem 

plk. Petruželou a vystoupení 
Víta Pavlíčka – po skončení cca 
v 19.00 promítnutí válečného 
filmu „Tmavomodrý svět“
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Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslikovjané,

své dnešní úvodní slovo pojmu stručněji 
než obvykle. Jedním z hlavních momentů 
za uplynulé období bylo znovuotevření 
kina, které bylo slavnostně otevřeno 
filmem Tři bratři v pátek 10. dubna. 
Upřímně musím říct, že váš zájem o kino 
předčil naše očekávání, kdy kino během 
prvního dne navštívilo téměř 200 diváků. 
Následně v neděli na dětské představení 
Khumba dorazilo 36 návštěvníků, což je 
také velmi dobrý výsledek. Návštěvníci si 
chválili zejména kvalitní obraz i prosto-
rový zvuk, což umocnilo zážitek z celého 
představení. Během následujících týdnů 
otevřeme v kině opět bufet, abyste si 
mohli na představení zakoupit drobné 
občerstvení. Věřím tedy, že se kino opět 
stane místem společného setkávání a řady 
kulturních zážitků.

Druhou věcí, kterou bych chtěl zde 
zmínit, je instalace Wi-Fi internetu 
zdarma na vybraných místech v obci. Od 
poloviny dubna je možno využít inter-
net v prostorách tělocvičny, kolem ní 
i na hřišti, v prostorách kulturního domu 
(kinosál, knihovna, klubovna), v SKSC 
na Myslíku, kolem něj a v přilehlém 

parčíku a v neposlední řadě v hasičské 
klubovně na Myslíku a přilehlém dět-
ském hřišti. Instalaci technologií provedla 
firma GetLink, která zajistí i jejich provoz 
a datové připojení. Jsem si jist, že se jedná 
o další malý kamínek do mozaiky spokoje-
ného života občanů v naší obci.

Co se týče následujících akcí a aktivit, 
tak bych zde ještě kromě provozu kina 
zmínil i plánované promítání Mistrovství 
světa v ledním hokeji 2015, které se usku-
teční v kině. Zatím plánujeme promítat 
(snad) všechny zápasy českého národního 
týmu, další program upřesníme následně 
dle úspěchu naší reprezentace. Na konci 
dubna vás také velmi zvu na dlouho plá-
novanou a pečlivě připravovanou akci 
Pálení čarodějnic a stavění máje, která 
proběhne 30. dubna ve volnočasovém 
areálu u tělocvičny. Hned na to bude 
následovat třídenní oslava 70. výročí 
osvobození obce, kde je připraven také 
velmi rozmanitý program v Palkovicích 
i na Myslíku. V půli května pak proběhne 
v místním kostele charitativní koncert pro-
slulého kytaristy Štěpána Raka se synem. 
Na všechny tyto akce jste velmi srdečně 
zváni.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 

dne 16. 3. 2015 na Myslíku ve Sportovně kulturně společenském centru 
na Myslíku (č. p. 118).

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Informaci starosty Radima Bači ohledně prodeje akcií společnosti Lyžování za 

domem a. s.
2. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 
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15. 12. 2014.
3. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 22. 12. 2014, 30. 12. 2014, 12. 1. 2015, 

28. 1. 2015 a 24. 2. 2015.
4. Informaci předsedy finančního výboru Ing. Františka Žídka  o provedené kontrole 

v Základní škole a mateřské škole Palkovice, okres Frýdek-Místek, p.o. za rok 2014.
5. Dopis Ing. Tomáše Huďi zastupitelům obce Palkovice k urgentnímu řešení 

bezpečnosti u Základní školy a v jejím bezprostředním okolí.
6. Závěry školního projektu Bezpečně do školy k dopravní situaci v blízkosti budovy 

základní školy.
7. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Palkovice IČ 00297054 za rok 2014.
8. Informaci Josefa Chlebka k likvidaci vybavení z bytu Zdeňka Najdka v domě 

s pečovatelskou službou.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Karla Menšíková a Martin Kurečka.
3. Členy návrhové komise ve složení Karolína Žilková, Aleš Kubala a Ing. David Kula, MBA.
4. Rozpočet obce Palkovice na rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
5. Kupní smlouvu mezi Vlastou Kramolišovou (zastoupená na základě plné moci 

Hanou Galdovou) a Obcí Palkovice o nákupu pozemků p. č. 572, 573, 574  
a 1669/1 k. ú. Palkovice a budovy č. p. 44 rodinný dům na parcele č. 573, k. ú. 
Palkovice a nabytí těchto nemovitostí do vlastnictví Obce Palkovice. Kupní smlouva 
může být starostou obce podepsána až po splnění podmínek ohledně prokázání 
energetické náročnosti budovy.

6. Kupní smlouvu mezi COOP Beskydy, spotřební družstvo a Obcí Palkovice  
o nákupu pozemku č. 1259, k. ú. Palkovice a nabytí této nemovitosti do vlastnictví 
Obce Palkovice.

7. Záměr nákupu pozemku č. 1649, k. ú. Palkovice a ideální ½ domu č. p. 361, k. ú. 
Palkovice od paní Emilie Halatové.

8. Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ze dne 24. 3. 2009 o zajištění 
ostatní dopravní obslužnosti podle zákona č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších 
změn mezi Arriva Morava a. s. a Obcí Palkovice.

9. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
uzavřené dle ust. § 19c zákona č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi 
ČSAD Frýdek – Místek a. s. a Obcí Palkovice.

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti mezi 
Statutárním městem Frýdek-Místek, Obcí Palkovice a ČSAD Frýdek-Místek a.s.

11. Interní směrnici Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce).

12. Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č. 1/2015 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Palkovice.
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13. Schvaluje návrh rekonstrukce pietního místa CZE8106-7848 na hřbitově 
v Palkovicích.

14. Kupní smlouvu o koupi nemovité věci mezi MSGas s.r.o. a Obcí Palkovice na nákup 
díla „SO 01 Stoková síť splaškové kanalizace – povodí „C“ – PP UltraRib 2 DN 
250 o šachty Š 305 – Š 318“ v délce 324 m za cenu 260 000,- Kč včetně DPH.

15. Darovací smlouvu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Obcí Palkovice na 
dar ve výši 10 000,- Kč.

16. Smlouvu č. 184/600/2014 k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce 
Palkovice mezi Obcí Palkovice a TS a. s. na zajištění oprav a údržby veřejného 
osvětlení v roce 2015.

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10385/11/LCD ze dne 25. 5. 2011 mezi 
Českou spořitelnou, a. s. a Obcí Palkovice ve věci změny úrokové sazby úvěru.

18. Podání žádostí o dotaci:
a. Operační program životní prostředí – Dovybavení sběrného dvora  

v Palkovicích.
b. Operační program životní prostředí – Výsadba krajinných struktur  

a stromořadí v Palkovicích a na Myslíku.
c. Státní fond životního prostředí ČR - Výsadba krajinných struktur  

a stromořadí v Palkovicích a na Myslíku.
d. Moravskoslezský kraj – Přepracování projektové dokumentace pro IV. etapu 

kanalizace.
e. Regionální operační program Moravskoslezsko – Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice.
f. Regionální operační program Moravskoslezsko - Výstavba podia a stánků ve 

volnočasovém areálu za tělocvičnou.
g. Regionální operační program Moravskoslezsko – Modernizace Základní  

a mateřské školy Palkovice.
h. Regionální operační program Moravskoslezsko – Výstavba chodníku na Myslíku.
i. Regionální operační program Moravskoslezsko – Výstavba chodníku v dolní 

části Palkovic.
j. Regionální operační program Moravskoslezsko – Rekonstrukce hřbitovní zdi.
k. Nadace ČEZ – Dětské hřiště na Myslíku.

19. Vyhlášení výběrových řízení:
a. Zajištění těžebních prací pro rok 2015 v lesích ve vlastnictví Obce Palkovice.
b. Zajištění pěstebních prací pro rok 2015 v lesích ve vlastnictví Obce Palkovice.
c. Rekonstrukce hasičské zbrojnice.
d. Výstavba chodníku Myslík.
e. Stavební úpravy v budově základní školy.
f. Pořízení vybavení do budovy základní školy.
g. Výstavba podia a stánků ve volnočasovém areálu za tělocvičnou.
h. Rekonstrukce hřbitovní zdi.
i. Rámcový investiční úvěr ve výši 50 mil.
j. Rámcový překlenovací investiční úvěr ve výši 20 mil. Kč.
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III. ukládá:
1. Komisi pro životní prostředí, místní a bytové hospodářství zjištění situace ohledně 

povinností prokázat energetickou náročnost budovy při koupi budovy do vlastnictví 
obce do 23. 2. 2015.

2. Starostovi Radimovi Bačovi zajistit prohlídku pozemku č. 1649, k. ú. Palkovice  
a ideální ½ domu č. p. 361, k. ú. Palkovice u paní Emilie Halatové.

3. Finančnímu a Kontrolnímu výboru kontrolu vybraných investičních akcí v obci 
v rozsahu definovaném Radou obce Palkovice do 30. 6. 2015.

4. Komisi pro životní prostředí, místní a bytové hospodářství místní šetření ve věci 
žádosti paní Věry Kuchařové ohledně likvidace listí padajícího na její zahradu do 
31. 5. 2015.

5. Kontrolnímu výboru kontrolu nájemních smluv uzavřených mezi Obcí Palkovice  
a jednotlivými nájemci v budovách ve vlastnictví obce Palkovice do 30. 6. 2015.

6. Starostovi obce Radimu Bačovi pozvat starostu Honebního společenstva na pracovní 
jednání zastupitelů.

V Palkovicích dne: 16. 3. 2015

       Radim Bača    Ing. David Kula, MBA
         starosta          místostarosta

Komise pro občanské záležitosti (KPOZ)

Předsedkyně: Karla 
Menšíková
Členové komise: Radim 
Bača - starosta obce
Helena Kapsová - 
odborný referent (KPOZ)
Miluše Pohludková
Ludmila Sasynová
Ludmila Kulová
Jiří Chlebek
Jiřina Štefková

Ludmila Adamovská
Bohumila Šlachtová

Komise pro občanské záležitosti se 
věnuje významným životním událostem 
v životě občanů Palkovic a Myslíku.

Blahopřání jubilantům 70, 75, 80, 85, 
90 a více let. Zlaté a diamantové svatby 
a vítání občánků, kdy se dává ve známost 
datum konání.

Zatím se komise sešla jedenkrát.Karla Menšíková

Vážení jubilanti,
Chtěla bych Vám poděkovat za milé přijetí, popřát ještě jednou pevné 

zdraví, spokojenosti v dalším životě a ať se ještě dlouho ve zdraví potkáváme 
v naší krásné obci.
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Připravujeme:
Mezi nejhezčí akce pořádané komisí 

KPOZ je vítání občánků Palkovic a Myslíku. 
(Pozvánku na tuto akci rodiče dostanou 
včas).

Chceme také přivítat první miminko 
roku na Myslíku a v Palkovicích.

Nakonec chci poděkovat za spolupráci 
svým členům komise, kteří dobrovolně 
pracují pro obec a také pracovníkům obce 
paní Heleně Kapsové, Dagmar Bajtkové 
a Martině Skurkové.

Europoslanec Jiří Pospíšil navštívil Palkovice
Poslední březnovou neděli navštívil 

Palkovice na pozvání vedení obce euro-
poslanec JUDr. Jiří Pospíšil zvolený do 
Evropského parlamentu za TOP 09. 

V rámci společného oběda s obec-
ními zastupiteli proběhla neformální 
debata o aktuálních otázkách a téma-
tech současného dění v Evropě i v naší 
zemi. Europoslanec Jiří Pospíšil reagoval 
na dotazy týkající se bezpečnostní situ-
ace v Evropě, Ukrajině a Rusku s jasně 
formulovanými stanovisky, která vychá-
zela z postavení naší země jako člena 
Evropské unie a obranného společenství 
NATO. Z toho pohledu vnímá průjezd 

americké vojenské kolony naším úze-
mím jako akt, kterým nám náš hlavní 
spojenec v NATO dává jasně najevo, že 
je připraven pomoci odvrátit jakoukoliv 
vojenskou hrozbu naší zemi a přispět 
tak účinně k obraně naší svobody 
a demokracie.

Součástí zajímavé diskuze byly otázky 
týkající se samotného úkolu a poslání 
europoslance. Na řadu přišlo také téma 
možné návštěvy dětí naší základní školy 
v Praze a v Bruselu, včetně setkání s Jiřím 
Pospíšilem na půdě Evropského parla-
mentu s možností exkurze v této instituci 
s jeho osobní účasti. 

P r v n í  m i m i n ko  na ro z e né 
v Palkovicích v roce 2015

Pr vn ím miminkem narozeným 
v Palkovicích v roce 2015 je Eliška 
Ramíková. Narodila se 7. ledna 2015 
v 17.23 hodin, vážila 3150 g, měřila 51 cm. 
Rodičům Ramíkovým jsem předala kytičku 
a dárek pro Elišku.

