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Slovo starosty

Slovo místostarosty

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Milí Palkovjané a Myslíkovjané,
tím nejhezčím způsobem, jakým si dovedeme 

představit sem vtrhlo jaro. Slunko, teplo, rozkvet-
lé stromy a někde i, a to už je ta horší stránka, 
oblaka prachu. Mnozí z vás tušíte, že píšu hlavně 
o cestách rozbitých stavbou kanalizace. Věřte mi, 
že sám se nemůžu dočkat toho dne, kdy bude vše 
opravené, vyasfaltované, nalajnované. Věřím, že 
do poloviny července bude velká část komunikací 
opravena tak, aby se po nich dalo rozumně jezdit 
bez doprovodu nepříjemného prachu. 

Chtěl bych se zmínit o generální opravě bu-
dovy Jednoty, která v předloňském roce byla čás-
tečně zrekonstruována. V letošním roce zde pře-
stěhujeme obchod s květinami, kadeřnici a snad 
i poštu. V současné době se opravuje schodiště 
a bezbariérová rampa, které obojí už bylo v de-
zolátním stavu a před čtyřmi lety pouze dočas-
ně kosmeticky opraveno. Chtěli bychom do konce 
léta stihnout opravit na této budově fasádu, čímž 
bude dokončena celková rekonstrukce dalšího 
obecního domu v centru obce. 

V červnu zahájíme opravu střechy, fasády a vý-
měnu oken na bytovém domě č.p. 414 tzv. Obecník. 

Kromě toho nás čeká i mnoho dalších sta-
vebních prací, výstavba nových zastávek, kousky 

chodníků či autobusovou točnu na ploše za mos-
tem u transformátoru v Palkovicích. 

Je tu květen, jeden z nejkrásnějších měsí-
ců v roce, tak ať stále nepracujeme, obec a další 
různé skupiny dobrovolníků si pro vás připravily 
mnoho tradičních kulturně společenských akcí, na 
které vás zveme na jiném místě listů. Já bych chtěl 
pouze vzpomenout Myslivecké odpoledne, kte-
ré pro vás opět po dlouhé době připravilo míst-
ní myslivecké sdružení (bližší informace v rubrice 
Pozvánky). Když si uvědomím, že myslivecká cha-
ta na Bařině ještě před 20 lety byla jediné kulturní 
místo v Palkovicích, kde se odehrávala skoro celá 
letní společenská sezóna, tak mě přepadá nostal-
gie. Zároveň si ale uvědomuju, jak obrovskou ces-
tu za ta dvě desetiletí naše obec ušla. 

4. května v předvečerních hodinách proběhla 
krátká vzpomínka na osvobození Palkovic a Myslí-
ku, kdy nás před 73 lety osvobodili vojáci rudé ar-
mády. Děkuji všem organizátorům, hostům a dě-
tem ze základní školy za důstojný průběh těchto 
pietních akcí jak v Palkovicích, tak i na Myslíku.

Přeji vám krásné jarní dny, samozřejmě i trochu 
toho májového deště a spokojené bydlení v naší 
vesnici.

Váš starosta Radim Bača

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
velkou část aktuálních informací ve svém úvod-

ním slově popsal již starosta, proto bych se zde 
rád věnoval jednomu jinému tématu, kterým je 
kvalita životního prostředí v naší obci. Není snad 
ročního období, kdy by se nevyskytl nějaký pro-
blém. V zimě někteří spoluobčané zatopí v peci 
něčím, co zamoří celé blízké i vzdálené okolí. Na 
jaře někteří vypalují zase trávu, V létě v době su-
cha se nám práší z polí. A na podzim je zase ob-
dobí, kdy tradičně řada občanů pálí listí ze zahrád-
ky. K tomu všemu se ještě přidávají další celoroční 
nešvary, jako jsou černé skládky, motorkáři ničící 
lesy, svévolné odhazování odpadků či vypouštění 

odpadních vod do potoka těmi jedinci, kteří mají 
možnost se již dávno připojit ke kanalizaci.

Určitě se shodneme na tom, že chceme, aby 
Palkovice byly obcí, kde se dobře žije z pohle-
dů všech oblastí, tj. určitě chceme, aby prostředí 
v naší obci bylo čisté a zdravé. Obec sama o sobě 
dělá mnoho pro to, aby podpořila kvalitu životní-
ho prostředí. Tento rok proběhla již třetí vlna dis-
tribuce kompostérů, dostavěla se IV. etapa kana-
lizace, po obci byly rozmístěny nové odpadkové 
koše a téměř samozřejmostí je fungující sběrný 
dvůr a systém třídění odpadů. Další podporou je 
např. možnost získání kotlíkových dotací z krajské-
ho úřadu. 
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Ale i přes to všechno se najdou jedinci, kteří 
tento většinový požadavek a přání nerespektují 
a často i úmyslně svým chováním obtěžují oko-
lí a znečišťují přírodu. Rád bych v tomto článku 
tedy apeloval na všechny obyvatele obce, aby ma-
ximálně využili možností, které obec nabízí a sou-
časně se snažili být maximálně ohleduplní ke své-
mu okolí. Například zde uvedu pálení trávy a větví. 
Vždyť přeci trávu je možno zlikvidovat v kompos-
téru a větve odvézt na sběrný dvůr, čímž budete ke 
svému okolí maximálně ohleduplní. 