Milý tatínku a milá maminko. Narodilo se 
Vám překrásné miminko!
Já mu přeju:
Stálý úsměv na líčku,
k tomu klidnou dušičku,
v očích jenom třpyt a jas, v puse extra 
silný hlas.

Ať se rychle rozkoukává, radosti Vám 
přidělává.
Zdravíčka mu přeju moc a Vám klid-
nou každou noc…

Blahopřejeme, za komisi KPOZ před-
sedkyně Karla Menšíková, redakční rada 
Palkovických listů, rada a zastupitelstvo 
obce.

Foto na druhé straně obálky: Petr 
Šlachta 

Nezapomněla jsem ani na první 
miminko roku 2015 na Myslíku. O něm se 
dočtete v příštím čísle Palkovických listů.
Karla Menšíková, předsedkyně KPOZ
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Závěrem setkání si europoslanec Jiří 
Pospíšil prohlédl velikonoční výstavu v sále 
restaurace Pod Habešem a obdivoval zruč-
nost a nápaditost přítomných vystavovatelů 
při tvorbě velikonočních výzdob, malování 
vajec, pletení karabáčů a dalších tradičních 

velikonočních výrobků. 
Zajímavé setkání s JUDr. Jiř ím 

Pospíšilem zorganizoval a připravil spolu 
s vedením obce Slavomír Bača, zastupitel 
obce Palkovice zvolený za TOP 09. 

Mgr. Petr Gřes

Znovuotevření Palkovického kina
V pátek 10. 4. 2015 se konalo slav-

nostní otevření Palkovického kina, které 
bylo z technických důvodů více než dva 
roky zavřené.

Promítání bylo zahájeno jedním z nej-
navštěvovanějších filmů loňského roku, 
pohádkou od Zdeňka Svěráka Tři bratři.

Tento film měli diváci možnost shléd-
nout ve 3 promítacích časech.

Slavností otevření doprovázelo bohaté 
občerstvení, o které se postaraly naše šikovné 
kuchařky z jídelny základní školy, jmenovitě 
paní Marcela Hlaváčová, Simona Linartová, 
Bohuslava Vyvialová, Miluše Vyvialová, 
Ludmila Wojnarová a Anna Pokludová.

Krásný representační a tematický dort 
vytvořila školnice paní Gajdová.

Těmto dámám patří velké uznání 
a ještě větší poděkování.

Myšlenku o znovuotevření kina občané 
přivítali a svou hojnou účastí jí podpořili.

Hned v neděli jste mohli shlédnout také 
dětské představení Khumba, u kterého se 
pobavili nejen ti nejmladší diváci.

Kino do prázdnin bude promítat vždy 
v pátek a každou druhou neděli, která 
bude určena již výše zmiňovaným dětským 
představením.

Karolína Žilková, 
předsedkyně kulturní komise

Velikonoční odpoledne

V neděli 29. 3. 2015 jsme uspořádali 
v sále restaurace „Pod Habešem“ veliko-
noční odpoledne, možná se dá říct, že to 
byl takový malý velikonoční jarmark.

K vidění zde byly ukázky zdobení kras-
lic voskem, škrabáním, pletení pomlázek, 
zpestřením bylo předení ovčí vlny na kolo-
vrátku. Dále zde bylo možné si zakoupit 
různé velikonoční dekorace. Děti i dospělí 
si mohli ozdobit velikonoční vajíčko z per-
níku, vyrobit si svou pomlázku, vytvořit 
z korálků hezkou ozdobu či strávit pár chvil 
u Terezky v dětském koutku.

U vstupu byla připravena ochutnávka 
velikonočních dobrot v podobě beránka, 
plecovníků a také čerstvých sýrů.

Děkujeme všem milým lidem, kteří 
přijali naše pozvání a vytvořili pro Vás pěk-
nou atmosféru před Velikonocemi. Je to 
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Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní
„Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
Květoucí strom lhal lásky žel,
Svou lásku slavík růži pěl,
Růžinu jevil vonný vzdech…“

K. H. Mácha - Máj

Jelikož se říká, že každá dívka na první 
máj nepolíbená do roka uschne, přijďte 
i vy políbit tu svou dívku pod rozkvetlou 
třešní. Kulturní komise obce Palkovice 

zve všechny na Prvomájové 
l íbání, které proběhne 
v pátek 1. 5. v 17:00 pod 
rozkvetlou třešní u kultur-
ního domu v Palkovicích. 
Během akce se pokusíme 
vytvořit palkovický rekord 

v počtu líbajících se párů. Každý pár 
obdrží také malý dárek a bude mít mož-
nost se zde zvěčnit na společné fotografii. 
Následně v 18:00 bude v kině připraveno 
promítání filmu 10 pravidel, jak sbalit 
holku. Tato oslava lásky se koná pod pat-
ronací starosty obce Radima Bači.

Kulturní komise

Benefiční koncert v Palkovicích
V úterý dne 19. 5. 2015 proběhne 

v kostele sv. Jana Křtitele benefiční kon-
cert, který pořádá kulturní komise Rady 
obce Palkovice ve spolupráci s Charitou 
Frýdek-Místek a Římskokatolickou farností 
Palkovice. Vystoupí hudební skladatel, svě-
tový kytarový virtuos a pedagog pražské 
Akademie múzických umění v jedné osobě 

profesor Štěpán Rak. Vystupovat bude 
společně se svým synem Janem Matějem. 
Štěpán Rak je osobností, která si své 
posluchače podmaní intenzitou prožitku, 
interpretačním mistrovstvím a absolutním 
splynutím interpreta a skladatele v jedné 
osobě, s duší hudby. V Palkovicích se 
uskuteční dva jeho koncerty. Ten první 

Jaroslav Wojnar z Palkovic, Lenka Žaarová 
z Palkovic, Alena Žilková z Palkovic,  
Lenka Bužková z Palkov ic, Šárka 
Perutíková z Myslíka, Vlasta Martínková 
z Kozlovic, Iva Hrušková z Myslíka, 
Jarmila Ševčíková z Metylovic, Jarmila 
Hejmerlová z Kopřivnice, Jana Gajdová 
z Palkovic, Kateřina Juřičková z Vidče, 
Tereza Ondruszová z Horních Bludovic, 
Anna Sasýnová z Myslíka, zahrádkáři 
Chlebovice, Včelí obchůdek Chlebovice, 

Farma Menšík z Kunčic pod Ondřejníkem, 
Marie Musilová z Trojanovic.

Na základě počtu návštěvníků veliko-
nočního odpoledne, jsme se rozhodli, že 
v příštím roce budeme v této akci pokra-
čovat a rozšíříme ji o další tradiční řemesla 
z našeho regionu, která si budete moci 
také vyzkoušet... Máte se už teď na co těšit!

Petra Opělová
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proběhne v kinosále v dopoledních hodi-
nách a bude svým zaměřením věnován 
žákům naší školy. Večer se pak uskuteční 
koncert v kostele se začátkem v 19 hodin. 
Cena vstupenek na večerní kon-
cert je 140 Kč a k zakoupení budou od 
pondělí 27. 4. 2015 na Obecním úřadě 
v Palkovicích, v kostele v Palkovicích, 

v Knihkupectví Jakub ve Frýdku-Místku. 
Výtěžek z koncertu půjde na podporu 
Charitní pečovatelské služby, Denního 
centra Maják a na Oázu pokoje. Více infor-
mací o vystupujícím interpretovi najdete na 
webových stránkách www.stepanrak.cz.

Srdečně zveme všechny občany.

Poslední ohlédnutí za lípou
V minulých palkovických listech jsem 

psala o lípě u školy, u které jsme si nebyli 
jistí, jak je přesně stará. Po jejím skácení 
bylo podle letokruhu napočítáno 104 let. 

Také otázky v závěru článku jsou i bez 
názoru občanů zodpovězeny a na místě 
před školou je vysazen jehličnan.  Pevně 
věřím, že i když občané nedostali možnost 

se k výsadbě náhradního stromu vyjádřit, 
zastávalo rozhodnutí starosty názor většiny 
a nešlo o rozhodnutí jednotlivce. Já osobně 
bych raději na tomto místě viděla opět náš 
národní strom a to lípu.

Stromu před školou můžeme jen přát, 
ať se mu tam daří stejně dobře jako lípě 
a dožije se sta let. 

Bc. Jana Ručková 

OHLÉDNUTí V KALENDářI
Vážení občané, 

v tomto čísle Palkovických listů si připomeneme významné události 
z historie naší obce z měsíců duben a květen.  

DUBEN
13. 4. 1843 požádali palkovští salašníci 
hukvaldskou vrchnost o ponechání míst-
ních salaší. Zachování salaší zdůvodňovali 
hlavně tím, že valašský hospodář jako kar-
patský horský poddaný potřebuje chovat 
ovce k zhotovení svého valašského národ-
ního kroje.  Počátkem 19. století totiž 
začala vrchnost rušit nájem pozemků pod 
salašemi. 
29. 4. 1890 se narodil P. František Mastil, 
který v letech 1934 – 1949 působil 
v Palkovicích jako farář. Za jeho půso-
bení se podařilo v místním kostele mnoho 
opravit či pořídit – úprava hřbitova (hroby 
uspořádány, upraveny chodníky, postavena 
hřbitovní zeď), pořízeny nové pneumatické 

varhany, pořízeny obrazy křížové cesty, 
nová křtitelnice.  
9. 4. 1939 byly v kostele sv. Jana Křtitele 
v centru obce Palkovice vysvěceny nové 
varhany. Varhany vysvětil Mgsre. Metoděj 
Kubáň. 
12. 4. 1941 zastavena činnost Sokola.
30. 4. 1950 sk ládá první pionýr-
ský slib 40 žáků naší školy. Tento den 
byla v Palkovicích založena pionýrská 
organizace. 
14. 4. 1951 obdržela pionýrská skupina 
od svého patrona, spotřebního družstva 
Jednoty, vlajku. 
24. 4. 1954 je v Palkovicích zřízena 
lékařská ordinace pro občany Palkovic, 
Myslíku a Metylovic. V této ordinaci začíná 
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ordinovat MUDr. František Kalandra.  
23. 4. 1959 projíždí obcí president repub-
liky Antonín Novotný a při své cestě je 
srdečně pozdravován občany i školními 
dětmi, kteří se shromáždili u kaple. 
1. 4. 1978 došlo po dlouhých diskuzích 
o provozu tělocvičny k jejímu předání do 
pravidelného užívání. 
duben 1993 v ycház í  pr vn í  č í s lo 
Palkovických listů.    

KVěTEN
23. 5. 1820 vysvětil P. František Gella, 
kozlovický farář, upravenou kapličku s při-
stavenou zvoničkou na místě nynější kaple 
Sedmibolestné Panny Marie na Myslíku
květen 1905 se započalo s výrobou vlastních 
cihel pro novou školní budovu na Myslíku.  
19. 5. 1929 dochází k založení Sboru dob-
rovolných hasičů na Myslíku.
1. 5. 1933 se účastní občané Myslíka 
tábora lidu ve Lhotce, kde dorazili pěšky 
po tom, co se v 08:00 hodin ráno setkali 
u hostince Na Fojtství na Myslíku.   
13. 5. 1934 sehráli hasiči první divadlo na 
vlastním jevišti, které si odkoupili od tělo-
výchovné jednoty Orel. 
4. 5. 1945 na ústupu před tlakem Sovětské 
armády směrem k Myslíku stačili ještě 
fašisté brutálně zastřelit v myslíkovském 
kamenolomu šest obyvatel z Palkovic 
(Červenka Alois, Kusý Vladimír, Mališ 
Jaroslav, Poruba Milan, Šupina Václav, 
Volný Václav), dva z Metylovic (Pustka 
Alois, Svoboda Jan) a jednoho sovětského 
zajatce.   
5. 5. 1945 osvobodila Palkovice Sovětská 
armáda. Skončila nejstrašnější válka v ději-
nách. Ustupující fašisté ničili vše, co jim 
přišlo do cesty, vypalovali domy, stříleli do 
pokojných obyvatel, vyhazovali mosty do 
povětří. 
8. 5. 1945 proběhl pohřeb všech 

zavražděných v myslíkovském kameno-
lomu. Účast občanů byla ohromná. Všichni 
vzdali poslední poctu posledním obětem 
války z Palkovic. 
9. 5. 1946 byl památník ve Švehlově 
sadu upraven do nové podoby – rozšířen 
o třetí sloup a desku se jmény 26 obětí 
války 1938 – 1945. Na sloupy byly upev-
něny reliéfy T. G. Masaryka, E. Beneše 
a J. V. Stalina. Pomník stál naproti nynější 
prodejně Večerka Dana na začátku lipové 
aleje.  
11. 5. 1947 byl odhalen pomník na okraji 
myslíkovského lomu zastřeleným palkovic-
kým a metylovickým občanům. Pomník 
posvětil tehdejší kozlovický farář Stanislav 
Dubina.
23. 5. 1952 je v Palkovicích založena orga-
nizace Českého svazu žen. 
12. 5. 1959 projížděl naší vesnicí Závod 
míru. Žáci vyzdobili celou vesnici a u školy 
postavili slavobránu. 
1. 5. 1961 otevřela organizace Jednota 
v budově „U Kubalů“ samoobsluhu 
a pohostinství. 
6. 5. 1987 byl založen oddíl Žlutý kvítek. 
10. 5. 1995 se otevírá restaurace „Pod 
Habešem“. 
24. 5. 2000 posvětil biskup František 
Václav Lobkowicz základní kámen nové 
školy. Pískovcový základní kámen, jenž 
je umístěn v průčelí nové školní budovy, 
je obdélníkového tvaru o rozměrech cca 
45 x 80 cm a jeho výška je 5 cm. Na 
kameni je umístěn text „ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA PALKOVICE 2000 – 2002“. 
Druhý pískovcový kámen, jež má rozměry 
40 x 15 x 10 cm, je umístěn v základech 
školní budovy.  

Čerpáno z knih „Palkovice a Myslík 
1390 - 1990 minulost a současnost“ 
a „Pohlednice z Palkovic“.

Bc. Jana Ručková
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Základní škola a Mateřská škola Palkovice

Zápis do školní družiny pro školní 
rok 2015/16

Zápis do školní družiny pro školní 
rok 2015/16 se bude konat ve čtvrtek 
18. června 2015 v době od 7.00 do 
14.00 hodin. Řádně vyplněné Zápisní 
lístky do školní družiny a formulář 
Seznámení zákonného zástupce 
budou od zákonných zástupců přijímány 
na podatelně - sekretariátu školy.  Pokud 
bude zápisní lístek za zákonného zástupce 
odevzdávat jiná osoba, je nutné současně 
odevzdat i formulář Seznámení zákon-
ného zástupce (kritéria pro přijetí do ŠD, 
výše úplaty v ŠD od 1. 9. 2015), pode-
psaný zákonným zástupcem dítěte. 

Ve školní družině je 120 míst, žáci 
budou přijímáni podle kritérií:

Kritérium č. 1 - ročník
1.ročník:                  10 bodů
2. ročník               8 bodů
3. ročník               6 bodů
4. ročník               4 body
5. ročník               2 body

Kritérium č. 2 – délka docházky
Pravidelná denní docházka 
(od pondělí do pátku)             1 bod
Kritérium č. 3 – individuální situace
Do ŠD byl přijat mladší
sourozenec                         1 bod
Dítě se specifickými
vzdělávacími potřebami             1 bod 
(doložit zprávou poradenského zařízení)

Zápisní lístky budou rodičům žáků 
budoucích 1. tříd vydávány v MŠ, 
žákům budoucích 

2. - 5. tříd na konzultacích dne 
2. 6. 2015, ostatní zájemci si mohou 
přihlášky vyzvednout na sekretariátu 
školy.

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Noc s Andersenem                                                                     

Tak a  j e  to .  7 .  ročn ík  akce 
„Noc s Andersenem“ na ZŠ a MŠ 
v Palkovicích je u konce. Tato akce 
je součástí projektu „Celé Česko čte 
dětem“ na podporu rozvoje čtenářských 
dovedností. Všechny spokojené děti si 
rodiče odvádějí domů.

Je 28. 3. 2015 9.00 hod. Děti pro-
žily Noc s pohádkami. 

T e n t o  r o č -
ník byl  věnován 
210. výročí narození 
H. Ch. Andersena 
a 100. výročí naro-
zen í  Jana  Drdy 
– v obou případech 
témata pohádek, ať 
už klasických od pana Drdy, či moderněj-
ších od H. CH. Andersena. Pro děti jsme 
přichystali hry, soutěže, literární kvízy, 
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Kola pro Afriku
V termínu od 11. 5. do 22. 5. 

2015 proběhne v ZŠ Palkovice již 
druhý ročník charitativní sbírky jízdních 
kol, náhradních dílů a cyklistického 
vybavení v rámci projektu „Kola pro 
Afriku“, jehož posláním je umožnit 
dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto 
cestu jim umožní kola, která daru-
jete. Kola přivezená do Afriky podpoří 

celkovou gramotnost, větší možnost pra-
covního uplatnění a přispějí ke zvýšení 
občanského statutu lidí v Africe.
Co můžete darovat:
- jízdní kola všech typů
- náhradní díly
- cyklodoplňky (blatníky, světla,…)

Děkujeme Vám, že společně s námi 
podpoříte dobrou věc.

čtení, přenocování v družinách, akce 
s překvapením. 

Hostem večera byla návštěva z ostrav-
ského divadélka Theatr Ludem. 

Děti pracovaly s pohádkou „Pasáček 
vepřů“ formou interaktivní dílny, tvořily 
živé obrazy,…

Součástí večera byla návštěva školní 
knihovny, kdy naše paní učitelka Jitka 
Krpcová si pro starší děti připravila sou-
těže a kvízy ve školní knihovně. Starší pak 
soutěžili v soutěži „Riskuj“.

Počasí nám přálo a přestalo mrholit. 
Stezka odvahy se mohla uskutečnit. Mnozí 
si hráli na hrdiny, ale když měli vyjít, šli 
raději ve skupince. Mladší děti hledaly 
materiály pro jméno českého spisovatele 
pohádek. Starší skládali obrázek. Užili si to 
všichni. Tma byla na školní zahradě náš pří-
tel – pouze 7 světýlek označovalo hledané 
úkryty,…. Téměř vše se podařilo najít.

S mladšími jsme malovali, vymýšleli 
legrační věty, povídali, četli pohádku na 
dobrou noc. A pak konečně – jak kdo a jak 
kdy – jsme postupně usnuli.

Prvňáčci se probudili nejdříve. Pečlivě 
jsme balili spacáky, zacvičili si „Pozdrav 
slunci“ a pár tanečků s hudbou, zahráli 
si „Pohádky pana Andersena“. Nasnídali 
jsme se ve školní jídelně. Připraveny byly 

výborné pomazánky našich šikovných 
kuchařek. A zpátky k rodičům.

Co jsme se vlastně naučili? 
Knížka je náš přítel a kamarád, 

který nás má stále rád.

Poděkování patří vychovatelkám školní 
družiny, které večer připravily – p. vycho-
vatelky Mgr. Jana Radová, Mgr. Lidmila 
Mutinová, Mgr. Denisa Chaloupková, Mgr. 
Naďa Žwaková. S realizací večera pomáhala 
paní učitelka Miroslava Kubalová s dcerou , 
p.uč. Šárka Juřicová, p. uč. Jitka Krpcová, 
p. zást. Šárka Pindurová, p. účetní Martina 
Vyvialová, také paní kuchařky a uklízečky. 
Rovněž děkujeme paní knihovnici Miroslavě 
Šlajerové, za příjemné pobesedování v naší 
obecní knihovně. 

V naší každoroční charitativní sbírce, 
která předcházela Noci s Andersenem, se 
vybralo přes 2 000 Kč.  Sbírku spoluor-
ganizoval žákovský parlament. Děkujeme, 
že myslíte na ty, kteří se nemají tak dobře, 
jako my.

Upřímně děkujeme všem za příjemné 
prožitky nocujících dětí. 

Sepsala a po sedmé příjemně prožila 

Mgr. Miroslava Žídková.
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Australská lektorka v Palkovicích                                                                     
Základní škola Palkovice se od 

února tohoto roku účastní projektu 
„Rodilí mluvčí do škol“, který připravilo 
Gymnázium, základní škola a mateřská 
škola Hello v Ostravě. V rámci tohoto 
projektu nám byla přidělena paní 
Daniella Weiss, která pochází z Austrálie 
a vyučuje v České republice anglický 
jazyk. Tato lektorka přijíždí do naší školy 
každý pátek a tento den zde odučí cel-
kem 6 hodin. Vystřídá se tak v hodinách 
angličtiny ve všech třídách, od čtvrté 
až po devátou, přičemž každá skupina 
v daném ročníku má hodinu s lektorkou 
vždy jednou za 14 dní. Zatím se děti 

dozvěděly spoustu informací o Austrálii, 
životě tamních lidí i zvířat, také si pro-
cvičovaly aktuální gramatiku formou 
různých her a cvičení. Velkou výhodou 
těchto hodin je, že lektorka používá 
výhradně anglický jazyk, což podporuje 
jednak nácvik porozumění mluvenému 
slovu a navíc to žáky nutí používat při 
odpovědi pouze angličtinu. V případě 
neporozumění je ve třídě celou dobu pří-
tomen příslušný učitel, který dětem může 
daný výraz či větu přeložit a pomoci slab-
ším žákům. Tento projekt bude trvat do 
konce tohoto školního roku.

B. Vraníková

Okresní kolo základních a středních škol ve sportovní gymnastice                                                                     
Pravidelně naše škola ve spolupráci 

s AŠSK organizuje sportovní soutěže pro 
základní školy našeho okresu.

17. března jsme uspořádali okresní 
kolo základních a středních škol ve spor-
tovní gymnastice.

Této akce se zúčastnilo bez mála 
100 gymnastů a gymnastek z různých 
škol našeho okresu.

V silné konkurenci se naše děti roz-
hodně neztratily. 

V kategorii mladší žáci naše družstvo 
ve složení Filip Muroň, Štěpán Zeman, 
Lukáš Kožuch, Jan Provazník obsadilo 
krásné 2. místo. V jednotlivcích se na 
2. místě umístil Jan Ryška a na 3. místě 
Štěpán Zeman. 

V  kategorii mladších žákyň si druž-
stvo ve složení Karolína Bužková, Anna 
Olejníková, Eliška Mertová a Vanda 
Gřesová vybojovalo dokonce postup do 

krajského kola, které proběhlo 23. 3. 
2015 v Krnově. Tam naše děvčata obsa-
dila pěkné 5. místo.

V soutěži jednotlivců v okresním 
kole získala 3. místo Vanda Gřesová. 
Na 5. místě se shodně umístily ve svých 
kategoriích Karolína Bužková, Kristina 
Gřesová a Klára Mertová.

Pochvala rovněž patř í  Viktori i 
Krčové, Marii Mazurové a Evelíně 
Vaškové, které sice nestály na stupních 
vítězů, ale podaly velmi pěkný výkon. 
Všem našim gymnastům a gymnastkám 
blahopřejeme.

Velké poděkování patří také p. 
Martině Mertové, p. Monice Kozlové 
a p. Zdeňce Kocichové za pomoc při 
organizaci soutěže a především za pří-
pravu dětí na tuto akci.

Mgr. Alice Gorelová
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Dětský karneval                                                                     
V neděli 15. března se v restau-

raci Pod Habešem uskutečnil tradiční 
dětský karneval. Tuto akci pořádá 
Sdružení rodičů při Základní škole pro 
žáky 1. stupně základní školy. Letos se 
tato akce konala v náhradním termínu. 
Původně plánovaný karneval začátkem 
února jsme museli zrušit z důvodu pro-
bíhající chřipkové epidemie. Pro děti byl 
připraven zábavný program plný soutěží 
o ceny a také něco dobrého na zub. 
O zábavu se postarali již podruhé čle-
nové Pionýrské skupiny Miloše Sýkory 
z Ostravy, kteří se již po mnoho let 
zabývají volnočasovými aktivitami pro 
děti. Nutno dodat, že program našeho 
karnevalu byl vskutku nabitý různými 
soutěžemi, tanečky a spoustou zábavy. 
Nechyběl ani klaun moderátor, který děti 
po celé odpoledne „ladil“ na tu správnou 
vlnu.  Naši nejmenší kromě soutěží měli 
možnost využít také malování na obli-
čej. A tak se nám na tanečním parketu 
vystřídaly nejen tradiční masky pohádko-
vých bytostí, ale i různé kreativní výtvory 
na tvářích dětí. Rodiče si mohli v klidu 

popovídat nad šálkem kávy v restauraci 
a mít tak svou ratolest přímo na očích. 
Vrcholem odpoledne pak bylo slosování 
o dvě zajímavé ceny, které jen tak někde 
v obchodě nekoupíte. O co se jednalo? 
Paní zástupkyně ředitele školy vyloso-
vala dva výherce, kteří si zdarma užijí 
týden prázdnin na táboře, který pořádají 
právě pionýři ze skupiny Miloše Sýkory. 
Dovedete si představit ten radostný 
pohled výherců-dětí, kteří si v tu chvíli 
jen stěží dokázali představit, kolik báječ-
ných zážitků budou moci prožít o letních 
prázdninách. A úsměvy bylo vidět i na 
tvářích jejich rodičů, kteří měli zdarma 
zajištěno hlídaní svých ratolestí na týden 
o letních prázdninách a ještě k tomu 
s programem. Děkujeme také všem 
rodičům, kteří přinesli nějakou tu upeče-
nou dobrotu, protože dětem při zábavě 
vyhládne. Díky Vám všem, kteří jste se 
organizačně podíleli na přípravě a reali-
zaci této akce a všem rodičům děkujeme 
za hojnou účast a za zajištění sladkých 
dobrot. Věříme, že se na podobných 
akcích budeme vídat pravidelně. 

Ing. Tomáš Huďa, předseda SR          

Sport

Valná hromada TJ Sokol Palkovice
V pátek 10. 4. 2015 se uskutečnila již 

17 Valná hromada TJ Sokol Palkovice. 
Sedmnáctá pod vedením předsedy orga-
nizace - spolku, Jaroslava Čechmánka.

Předseda všem přítomným zástup-
cům více jak 600 členů jednotlivých 
oddílů, ve svém shrnutí připomenul 
události roku uplynulého s personálními 
změnami výkonného výboru spolku. 

Náhradou za Martinu Mertovou zastu-
pující Asociaci sportu pro všechny se 
stal Marek Ondračka a pozici hospodáře 
Moniky Kozlové zaujala Jiřina Opělová.  
Odstupující členové však neskončili zcela, 
paní Martina nadále vyvíjí aktivity v ASPV 
a paní Monika přešla do kontrolního 
výboru. 

S úsměvem a pohledem do minu-
losti připomenul v současném „klidném 
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období“, historicky bouřlivé jednání, kdy 
„šéf kopané v polovině jednání výboru 
naštvaně bouchl do stolu a s humbukem 
odcházel do víru nočních Palkovic,“ 
a s mírným posteskem doplnil, že „někdy 
trochu toho větru na pročištění ovzduší 
nebylo a není na škodu v rozumných, věc-
ných a konstruktivních mezích.“    

Z podstatnějších událostí uplynulého 
roku v budovatelské činnosti, zmínil 
svépomoci provedenou zdařilou rekon-
strukci střechy loděnice oddílu jachtingu, 
dokončení přestavby a dovybavení teni-
sových a opravu oplocení volejbalových 
kurtů, s podporou zastupitelstva, finanč-
ních prostředků rozpočtu obce Palkovice 
a získaných grantů. Poděkoval za pod-
poru a přízeň, bez které by organizace 
nebyla schopna tuto činnost sama zvlád-
nout. Nasměroval aktivity pro následující 
období v činnosti spolku ve vyřešení 
zázemí fotbalistů v podobě kabin a soci-
álních zařízení. 

Zhodnocení činnosti jednotlivých 
oddílů bylo na jejich zástupcích, a tak se 

přítomní dozvěděli o úspěších, bolístkách 
i vyhlídkách na následující období. Těch 
úspěchů je celá řada jak v dětských tak 
i dospělých kategoriích. Nutno dodat, že 
členové vzorně reprezentují svou organi-
zaci, ale také samotnou Obec Palkovice 
při jednotlivých sportovních kláních. 
Pozitivní informací jsou rostoucí řady 
cvičících aktivních seniorů ve zdravotním 
cvičení Jaroslava Wojnara.   

Závěrem předseda vyslovil své přání, 
„ ... aby spolek fungoval v možnostech, 
v jakých funguje nyní, tak aby vzniklé 
problémy byly řešeny jak doposud, bez 
zbytečných třenic se zachováním přízně 
všech kdo nám přízeň do dnešních dní 
poskytl. Nadále plnil naše poslání 
v souladu se stanovami spolku. Uměl 
zaujmout a přitáhnout do našich řad 
mladé. Vychoval z nich, když ne spor-
tovce na špičkové úrovni tak na takové, 
kdy budou mít rádi sport a pohyb na 
celý zbytek života.“

Mgr. Petr Gřes
tajemník TJ Sokol Palkovice    

Vážení tenisoví přátelé,

v letošním roce 2015 jsme se dostali 
již do druhého roku života tenisového 
oddílu TJ Sokol Palkovice. 

Jsme velice rádi, že se nám podařilo 
za přispění Obce Palkovice, nadace spo-
lečnosti Kimex, společnosti OKD, Arcelor 
Mittal a dalších sponzorů a ochotných 
dobrovolníků podporujících sport v naší 
obci vybudovat moderní kurty s umělým 
povrchem, osvětlením a nabídnout Vám 
tak

sportoviště a služby v souladu se sta-
novami TJ Sokol Palkovice. 

Největší odmě-
nou pro  nás  j e 
pohled na zapl -
něné tenisové kurty 
pobíhajících naděj-
ných tenisových 
dětských hráčů pod 
odborným vede -
ním trenérů Tennis 
Academy Adama Vejmelky, kteří doká-
zali, že svým přístupem jsou schopni děti 
zaujmout a předat jim své zkušenosti. 
Potěšující jsou také kladné reakce a při-
pomínky, kterých si nesmírně ceníme.
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Třetí místo v okresním kole

Ve středu 2. 4. 2015 se uskutečnilo 
poslední kolo okresního přeboru 
mladšího žactva ve volej-
balu trojic. Soutěž se hrála 
turnajovým způsobem, přičemž 
z každého turnaje se sčítaly 
body do konečného hodnocení. 
Turnaje se zúčastni lo celkem 
24 družstev. Náš oddíl vyslal do soutěže 
dva týmy. 

Náš A tým se v konečném pořadí 
umístil na skvělém třetím místě. Výsledek 
je o to cennější, že třetí příčku vybojovaly 
hráčky, které se loni umístily až v druhé 
polovině výsledkové listiny, a navázaly tak 

na starší hráčky, které stejného umístění 
dosáhly loni, a letos se již kategorie mlad-

šího žactva nemohly účastnit. B tým se 
umístil na slušném 10. místě.

A tým:
Gřesová Vanda, Gřesová 

Kr i s t i na ,  Chý lková  Adé la , 
Balašová Markéta, Iceli Renáta

B tým:
Bosák Vojtěch, Ondračková Martina, 

Dybalová Adéla
 

Veronika Fatrdlová
trenérka volejbalu mladšího žactva

Se začínající sezonou Vás infor-
mujeme, že našim zájmem je nadále 
pokračovat v rozjetém projektu vzkříšení 
tenisu v Palkovicích za účasti Tennis 
Academy. V zimním období jsme nabídli 
nejmenším hráčům a jejich rodičům alter-
nativy v podobě palkovické sportovní 
haly a tenisové haly ve Frýdlantu nad 
Ostravici. Pro letošní rok jsme vyčlenili 
tréninkové časy pro nejmenší hráče, členy 
tenisového oddílu a veřejnost. V průběhu 
jara měsíce dubna – května bude probí-
hat nábor dalších malých hráčů. V letních 
měsících chystáme tenisové campy a sérii 
malých turnajů. 

Uskutečníme také další úpravy sporto-
viště, nezbytnou údržbu, opravu oplocení, 
doplnění osvětlení kurtů a výstavbu spor-
tovních posilovacích prvků k zlepšení 

fyzické kondice dětí za přispění spon-
zorských darů a získaných grantů. 
Našim partnerům a sponzorům nabízíme 
reklamní plochy v areálu a osobní přístup 
při využití sportoviště k firemním či rodin-
ným akcím.

Pro letošní sezonu jsme  upravili, 
zpřehlednili a sjednotili ceník členských 
příspěvků a pronájmu kurtů v nejnižší 
cenové rovině okolních měst a obcí. 
Aktuální informace jsou zveřejněny na 
internetových stránkách www.tjsokolpal-
kovice.cekuj.net  

S pozdravem a přáním příjemných 
sportovních zážitků 

Jaroslav Čechmánek, předseda 
oddílu tenisu TJ Sokol Palkovice
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Regionální soutěž ve sportovní gymnastice
V neděli 29. 3. 2015 se uskutečnila 

v Paskově regionální soutěž ve sportovní 
gymnastice. Zúčastnilo se jí 82 dětí z TJ VP 
FM – 11. ZŠ, SK Paskov a TJ Palkovice.

Náš oddíl reprezentovaly především 
předškolní děti a mladší žactvo. I přes 
současné problémy si naše děti nevedly 
vůbec špatně. V kategorii předškolních 
dětí – dívky získala Eliška Marčáková 
stříbrnou medaili, Veronika Mohylová se 
umístila na 4. místě a Anička Provazníková 
na 5. místě. V kategorii předškolní děti – 
chlapci získal Kryštof Podola bronz.

Soutěže mladších žákyň se zúčast-
nilo 9 družstev. Naše děvčata se umístila 

na 5. místě. V jednotlivcích byla Evelína 
Vašková třináctá, Terezka Mohylová pat-
náctá a Marie Mazurová devatenáctá.

V kategorii mladších žáků I se naše 
družstvo umístilo na 3. místě. V jednot-
livcích pak Jan Provazník vybojoval 
stříbrnou medaili, Lukáš Kožuch a Filip 
Muroň se umístili shodně na 10. místě.

V kategorii mladších žáků II získal 
Jan Ryška zlatou medaili. Přebornici 
okresu se rovněž stala Karolína 
Bužková v kategorii mladších žákyň II.

Do krajské soutěže postoupilo šest 
našich dětí. Budeme jim držet palce.

Martina Mertová

Projekt Okolo přehrady stále láká na trať všechny (ne)běžce 
Každou chvíli si dáváme různá předse-

vzetí, ale kolik z nich doopravdy splníme? 
Jaro klepe na dveře, počasí si s námi hraje, 
ale to není důvod usínat na vavřínech. Vy 
máte možnost setkávat se každé úterý od 
28. února s lidmi, kteří mají společný cíl 
– odběhnout si 4,5 kilometrovou trasu. 
Projekt Okolo přehrady je za více než 
polovinou svých běhů a troufám si říct, že 
má pozitivní ohlasy, o čemž svědčí i hojná 
účast na jednotlivých setkáních. 

Organizovaných běhů pro veřejnost 
je celkem deset a poslední se uskuteční 
5. května. Nejvíce účastníků zatím dora-
zilo na 2. běh, kdy si přišlo zasportovat 
87 nadšenců. Najdete mezi nimi profesio-
nály, rekreační běžce, maminky s kočárky, 
chodci s nordic holemi, ale všichni mají 
společný cíl – udělat něco pro sebe. 
Věkovým kategoriím se meze nekladou 
a každý účastník se správným přístupem 
je vítán. 

Na 5. běhu se sešli jen ti nejodváž-
nější. I přes silný vítr, déšť a sníh dorazilo 

45 běžců a nadšenců, čímž nám orga-
nizátorům udělali ohromnou radost. 
„Z průběhu akce i samotných účastníků 
mám výborný pocit. Evidentně je to 
baví, neboť jejich ohlasy jsou pozitivní 
a mnoho z nich už poznávám. Jejich 
počet na startu je podle mých očekávání 
a odpovídající vzhledem k počtu našich 
organizátorů,“ prozrazuje hlavní orga-
nizátorka akce Mgr. Lucie Schaynová 
a dodává: „Velmi mě těší běžci a běžkyně 
s běžícími dětmi i kočárky. V cíli je pak 
mnohem hlasitější radost z doběhnutí. 
Velmi děkuji Moravskoslezskému kraji, 
městu Frýdek-Místek, našim partnerům 
a organizátorům. Bez této podpory by 
běh Okolo přehrady nemohl vzniknout.“ 

Ať už si dáme jakýkoliv cíl, měli bychom 
si uvědomit, že důležitá je samotná cesta. 
Krůček po krůčku si stavíme náš vlastní 
sen a upevňujeme vůli. Společné běhy pro 
veřejnost jsou tu proto, aby lidé nebyli na 
začátky sami a vyzkoušeli si na vlastní kůži 
příval endorfinů. 
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Zahrádkáři

Po skončení této akce si můžete zkusit 
běhat ve své vlastní režii. Pokud poznáte 
možnosti svého těla a především myš-
lení, můžete v budoucnu uběhnout třeba 
půlmaraton. 

Pro více informací o tomto pro-
j e k t u  Oko l o  p ř eh r ady  s l e du j t e  
w w w . o k o l o p r e h r a d y . c z  č i 

Facebook, kde jej najdete pod heslem 
OkoloPřehrady.cz Community. 

Tým organizátorů děkuje všem účast-
níkům a těšíme se na ty, kteří se ještě 
rozhodnou přidat ke společnému běhu 
a vzájemnému setkání!  

Bc. Veronika Zajaczová

Zájezd do Květné zahrady v Kroměříži
Všechny děti ze ZŠ Palkovice, které 

byly oceněny v soutěži kreslení na pod-
zimní výstavě zahrádkářů, mimo další 
ocenění měly možnost návštěvy Květné 
zahrady v Kroměříži. 

Ve čtvrtek 9. 4. 2015 v 8 hodin 
vyjely společně s členy ZO zahrádkářů 
v Palkovicích. Program byl velice pestrý 
– kvetoucí holandská zahrada, historické 
skleníky, zaječí kopec, jahodový kopec, 
stromová alej, historická alej (zde se nachází 
3 původní borovice vejmutovky z 16. sto-
letí) a hlavně úžasný zelený labyrint. 

Protože takto komponovaný celek 
je jediný v Evropě, byl zařazen mezi 
památky UNESCO. Obě skupiny, děti 
a dospělí měly připravený individuální 

program, zaměřený pro jejich cílovou 
skupinu, včetně opravdu zajímavého a pro-
fesionálního výkladu. Nejzajímavější části 
komentované prohlídky byly informace 
a ukázky shromažďování a uchovávání 
dešťové vody v podzemních nádržích. 
Následně se uchovaná voda podle potřeby 
využívá pro celý areál o rozloze 28 ha.

Děkujeme Mgr. Bednářové za připra-
vený zajímavý program zájezdu a výbornou 
organizaci.

Lenka Žaarová za výbor 
ZO zahrádkářů v Palkovicích

Připravujeme: 16. 5. zájezd do 
Polska - zahrady azalek a rododendronů – 
Pisarzovice a Goczalkowice.

Ptačí budka do každé zahrady

Vyvěšování budek v zahradách má 
nesporný význam nejen pro ochranu 
ptáků, ale je i důležitým prvkem biologické 
ochrany rostlin. Značně snižuje nutnost 
používání chemických přípravků a tím při-
spívá k produkci nezávadných potravin. 

Podrobné rozbory potravy mnoha pta-
čích druhů jasně prokazují důležitý význam 

ptáků jako stálé a spolehlivé složky v boji 
s hmyzími škůdci hospodářských plodin. 
Vždyť například sýkora koňadra spotřebuje 
denně přibližně tolik potravy, kolik sama 
váží, tj. asi 17 gramů. Pár sýkor hnízdících 
2x ročně, spotřebuje tedy se svým potom-
stvem 75 kg hmyzu z Vaší zahrady. 

Je prokázáno, že v zimním období 
sýkory zlikvidují 50 – 70 % obalečů 
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jabloňových, což se projeví červivostí 
pouze u 2 % plodů. Těchto výhod biolo-
gické ochrany užitkových rostlin můžete 
využít i Vy, vyvěšením vhodných ptačích 
budek.

Vhodná budka pro sýkorky
Ptákům nezáleží na tvaru a provedení, 

ale především v rozměrech dna a vletového 
otvoru. Dbáme proto, aby rozměr dna byl 
minimálně 13 x 14 cm, vnitřní výška budky 
23 – 27 cm, průměr vletového otvoru 3,2 
– 3,5 cm a výška zavěšení 2 – 3 m. 

Při výrobě používáme desky o tloušťce 
přibližně 2 cm. Z vnitřní strany budky desky 
nehoblujte, ptáci by se obtížně dostávali 
z dutiny. Dno udělejte vsazené mezi boky, 
jinak by mohlo časem odpadnout. Budku 
je vhodné udělat s otevírací stříškou pro 
snadné každoroční čištění. 
Stříška by měla přesahovat 
asi 4 cm nad vletový otvor, 
pod který nikdy nedávejte 
bidélko. Bidélko by usnadnilo 
přístup toulavým kočkám. 
Mláďata v budce je vhodné 
chránit umístěním hranolku 
pod vletový otvor uvnitř 
budky. 

Někdy se stává, že vletový otvor rozši-
řuje strakapoud. Tomu můžeme zabránit 
tzv. oplechováním vletového otvoru. 
Použijeme nerezavějící plech, do nějž 
vyvrtáme otvor o 2 mm větší než je vle-
tový otvor budky a pečlivě opilujeme ostré 
hrany. 

  Budku povrchově upravíme impreg-
načním nátěrem, stříšku a zadní stěnu 

opatříme lepenkou, aby 
dovnitř nezatékala voda. 
Zavěsíme ji na dráty s oky 
– snadno se snímá při 
pravidelném podzimním 
čištění. Budku umísťu-
jeme v místech s větším 
množstvím stromoví či keřů, kde ptáci 
najdou dostatek potravy. Není vhodné 
budku vyvěšovat do zahrady pravidelně 
ošetřované chemickými přípravky. Zde by 
ptáci nenalezli dostatek výživy ani zdravou 
potravu pro svá mláďata. 

V sýkorčích budkách s oblibou hnízdí 
i další druhy ptáků, jako je krutihlav 

obecný, lejsek 
č e r n o h l a v ý 
a bělokrký, brh-
lík lesní a rehek 
z a h r a d n í . 
Ti mají však 
radě j i  vě t š í 

sady a okraje lesů, protože ale mají delší 
nohy, vyhovuje jim oválný vletový otvor 
o  š í ř c e  30  mm 
a výšce 45 mm. 

  Jestliže naopak 
uděláte vletový otvor 
menší (o průměru 
28 mm), bude budka 
př í s tupná pouze 
sýkoře modřince, 
babce, lužní, paru-
kářce a uhelníčkovi. 

Připravila 
Bc. Jana Ručková
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Ze života v naší farnosti

Jarní pobyt v Metylovicích
Římskokatolickou farnost tvoří všichni 

věřící občané Palkovic. Naší činností není 
jen návštěva bohoslužeb v místním kostele, 
ale především se snažíme trávit společně 
volné chvíle bez ohledu na věk, kde se 
bavíme, duchovně vzděláváme, sportujeme 
a hledáme společnou řeč. Nejsme uzavřená 
komunita, jsme otevřenou společností pro 
všechny lidí dobré vůle, kterým nejsou cizí 
křesťanské zásady a zvyky. Mezi nejvyda-
řenější akce patří společné trávení volného 
času s našimi nejmenšími členy - dětmi. 
Stalo se již velkou tradicí, že vždy o jarních 
prázdninách organizujeme pro naše děti 
prázdninové pobyty na faře. Za těch řadu 
let, co to děláme, jsme navštívili spoustu 
nádherných míst v našem okolí, kde jsme 
měli možnost prožívat mnohdy neskutečné 
veselé zážitky obohacené o úsměvy našich 
nejmenších. Nejinak tomu bylo i o letošních 
jarních prázdninách.

Ve dnech 4. - 7. března se konal v pořadí 
již devátý ročník pobytu na faře pro mladší 
děti.

 Letos jsme se potýkali s nemocemi, 
proto se našeho pobytu zúčastnilo jen 
10 dětí, které byly ovšem plné energie a tím 
pádem nás byla plná fara. Tentokrát jsme 
se po létech opět sjeli na faru do Metylovic, 
kde jsme měli svoje zázemí spojené s uby-
továním. Započal pohádkový program 
úvodní scénkou o tom, že děti v dnešní 
době už neznají tolik pohádek co předtím, 
a tak jsme si je vzali do parády. Letošní pro-
gram byl z výše uvedených důvodů na téma 
"pohádky". Děti byly rozděleny na dvě sku-
pinky po pěti a získaly tak svůj tým, pro který 
mohli celé tři dny získávat body ve formě 
bonbonů v rámci her. Po celou dobu pobytu 

nám vařili skvělí kuchaři manželé Huďovi, 
kteří takto s námi tráví jarní prázdninové 
pobyty bez přestávky po všech těch devět 
let. Každé ráno i večer nás čekala společná 
modlitba přizpůsobená malým dětem, večer 
před spaním jsme navíc četli dětem pohádky. 

Nechyběla zábavná hra "Fištroniáda", 
soutěž se záludnými otázkami z oblasti 
pohádek, večerníčků nebo animovaných 
seriálů. Ve čtvrtek se naše malá zlobi-
dla mohla podívat do věže metylovského 
kostela, namalovala si svou vlastní křížo-
vou cestu, utkala se v pexesu, poznávala 
pohádky podle znělek a písniček, vyrobila 
papírovou vlaštovku, prostě den od začátku 
až po konec plný interaktivních her a zábavy. 
Páteční dopoledne jsme strávili skotačením 
v metylovské tělocvičně, kde jsme využili 
vlastnoručně vyrobené papírové vlaštovky při 
hře "vlaštovkiáda" a zahráli si několik míčo-
vých her tak, jak je neznáme. Páteční večer 
měl formát duchovního zážitku, protože se 
šlo do kostela na mši spojenou s dětskou kří-
žovou cestou. V sobotu dopoledne se ještě 
děti (ne)plánovaně vydaly na malou výpravu, 
musely totiž dopadnout loupežníky, kteří jim 
ráno ukradli všechny bonbony, co získaly za 
celé tři dny. Naštěstí jsme v pohádce a tam 
vždy všechno dobře dopadne a nejinak tomu 
bylo i s ukradenými bonbóny. Po návratu 
z loupežné výpravy se udělalo závěrečné 
vyhodnocení, a poté jsme se dali do uklízení, 
protože náš pohádkový pobyt se nachýlil ke 
konci. Děkujeme touto cestou panu faráři 
Bronislavu Wojnarovi za pomoc a poskytnutí 
zázemí a už teď se těšíme na jubilejní desátý 
pobyt. Ale to si ještě musíme počkat...

Jménem Společenství mládeže působí-
cího ve zdejší farnosti zapsala Míša Žváková 
ve spolupráci s Tomášem Huďou.
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Senior klub

Zprávy ze Senior klubu
Sváteční náladu členkám našeho 

Senior klubu přineslo středeční odpo-
ledne 11. března s oslavou svátku žen. 
Potěšily a dobrou náladu přinesly děti 
Mateřské školy s paní učitelkou Marcelou 
Jindrovou, žákyně Základní školy s paní 
učitelkou Denisou Chaloupkovou a docela 
všechny zaujalo pět vystoupení taneč-
ního kroužku seniorek Jiřinky z Paskova. 
Ty nejen pobavily, ale snad i podnítily 
v našich řadách myšlenku, že by podobný 
soubor mohl vzniknout i u nás. Podaří se?

Prozatím všem mockrát děkujeme.
Pár fotografií z této akce najdete na 

internetu na adrese
http://palkovice-seniorklub.rajce.

idnes.cz/2015-03-11_MDZ/
V předjarním období se zatím v naší 

klubovně zaníceně věnujeme vzdělá-
vání. 23. března a 8. dubna to bylo pod 
vedením paní Jany Eliášové z Myslíku 
seznámení s moderní výtvarnou technikou 
– ubrouskováním. Ve středu 15. dubna se 
uskutečnila poutavá beseda s promítáním 
krátkých videí a fotografií na téma Cesto-
vání po Číně a Tibetu, kterou nás provázel 
náš spoluobčan a cestovatel pan Josef 

Zlý. Následujícího dne si vybraní pamět-
níci Senior klubu zavzpomínali před žáky 
Základní školy na svá mladá léta, strávená 
při výkonu dvouleté základní vojenské 
služby. V dubnu jsme také zahájili cyklus 
kurzů, ve kterých půjde o zdokonalení 
seniorů při práci s počítačem.

Na středu 20. května plánujeme auto-
busový zájezd do Ostravy, kde nejvíce času 
věnujeme návštěvě zoologické zahrady. 
Bližší informace přinesou naše vývěsní 
skříňky.  Sledujte je! Zápis a úhrada ces-
tovného bude možná i ve zveřejněných 
dnech v bývalém novinovém stánku.

Jarní počasí nás opět láká do přírody 
k turistickým vycházkám. Na 1. května 
chystáme výšlap přes Kúty k prameni 
potoka Hranečník – sraz v 9:15 hod. 
u Kubaly. Dále plánujeme procházku 
hukvaldskou oborou z Měrkovic do Huk-
vald nebo výstup z Metylovic na Čupek. 
Těšíme se všude a vždy na bohatou účast.

V květnu máme ve svých řadách 
jedinou jubilantku – paní Miladu Zlou 
z Palkovic. Hodně štěstí, zdraví a pohody 
přeje

Výbor Senior klubu Palkovice 

Blahopřejeme...
Na Vaše zdraví se dnes pije,
do lesklých pohárů šampus se lije,
bublinky šumí, zvoní v poháře,
radost a úsměvy sedají na tváře.

Krásné životní výročí v měsíci 
únoru oslavily paní Marie Kocurková 

a Františka Jurečková, 
obě z Palkovic.  

V měsíci březnu oslavili 
jubilea pan Jan Haluzík, 
paní Jaroslava Nakou-
ka lová ,  pan í  Olga 
Bílková a paní Irena 
Zátopková všichni z Palkovic. 

Společenská rubrika
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Zlatá svatba
Dne 20. 3. 2015 osla-

vil i nádherné jubileum 
– zlatou svatbu manželé 
Josef a Jiřina Erhartovi 
z Palkovic.

Co krásnějšího může 
být, než jeden pro druhého žít...

Do dalších let společ-
ného života jim přejeme 
hodně zdraví, spokoje-
nosti a rodinné pohody.

Za komis i  KPOZ 
předsedkyně Karla Men-
šíková, redakční rada 
Palkovických listů, rada 
a zastupitelstvo obce.

A v měsíci dubnu zacinkaly skleničky 
při přípitku k životnímu výročí u paní Emí-
lie Kubalové a pana Ladislava Žáčka, 
taktéž oba z Palkovic.  

 Všechno nejlepší přeje redakční rada 
Palkovických listů, starosta, rada a zastu-
pitelstvo obce a KPOZ.

Králík 
se slivovicovou vůní  
Ingredience:
4 králičí stehna
1 lžička soli
1  lžička mletého pepře
100 g  slaniny  
1  cibule
1  hrst tymiánu
3  bobkové listy
6  stroužků česneku
1  snítka petržele
3  lžičky solamylu
1 dl  slivovice
1  mrkev
Postup:
Maso vykostíme, nakrájíme na kousky, 
osolíme a opepříme. Anglickou slaninu na-

krájíme na kostky a orestujeme 
v hrnci, přidáme nakrájenou 
cibuli a mrkev, bobkový list 
a tymián. Společně s masem 
opečeme, zalijeme slivovici – 
asi 1 dcl – a dusíme, podlijeme 
vývarem z kosti, které podle 

potřeby uvaříme s česnekem a petrželo-
vou natí. Když je maso měkké, zahustíme 
solamylem a povaříme.

Holky v akci

Pampeliška 
neboli Smetánka lékařská
Pampeliška neboli Smetánka lékařská. 
Plevel nenáviděný zahrádkáři vám na 

jaře může pomoci harmonizovat metabo-
lismus. Listy obsahují vitamin C, skupinu 
vitaminů B a provitamin A, kořen obsahuje 
inulin vhodný pro diabetiky. Mladé listy 
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Pátek 1. 5. 2015 -  18:00 (dřívější 
čas vysílání z důvodu MS v hokeji)

10 pravidel jak sbalit holku
Hlavní hrdina nové filmové komedie 
Marek je typickým příkladem mladého 
mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Je 
to chytrý a milý student astrofyziky, jehož 
největší láskou jsou nejen hvězdy, ale 
i horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho 
dne překříží dívka snů a Marek se zamiluje 
tak beznadějně, že ve škole není schopen 
ani udělat zkoušky. V tento moment 
se do věci obouvají jeho odhodlaní 
přátelé. Rozhodnou se povolat na pomoc 
a zasvětit do Markových problémů jeho 
otce, který je úspěšným vydavatelem 
řady bestsellerů na téma: jak získat ženu. 
Společně pak začnou Markovi připravovat 
velkou strategickou hru, díky níž by se 
mu mělo podařit najít cestu k milované 
dívce. Tím mu však zadělali na nejeden 
veliký průšvih. Marek pod vedením otce 
a přátel absolvuje velmi svérázný kurz dívčí 

psychologie. Platí ovšem v životě těch 10 
zaručených pravidel přesně podle knížek? 

Komedie
Česko, 100 min
Režie: Karel Janák
Hrají: Matouš Ruml, Kristína Svarinská, 
Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Jan 
Dolanský a další
Na ČSFD ohodnoceno: 59%
Premiéra: 20. 3. 2014

Pátek 8. 5. 2015 - 19:30

Noe
Zneklidňující vidina smrtící záplavy 
pronásleduje Noema ve snách čím dál 
častěji. Tu i další podivná znamení mu 
pomůže rozluštit moudrý Metuzalém. 
Země se ocitla na kraji propasti, kam ji 
zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl 
pro kompletní restart v podobě gigantické 
potopy a pro obnovu člověčího druhu 

Program kina květen a červen 2015 

se přidávají do salátů, očištěné 
a nadrobno pokrájené mladé 
kořínky můžete spolu s mrk-
vičkou přidávat například do 
polévek či do rizota. Z pampe-
liškových listů si můžete také 
připravit polévku podle receptu 
na polévku kopřivovou.
Mladé listy pampelišek se dají 
do salátů míchat s listy hlávko-
vého salátu, s mladými lístky 
šťovíku, pažitkou, s pokrájený-
mi rajčaty, cibulkou šalotkou i petrželkou. 
Jako zálivka se osvědčil jogurt, vinný ocet 

či olivový olej, dochutit se dají 
sojovou omáčkou, hořčicí, solí, 
pepřem a podobně.

Pampeliškový med připra-
víte zhruba ze 400 rozkvetlých 
květů, ze kterých odstraňte 
hořké zelené části, přidejte 
k nim pokrájený chemicky 
neošetřený citron, 10 minut je 
povařte 1,5 litru vody a nechte 
do druhého dne louhovat. Pak 

je přeceďte, přidejte 1 kg cukru, povařte 
do zhoustnutí a naplňte do skleniček.
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si vybral právě Noema a jeho početnou 
rodinu. A protože Noe ví, že zkáza přijde 
s vodou, začne stavět archu, obří loď, 
na níž by se on i jeho rodina zachránili. 
Během stavby se musí potýkat nejen 
s nedostatkem času, vlastními pochybami, 
obavami svých blízkých, ale i s otevřenou 
nenávistí soukmenovců v čele s krutým 
potomkem slavného bratrovraha Kaina 
(Ray Winstone). Kromě toho musí na 
plavbu přizvat i zástupce všech živočišných 
druhů, aby život na „nové“ Zemi mohl 
být úplný. Největší katastrofa v dějinách 
planety v tu chvíli může začít.

Dobrodružný / Drama / Akční
USA, 138 min
Režie: Darren Aronofsky
Hraji: Russell Crowe, Jennifer Connelly, 
Logan Lerman a další
Na ČSFD hodnoceno 58%
Premiéra: 27. 3. 2014

Pátek 15. 5. 2015 - 19:30

Fakjů pane učiteli
Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo 
totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad 
jeho „úsporami“. Tedy nad místem se 
zakopanými ukradenými penězi, které 
tam pro něj ukryla jeho přítelkyně. A tak, 
aby se po propuštění z basy dostal ke 
své kořisti, musí se vydávat za suplujícího 
učitele na Götheho gymnáziu, čímž 
vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu 
systému další problém, protože od toho 
okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího 
učitele všech dob. V noci se Zeki snaží tajně 
prokopat ke své uloupené kořisti a během 
dne používá sice drastické, ale účinné 
metody, aby zkrotil neukázněné teenagery 

ve třídě 10. B. Jeho upjatá, korektní 
kolegyně, učitelka Lisi Schnabelstedtová 
(Karoline Herfurthová), sice odsuzuje jeho 
neortodoxní pedagogické metody, ale 
nemůže si pomoct a do nového „kolegy“ 
se zamiluje. Dokonce mu pomůže vykopat 
něco cennějšího než je hotovost – zbytky 
jeho vlastní morální integrity. 

Komedie
Německo, 117 min
Režie Bora Daktekin
Hrají: Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth, 
Katja Reimann a další
Na ČSFD hodnoceno 74%
Premiéra: 28. 8. 2014

Pátek 22. 5. 2015 - 19:30

Babovřesky 3
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: 
Horáčková vybíhá z domu naproti mladé 
dámě, která přijela do Babovřesek. Místní 
drbny, které se sběhly na náves, v ní 
poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru 
faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu 
a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se točí 
okolo pomsty starosty Stehlíka a místních 
chasníků Horáčkové. Do vesnice se vrací 
kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním 
jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí 
dotaci, díky níž starosta může poslat všech 
sedm místních drben k moři.
Akce „likvidace bab” začíná. A nad tím 
vší bdí nový farář, který přijel do vesnice 
nahradit pátera Petra.

Komedie
Česko, 103 min
Režie: Zdeněk Troška
Hra j í :  Ve ron i ka  Ž i l ková ,  Luc i e 
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Vondráčková, Lukáš Langmajer a další.
Premiéra: 21.1.2015
Mládeži přístupný

Neděle 24. 5. 2015 - 17:00
(představení pro děti)

Norman a duchové
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když 
ho přepadne horda zombíků? Neohrožený 
hrdina se jmenuje Norman. Je mu jedenáct, 
ujíždí na hororech a rád si povídá s mrtvou 
babičkou. Norman má totiž jednu zvláštní 
schopnost, řekněme šestý smysl. Vidí duchy 
a umí se s nimi na lecčems dohodnout. 
To se v aktuální, velmi prekérní situaci 
může náramně hodit. Než se ale Norman 
postaví do čela místního odboje proti živým 
mrtvým, bude muset leccos skousnout, což 
se stává většině dětí s nálepkou podivína 
a mimořádnými schopnostmi. Rodiče 
ho nechápou, starší sestra jím pohrdá, 
spolužáci ho šikanují nebo ignorují (v lepším 
případě) a jediný, s kým vychází, je tlusťoch 
Neil, s nímž taky nikdo jiný nekamarádí. 
Ještě si rozumí s duchy většiny nebožtíků 
z okolí, ale ti se nedají počítat. Normanův 
život nabere zcela netušený směr, když 
mu podivínský strýc prozradí, že městečko 
co nevidět stihne pradávná kletba a že 
právě on ji může díky svým záhrobním 
komunikačním schopnostem zastavit. 
Než se Norman rozhodne, jestli se chce 
nebo nechce stát hrdinou, začnou mrtví 
vylézat z hrobů a děsit vše živé. V tu chvíli 
se v Normanově hlavě vylíhne nápad, jak 
je vrátit do stádia věčného odpočinku. Ví 
však, že sám to nezvládne. Jenže realizujte 
teoreticky dokonalý plán, když máte v partě 
vyděšeného tlusťocha, jeho staršího bratra, 
který má místo mozku svaly, sestru, jehož 

ho nepokrytě balí, a největšího sígra ze 
školy? A když vás kromě zombíků honí 
i policajti a spoluobčané, kteří právě 
přestali mít úctu k mrtvým?

Animovaný / Fantasy / Dobrodružný / 
Horor / Komedie / Rodinný
USA,  93 min
Režie: Sam Fell, Chris Butler
Hrají: Kodi Smit-McPhee, Anna Kendrick, 
Casey Affleck a další
Český dabing
Pro starší děti
Premiéra 06.09.2012
Na CSFD hodnoceno na 64%

Pátek 29. 5. 2015 - 19:30

Peddington
Paddington není jen tak obyčejný 
medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, 
nosí červený klobouček a víc než cokoliv 
jiného miluje marmeládové sendviče. 
Když zemětřesení zničí jeho domov, 
pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde 
našel novou rodinu. Sám a opuštěný 
na paddingtonském nádraží pomalu 
zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně 
takový, jak si ho představoval. Naštěstí 
ale potká rodinu Brownových, která se 
ho ujme i přes kategorický nesouhlas 
tatínka Browna - typického, spořádaného 
a trochu i nudného Brita. K jeho zděšení, 
kdekoliv se medvídek objeví, začnou se 
dít neuvěřitelné věci. Svými ztřeštěnými 
nápady často převrátí celý dům vzhůru 
nohama a způsobí neskonalý chaos. 
Svým úsměvěm a dobrým srdcem si však 
nakonec získá srdce celé rodiny a vše se 
v dobré obrací... avšak jen do okamžiku, 
kdy si ho všimne zákeřná ředitelka 
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místního muzea, která z něj chce udělat 
vycpaný exponát.

Komedie / Rodinný
Velká Británie / Francie / Kanada, 98 min
Režie: Paul King
Hrají: Ben Whishaw, Sally Hawkins, Julie 
Walters, Nicole Kidman a další
Premiéra: 25.12.2014
Na CSFD hodnoceno na 76%

Pátek  5. 6. 2015 - 19:30

Co jsme komu udělali
Claude a Marie Verneuilovi jsou svým 
založením provinční milovníci staré 
dobré Francie, silně věřící katolíci a ve 
svém okolí patří mezi vážené občany. 
A také mají čtyři dcery: Isabelle, Odile 
a Ségolène a Laure. Při jejich výchově se 
vždy snažili uplatňovat spíše konzervativní 
metody a snažili se jim vštípit ty správné 
hodnoty – tedy ty jejich. Dnešní doba 
ale Verneuilovy konfrontuje s mnoha 
věcmi, které rozhodně nejsou podle jejich 
gusta, například s multikulturní nebo 
náboženskou tolerancí a s podobnými 
dnešními výmysly. Přesto se Verneuilovi 
skoro pokaždé přinutí tyto změny chápat, 
i když jim mnohdy připravují těžké životní 
zkoušky. A tak také museli postupně 
spolknout tři svatby, které rozhodně 
nebyly podle jejich ideálních představ. 
První dcera si totiž vezme muslima, druhá 
Žida a třetí se vdává za Číňana. Zkuste si 
potom představit, jak vypadá v této sestavě 
velké rodinné setkání na Vánoce. Jedinou 
a poslední nadějí na „opravdovou” svatbu 
v kostele mají u nejmladší dcery, která, 
haleluja, potkala Charlese, spořádaného 
katolíka. Jenže …

Komedie
Francie, 97 min
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan, Medi Sadoun a další
Premiéra 23.10.2014
Na CSFD hodnoceno na 78%

Neděle 7. 6. 2015 - 17:00
(představení pro děti)

Zvonilka a piráti
Ze světa Petra Pana přichází do našich 
kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé 
dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní 
víle, která je ohromena neuvěřitelnými 
možnostmi modrého kouzelného prášku. 
Když se kvůli svým odvážným nápadům 
dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí 
své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku 
své lodi. Zvonilka se společně se svými 
přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť, 
aby Zarinu našli a společně pak zkřížili 
meče s bandou pirátů pod vedením 
plavčíka Jamese, ze kterého se má záhy 
stát legendární Kapitán Hook.

Animovaný/fantasy
USA, 78 min
režie: Peggy Holmes
Hrají: Mae Whitman, Christina Hendricks, 
Tom Hiddleston, Lucy Liu a další
Premiéra 20.03.2014
Na CSFD hodnoceno na 68%

Pátek 12. 6. 2015 - 19:30

Návrat blbého a blbějšího
Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme 
Lloyda s Harrym opustili, a změnilo se 
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toho opravdu hodně – s výjimkou jejich 
tuposti. Když se Harry, který nutně 
potřebuje novou ledvinu, dozví, že kdesi, 
neznámo kde, žije jeho dcera, musí Lloyda 
probrat z „kómatu”, ve kterém se nachází 
od chvíle, co ho Mary odmítla, a vydat se 
na cestu, aby svou dceru požádal o pomoc. 
Křížem krážem celou Amerikou v těch 
nejbizarnějších dopravních prostředcích je 
jejich cesta zavádí do ústavu pro duševně 
nemocné – kam nepochybně patří – i na 
setkání těch nejinteligentnějších lidí světa. 

Komedie
USA, 109 min
Režie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly
Hrají: Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie 
Holden, Kathleen Turner, Bill Murray 
a další
Premiéra 04.12.2014
Na CSFD hodnoceno na 60%

Pátek 19. 6. 2015 - 19:30

Vejška
Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí 
na katedru grafiky na UMPRUM, kam 
přijímají jen pár vyvolených. Už jednou 
ho nevzali a profesor Slanina (Jakub 
Kohák) je nekompromisní. Na školu se 
hlásí i krásná Julie (Eva Josefíková), do 
které se Kocourek bezhlavě zamiluje. 
Michal Kolman (Jiří Mádl) studuje VŠE, 
ale místo přednášek a seminářů ho 
zajímají jen spolužačky a rychlá auta. 
Zkoušky a zápočty řeší podvodem nebo 
úplatkem či pomocí svého vlivného otce 
(Jan Kraus). Kocourkova matka (Zuzana 
Bydžovská) se dávno vzdala představy, že 
její syn bude studovat něco pořádného, 

zatímco paní Kolmanová (Ivana Chýlková) 
svého synka neustále vydržuje a hýčká. 
Oba kluky spojuje už od gymplu ilegální 
malování graffiti. Na pražských střechách, 
nádražích a v podchodech zažívají divoká 
dobrodružství. Při jedné noční honičce je 
Kocourek dopaden... 

Komedie
Česko, 2014, 85 min
Režie: Tomáš Vorel st.
Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva 
Josefíková, Marie Kružíková, Zuzana 
Bydžovská, Jakub Kohák, Jan Kraus, 
Ivana Chýlková a další
Premiéra 23.01.2014
Na CSFD hodnoceno na 57%

Neděle 21. 6. 2015 - 17:00
(představení pro děti)

Ptačí úlet
Film Ptačí úlet je příběhem dvou odvážných 
krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. 
Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe 
a další svého druhu od jistého konce. Cíl 
je jasný – ukradnout vládní stroj času, vrátit 
se do sedmnáctého století a odstranit krůty 
ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou 
provždy! Ptačí úlet je plný dobrodružství, 
zábavy, dojemné lásky, loajality a odvahy. 
Je to příběh dvou hrdinů a jejich šíleného 
pokusu změnit dějiny.

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 
Rodinný 
USA, 2013, 91 min
Režie: Jimmy Hayward
Hrají: Woody Harrelson, Owen Wilson, 
Dan Fogler a další
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Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 v palkovickém kině

Vzhledem k tomu, že nyní naše kino je osazeno velmi moderní a technicky vyspělou 
promítací technologii, rozhodli jsme se toto využít k malému experimentu a nabídnout 
vám zde zápasy českého týmu na Mistrovství světa v ledním hokeji 2015. První zkušební 
promítání hokejového zápasu proběhlo velmi zdařile a sledovat hokej na takto velkém 
plátně byl skutečný zážitek. Během promítání by měl být otevřen i bufet, kde si budete 
moci zakoupit drobné občerstvení. Program vysílání jednotlivých zápasů je následující, 
kino bude otevřeno vždy jednu hodinu před začátkem zápasu:

Pátek   1. 5. ve 20:15 – Česká republika x Švédsko
Sobota   2. 5. ve 20:15 – Lotyško x Česká republika
Pondělí   4. 5. ve 20:15 – Kanada x Česká republika
Čtvrtek   7. 5. v  16:15 - Česká republika x Francie
Pátek   8. 5. v  16:15 - Česká republika x Rakousko
Neděle 10. 5. v  16:15 – Německo x Česká republika
Úterý 12. 5. v  20:15 - Česká republika x Švýcarsko

Další zápasy budou přidány popř. zrušeny dle výsledků českého národního 
týmu a zájmu návštěvníků kina o tato utkání. Sleduje zejména obecní web www.
palkovice.cz a www.facebook.com/ObecPalkovice.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

Vstupné: 20 Kč

Premiéra 31.10.2013
Na CSFD hodnoceno na 58%

Pátek 26. 6. 2015 - 19:30

Sex v Paříži
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské 
ženy: svobodné, nepředvídatelné, 
sofistikované a vášnivé. Rozhodly se svá 
tajemství odhalit a podělit se s nimi. Je 
to komedie o kariéře, dětech, lásce, sexu 
a hlavně o tom, koho a co ženy chtějí

Komedie / Drama 
Francie, 2014, 116 min
Režie: Audrey Dana
Hrají: Vanessa Paradis, Laetitia Casta, 
Isabelle Adjani a další
Premiéra 27.11.2014
Na CSFD hodnoceno na 62%

Vstupné: 50 Kč

Dětská představení: 30 Kč
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 webTV • VoIP TELEFON • MOBIL

TTETNNRRETNTNI TNRTN EEI NN RINTERNET
 

10 Mb 295 Kč295 Kč

Rychlost 
připojení 

Měsíční 
platba 

včetně 

webTV  
WIFI ROUTER

20 Mb 395 Kč395 Kč

www.c2net.cz

(44 programů)

558 111 111

350,- 

450,-

AKCE PROPALKOVICE

 • 10 let na trhu • přes 4000 spokojených zákazníků ve F-M a okolí



P A L K O V I C K É  L I S T Y

36

» Pomůžeme při výběru krbové vložky

Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín

Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů

Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů

Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

»

»

»

»

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:

POSTAVTE SI KRB
Chcete si pořídit krb?
S námi to zvládnete. Navštivte nás v naší specializované prodejně v Metylovicích a my Vám podrobně
poradíme, jak postavit krb za rozumnou cenu a hlavně správně a s ohledem na bezpečnostní normy.

Pokud netušíte, co stavba krbu obnáší a váháte, nahlédněte do našich hotových návodů na stavbu
krbu, ve kterých je stavba popsána podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách

.www.nejenkrby.cz

Po-Čt  8:30 - 17:00
Pá      8:30 - 15:00

NAVŠTIVTE NÁS

v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU

Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

29 731,-731 352 674 obchod@nejenkrby.cz
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* U participujících partnerů Premio do vyprodání zásob.  

* U participujících partnerů Premio do vyprodání zásob.  

DÁREK PIKNIKOVÝ KOŠ
PIKNIKOVÝ KOŠ

1349 KČ

Piknikový koš

ke každé
sadě čtyř

pneumatik

Goodyear

nebo
Dunlop*

Profesionální servisní síť

Petr Galásek
Areál Beskyd Agro, Kunčičky u Bašky 66

739 01 Kunčičky u Bašky
Telefon: +420 558 439 711, Mobil: +420 724 070 693

Email: petrga@volny.cz

Sport BluResponse

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Petr Galásek leták DL PRINT.pdf   1   27. 2. 2015   13:40:18
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Pronájem kurtů rok 2015 

den  doba  cena/hod. 
pondělí ‐ neděle  08.00‐20.00  80,‐ 
členové klubu  
členové klubu /nečlenové – společná hra 

 
 

zdarma 
40,‐ 

permanentky  10 hodin  600,‐ 
 
Členové mohou hrát zdarma po celý rok. 
V případě  nezaplacení  členského  poplatku  k danému  termínu  a  neprovedení  brigády  
ve stanoveném počtu hodin, se členství v klubu ruší.   
 
Rezervace kurtů 
 
‐ online ‐ internetová adresa http://tjsokolpalkovice.cekuj.net/ sekce „REZERVACE KURTŮ“ 
‐ případně telefonicky  ‐  728 335 287 (David Čechmánek) 
 
Členské příspěvky 
 
Členové klubu jsou povinni uhradit členské příspěvky na celý kalendářní rok do 15.května 
daného roku ve výši: 
 

typ  rozdělení cen 

Dospělí nad 18 let   800,‐ 

Děti od 5 do 18let  500,‐ 
 

 
Brigády členů klubu 
 

typ  Počet hodin za rok 

Dospělí nad 18 let   8h 

Děti a mládež do 18let  4h 
 
V případě neprovedení brigády lze nahradit neodpracované hodiny u osob starších 18let 
v poměru 100,‐Kč/hod. 
 
                                 Jaroslav Čechmánek 
                          předseda TJ Sokol Palkovice 
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Strojní podřezání zdiva       
Svislá hydroizolace objektů
Plošná hydroizolace podlah        
Hydroizolace základových desek
Kanalizační a drenážní systémy        
Dlažby a chodníky
Stavební a výkopové práceStavební a výkopové práce
Odborná obhlídka a kalkulace zdarma

603 276 386

604 280 003

WWW.HYDROIZOLACESTAVEB.CZ
aquasan@aquasan.cz

HYDROIZOLACE STAVEB

AQUASAN IZOLACE S.R.O., DOBRÁ 240, 739 51 DOBRÁ
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již nikdy nekliknete vedle

S vysokorychlostním internetem

od Getlinku

Stabilní rychlost
Garantujeme Vám stabilní
rychlost bez výpadků

Právní servis
Přecházíte od konkurence?
ZDARMA za Vás vše vyřídíme.

Podpora 24/7
Nonstop podporu
poskytujeme zcela ZDARMA

Getlink RD10
Rychlost, download, upload

10 Mbps

359 Kč / měsíčně

10
Mbps

Getlink RD15
Rychlost, download, upload

15 Mbps

459 Kč / měsíčně

15
Mbps

Getlink RD20
Rychlost, download, upload

20 Mbps

559 Kč / měsíčně

20
Mbps

Getlink Firma
Rychlost, download, upload

až 200 Mbps

Cena šitá  na míru

Až

200
Mbps

Vysokorychlostní internet 
již od 359 Kč / měsíčně

www.getlink.cz
 +420 607 99 00 66

Stařič 26, 739 43 (+420) 607 99 00 66 www.getlink.cz info@getlink.cz IČ: 014 09 298 DIČ: CZ01409298

© 2015, Getlink media s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ceník služeb platný k 20. 4. 2015 Veškeré ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH V ceně není zahrnut jednorázový připojovací poplatek  (smluvní závazek na 1 rok - 1.100 Kč, 2 roky - 800 Kč)
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30. 4. Pálení čarodějnic a Stavění máje – od 15.30

1. 5. Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní – 17.00

3. 5. Vzpomínková akce při příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války – Myslík

4. 5. Vzpomínková akce při příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války – Palkovice

5. 5. Beseda s vojenským historikem plk. Petruželou a po jejím skončení promítnutí 
válečného filmu – kulturní dům od 17.00

19. 5. Benefiční koncert Štěpána Raka – kostel sv. Jana Křtitele – 19.00

Pátek   1. 5. 2015 – 18:00 (dřívější čas vysílání z důvodu MS v hokeji)

Pátek   8. 5. 2015 – 19:30

Pátek 15. 5. 2015 – 19:30

Pátek 22. 5. 2015 – 19:30

Neděle 24. 5. 2015 – 17:00 (představení pro děti)

Pátek 29. 5. 2015 – 19:30

Pátek   5. 6. 2015 – 19:30

Neděle    7. 6. 2015 – 17:00 (představení pro děti)

Pátek  12. 6. 2015 – 19:30

Pátek  19. 6. 2015 – 19:30

Neděle  21. 6. 2015 – 17:00 (představení pro děti)

Pátek  26. 6. 2015 – 19:30

Termínový kalendář

Kino Palkovice
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Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku 
pod registrační značkou MK ČR E12364. 

e-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk © Kleinwächter.
Internetová verze: www.palkovice.cz. Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky

nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor.  
Uzávěrka příštího čísla 4/2015 je 27. 5. 2015.

Vychází osmkrát ročně. 



T a k 

jako každý rok i letos měly děti v naší 

mateřské škole maškarní karneval. Každá 

třída si ho připravila sama – třídy jsme 

si společně s dětmi vyzdobili balónky 

a ozdobami z krepového papíru.  Ráno pak 

přišly do školky víly, kovbojové, indiáni, 

princezny, různá zvířátka, hasiči, …zkrátka 

fantazie a nápaditost rodičů dětí byla veliká. 

A pak už to začalo. Rej masek, se známými 

dětskými hity odstartovala diskotéka, kolo 

štěstí, nechyběly ani nejrůznější pohybové 

soutěže. Mezi tím
 bouchl karnevalový šampus 

pro děti a nechybělo ani občerstvení a dobrůtky, 

co připravily maminky. Děkujeme rodičům za 

jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Tak 

jako každý rok i letos měly děti v n
aší mateřské 

škole maškarní karneval. Každá třída si ho 

připravila sama – třídy jsme si společně s dětmi 

vyzdobili balónky a ozdobami z krepového papíru.  

Ráno pak přišly do školky víly, kovbojové, indiáni, 

princezny, různá zvířátka, hasiči, …zkrátka fantazie 

a nápaditost rodičů dětí byla veliká. A pak už to začalo. 

Rej masek, se známými dětskými hity odstartovala 

diskotéka, kolo štěstí, nechyběly ani nejrůznější 

pohybové soutěže. Mezi tím bouchl karnevalový 

šampus pro děti a nechybělo ani občerstvení 

a dobrůtky, co připravily maminky. Děkujeme rodičům 

za jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Výjezd 

se nám velice líbil, navštívili jsm
e spoustu zajímavých 

míst a dozvěděli se množství nových informací.

Mgr. 
Pavel

 Tom
alík, t

řídní 
učitel

Kvíz pro děti - co je špatně?

Lyžařská školička

Už třetím rokem proběhla v naší MŠ 

„lyžařská školička“ pro děti od 3-6 let.

Týden hravého lyžování ve sportovním areálu 

na Bílé pod vedením zkušených instruktorů 

absolvovalo 34 dětí. Počasí nám přálo, děti se 

hodně těšily. Po prvním příjezdu do dětského 

lyžařského parku byly děti rozděleny do jednotlivých 

skupin podle lyžařské zdatnosti. Každou skupinku 

malých lyžařů vedli dva instruktoři, kteří po celý 

týden odváděli s dětmi skvělé výkony.

Začátečníci se učili převážně v dětském parku 

nejzákladnější lyžařské úkony s pomocí pojízdného 

pásu. Zdatnější družstvo se pohybovalo na menším 

svahu s pomou a ti nejlepší již n
a velkém svahu s kotvou. 

Poslední den se na své malé lyžaře mohli podívat jejich 

rodiče, což úplně všichni využili. Uskutečnily se hlavní 

lyžařské závody, kde na děti čekal připravený sjezd 

slalomem. Všechny děti s velkým zápalem závody hravě 

zvládly a poté byly náležitě odměněny medailí, diplomem 

a drobnou slatkůstkou. Patří jim
 za to velká pochvala. Takže 

teď už jen aby nám zůstalo trochu sněhu – a hurááá na kopec 

nebo na sjezdovku.

Učitelky MŠ
Lyžařská školička

Už třetím rokem proběhla v naší 

MŠ „lyžařská školička“ pro 

děti od 3-6 let.

Týden hravého 

lyžování ve sportovním areálu na Bílé pod vedením 

zkušených instruktorů absolvovalo 34 dětí. Počasí 

nám přálo, děti se hodně těšily. Po prvním příjezdu 

do dětského lyžařského parku byly děti rozděleny do 

jednotlivých skupin podle lyžařské zdatnosti. Každou 

skupinku malých lyžařů vedli dva instruktoři, kteří po celý 

týden odváděli s dětmi skvělé výkony.

Začátečníci se učili převážně v dětském parku 

nejzákladnější lyžařské úkony s pomocí pojízdného pásu. 

Zdatnější družstvo se pohybovalo na menším svahu 

s pomou a ti nejlepší již n
a velkém svahu s kotvou. Poslední 

den se na své malé lyžaře mohli podívat jejich rodiče, což 

úplně všich
ni využili. U

skutečnily se hlavní lyžařské závody, 

kde na děti čekal připravený sjezd slalomem. Všechny děti 

s velkým zápalem závody hravě zvládly a poté byly náležitě 

odměněny medailí, diplomem a drobnou slatkůstkou. Patří 

jim za to velká pochvala. Takže teď už jen aby nám zůstalo 

trochu sněhu – a hurááá na kopec nebo na sjezd Lyžařská 

školička

Už třetím rokem proběhla v naší MŠ „lyžařská školička“ 

pro děti od 3-6 let.

Týden hravého lyžování ve sportovním areálu na 

Bílé pod vedením zkušených instruktorů absolvovalo 34 

dětí. Počasí nám přálo, děti se hodně těšily. Po prvním 

příjezdu do dětského lyžařského parku byly děti rozděleny 

do jednotlivých skupin podle lyžařské zdatnosti. Každou 

skupinku malých lyžařů vedli dva instruktoři, kteří po celý 

týden odváděli s dětmi skvělé výkony.

Začátečníci se učili převážně v dětském parku 

nejzákladnější lyžařské úkony s pomocí pojízdného 

pásu. Zdatnější družstvo se pohybovalo 

na menším svahu s pomou a ti 

nejlepší již n
a velkém svahu 

s kotvou. Poslední 

den se 

Dětský karneval

Noc s Andersenem

SG - mladší žáci

SG - mladší žákyněVyúčování s australankou

MŠ a ZŠ 
Palkovice



Bezpečné branky - o zdraví našich 

dětí nám jde nejvíce
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čVelká cena Obce Palkovice 

– závod v obřím slalomu

V sobotu 7. 3. 2015 pořádala Obec 

Palkovice za podpory SMOPO (Sdružení 

měst a obcí Povodí Ondřejnice) v místním 

Ski areálu 3. ročník „Velké ceny Obce 

Palkovice – závod v obřím slalomu“. 

Zúčastnilo se ho 59 závodníků z Palkovic, 

Lhotky, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad 

Ostravicí, Staříče, Sviadnova, Havířova, 

Pržna, Sedlišť a Horních Bludovic. 

Nejmladší 
účastnící 

byla Anička 

Provazníková z Palkovic. 
Nejstarším 

účastníkem Libor Vojkovský (72 let) 

také z Palkovic. Z
ávod se jel dvoukolově 

a započítával se lepší čas. V ženských 

kategoriích sjela danou trať nejrychleji 

třináctiletá Eliška Kubalová – 17,39 s. 

Z mužů byl nejrychlejší Dan Šproch – čas 

14,26 s. V letošním roce byla vyhlášená 

také kategorie „veterán“ – muži nad 55 

let, ve které závodilo 9 mužů. 

Všichni soutěžící se snažili podat co 

nejlepší výkon, za což byli odměněni 

drobnými upomínkovými předměty. 

Nejlepší závodníci si odvezli medaile 

a diplomy a nejrychlejší muž a žena krásné 

poháry. Diváci i ti, 
kteří zrovna nezávodili, 

se mohli občerstvit 
v místní restauraci 

„Pod sjezdovkou“, což přišlo velmi vhod. 

Po vyhlášení výsledků si m
ohli účastníci 

ještě zaskotačit na diskotéce v režii 

diskžokeje Rostě Olivy. Poděkování patří 

všem účastníkům a také organizátorům, 

především panu Zbyňku Žákovi a jeho 

týmu za přípravu tratě a za technické 

zabezpečení.

Výsledky najdete na:

www.palkovice.cz – sekce Aktuality
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Palkovice 

– závod v obřím slalomu

V sobotu 7. 3. 2015 pořádala Obec 

Palkovice za podpory SMOPO (Sdružení 

měst a obcí Povodí Ondřejnice) 

v místním Ski areálu 3. ročník „Velké 

ceny Obce Palkovice – závod v obřím 

slalomu“. Zúčastnilo se ho 59 závodníků 

z Palkovic, 
Lhotky, Frýdku-Místku, 

Frýdlantu nad Ostravicí, 
Staříče, 

Sviadnova, Havířova, Pržna, Sedlišť 

a Horních Bludovic. N
ejmladší účastnící 

byla Anička Provazníková z Palkovic. 

Nejstarším účastníkem Libor Vojkovský 

(72 let) také z Palkovic. Závod se jel 

dvoukolově a započítával se lepší čas. 

V ženských kategoriích sjela danou trať 

nejrychleji třináctiletá Eliška Kubalová 

– 17,39 s. Z mužů byl nejrychlejší Dan 

Šproch – čas 14,26 s. V letošním roce 

byla vyhlášená také kategorie „veterán“ 

– muži nad 55 let, ve které závodilo 9 

mužů. 
Všichni soutěžící se snažili podat co 

nejlepší výkon, za což byli odměněni 

drobnými upomínkovými předměty. 

Nejlepší závodníci si odvezli medaile 

a diplomy a nejrychlejší muž a žena 

krásné poháry. Diváci i ti, kteří zrovna 

nezávodili, se mohli občerstvit 
v místní 

restauraci „Pod sjezdovkou“, což přišlo 

velmi vhod. Po vyhlášení výsledků 

si mohli účastníci ještě zaskotačit na 

diskotéce v režii diskžokeje Rostě Olivy. 

Poděkování patří vše
m účastníkům a také 

organizátorům, především panu Zbyňku 

Žákovi a jeho týmu za přípravu tratě a za 

technické zabezpečení.

Výsledky najdete na:

www.palkovice.cz – sekce Aktuality
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Z řady podaných žádostí byly vybrány právě ty 

naše. A tak za přispění odpovědné společnosti OKD 

a jejich zaměstnaneckých grantů Srdcovka si můžeme 

dovolit zakoupit „Bezpečné branky“ a dokončit 

„Rekonstrukci oplocení“ hřiště s umělým 

povrchem.

Pořízením bezpečných branek zajistím
e vyšší 

bezpečnost malých fotbalistů při tréninkových 

hodinách i samotných fotbalových zápasech. 

Stabilní odlehčená konstrukce umožní také snadnější 

manipulaci při jejich rozmísťování po hřišti.  
Nehledě 

na to, že zajisté nehrozí těžká zranění při možném 

převrhnutí branky na děti. O tuto obměnu jsme 

usilovali s oddílem fotbalistů již více jak čtyři sezóny. 

Společně s otci našich hráčů panem Romanem 

Maichrovským  a poslední roky s trenérem Miroslavem 

Peškem jsme oslovovali více společností. V
 letošním 

roce se na nás štěstí usmálo a výsledek se dostavil 

a to díky společnosti OKD, která na branky přispěla 

téměř 30 tisíci korunami.

Druhým úspěšným projektem je profinancování 

potřebných sítí 
k rekonstrukci oplocení mezi 

fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty. A zde opět 

díky zaměstnaneckému grantu společnosti OKD 

– Srdcovky jsme peníze získali. S téměř 20 tisíci 

korunami dokončíme obměnu oplocení areálu k jeho 

finální podobě.

V letošním roce jsme podali také další žádosti 

o granty s cíle
m podpory jednotlivých oddílů. Dvěma 

dalším, u kterých čekáme na odpověď je podpora 

volejbalového a fotbalového oddílu. 

Protože úspěch není nikdy zaručen, vyvíjíme další 

aktivity k získání finančních prostředků a to nejen 

z obecního rozpočtu.  Průběžně oslovujeme ochotné 

rodiče oddílových dětí, společnosti a příznivce sportu 

s žádostí o finanční podporu. Někteří již přispívají 

dle svých možností opakovaně a to nejen úhradou 

členských příspěvků, ale i dalšími cestami ve finanční 

či materiální podpoře, která je cíleně zaměřena do 

jednotlivých konkrétních projektů činnosti oddílů. 

Případní další příznivci se mohou se svými nabídkami 

obracet na jednotlivé trenéry, výkonný výbor oddílů 

či přímo na předsedu TJ Sokol Palkovice pana 

Jaroslava Čechmánka. Odměnou nabízíme využití 

našich sportovišť, či umístění reklam. 

Z řady podaných žádostí byly vybrány právě ty 

naše. A tak za přispění odpovědné společnosti OKD 

a jejich zaměstnaneckých grantů Srdcovka si můžeme 

dovolit zakoupit „Bezpečné branky“ a dokončit 

„Rekonstrukci oplocení“ hřiště s umělým 

povrchem.

Pořízením bezpečných branek zajistím
e vyšší 

bezpečnost malých fotbalistů při tréninkových 

hodinách i samotných fotbalových zápasech. 

Běh Okolo přehrady Olešná

Diplom s trofejí
za 3. místo volejbal žactva

Valná hromada TJ Sokol Palkovice

Zájezd zahrádkářů do Květné zahrady v Kroměříži