Teď určitě někteří namítnou, že přeci není nic 
špatného, pokud si pár větví spálí sami na zahra-
dě. Toto si ani já nemyslím, že by se tím člověk 
hned nějak provinil, přeci jen jsme na vesnici a ně-

které věci se dělají odjakživa. Nicméně rozdíl je 
v maximální snaze o ohleduplnost. Pokud si tedy 
potřebujete na zahradě něco spálit, tak přeci není 
problém počkat na to, až daný materiál bude úpl-
ně suchý či nebude foukat vítr přímo k sousedům 
do okna.

Já sám v žádném případě nejsem zastáncem 
restriktivních opatření a postihů. Proto vás znovu 
prosím, zkuste být v této oblasti maximálně ohle-
duplní a zodpovědní. Přeci to často nevyžaduje 
ani žádnou práci navíc a společně tak dosáhne-
me čistého a zdravého prostředí v Palkovicích a na 
Myslíku.

Moc tedy všem děkuji za ohleduplné chování.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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INFORMACE PRO OBČANY

Třídíme odpady…

Obec Palkovice má v současné době na úze-
mí Palkovic a Myslíku 28 sběrných míst určených 
pro tříděný odpad plasty, papír, sklo, textil a zpět-
ný odběr drobných elektrospotřebičů. 

Dále obdrželi občané již 1150 ks kompostérů na 
biologický odpad. Dvakrát týdně provozuje Obec 
sběrný dvůr (středa 15.00 – 18.00, sobota 8.00 – 
11.00), kde mohou občané odevzdat bezplatně 
velkoobjemový odpad (matrace, nábytek, kober-
ce apod.), biologický odpad (tráva, listí apod.), ne-
bezpečný odpad (zbytky barev, olejů, chemikálií) 
a elektrozařízení (televize, pračky, ledničky, počí-
tače i drobné elektrospotřebiče).

Přesto mnozí občané odkládají odpad na mís-
ta, která k tomu nejsou určena. Hyzdí tak zbyteč-
ně naši vesnici. 

Dalším velkým nešvarem je ukládání různého 
odpadu do kontejnerů na tříděný odpad. Pokud 
je například v kontejneru na plasty stavební suť, 
biologický odpad a podobně, tak nám svozová fir-
ma takovýto kontejner nevyveze. Tento kontejner 
pak musí být přetříděn a jeho odpad dle zákona 
zlikvidován, to vše samozřejmě na náklady obce. 
Nemluvě o tom, že než je kontejner uveden do 
původního stavu, nemají občané kam plasty od-
kládat. Toto se týká pochopitelně i kontejnerů na 
sklo, papír, zpětný odběr elektrozařízení apod. 

Žádáme občany, aby skutečně odkládali veš-
kerý odpad tam kam patří. Pokud toto bude-
me všichni dodržovat, ušetříme nemalé obec-
ní finance. 

Děkujeme těm, kteří třídí zodpovědně!

Upozornění – kompostéry
Upozorňujeme občany, kteří měli objednaný kompostér, aby si ho urychleně vyzvedli.  
Pokud tak neučiní do 31. 5. 2018 budou tyto kompostéry nabídnuty dalším zájemcům.

Upozornění pro politické strany, hnutí  
a další volební uskupení

Na podzim letošního roku se budou opět 
po čtyřech letech konat volby do obecního za-
stupitelstva naší obce. V redakční radě jsme se 
domluvili, že na období přelomu srpna a září 
připravíme speciální vydání volebního čís-
la Palkovických listů (nad rámec pravidel-
ných vydání PL). Všechny politické strany, hnu-
tí a volební uskupení, které chtějí do obecního 
zastupitelstva kandidovat, mají možnost (niko-
liv právní nárok) v tomto speciálním čísle před-
stavit svůj volební program a své kandidáty. 
Vaše příspěvky nebudou žádným způsobem 
upravovány nebo kráceny a budou zveřejněny 
v původním znění tak, jak je obdržíme do re-

dakční rady. Příspěvky v maximálním rozsahu 
3 stránek formátu A4 zasílejte nejpozději do 
31. 7. 2018 na redakční e-mail: mmertova@ 
palkovice.cz. Pokud budou součástí textu také 
jakékoliv fotografie (což je možné), je nut-
né tyto mít vložené a zformátované (velikost) 
v textu volebního příspěvku tak, jak si to před-
stavuje autor a zároveň je nutno každou fo-
tografii zaslat samostatně v elektronické ver-
zi (např. ve formátu jpg) výhradně na redakč-
ní e-mail. 

Příspěvky, které nesplní výše uvedené poža-
dované podmínky nebo později doručené pří-
spěvky, nebudou zveřejněny.
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Den naruby

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE

Při příležitosti Dne učitelů, který si každoročně 
připomínáme 28. března, se na naší škole usku-
tečnila akce s názvem Den naruby. Výuka probí-
hala podle rozvrhů, místo učitelů se však před ka-
tedrou střídaly děti. Všichni „malí učitelé“ měli své 
hodiny pečlivě nachystané a promyšlené, mnohdy 
měli připravené prezentace, pokusy, písemky, ně-
kde i vlastnoručně vyrobené pomůcky. Na vlastní 
kůži si tak mohli vyzkoušet, jaké to je umět děti 
zaujmout, něco je naučit nebo třeba udržet ve tří-
dě klid. A nejednou museli uznat, že skloubit to-
hle všechno dohromady je náročný úkol. Díky pro-
to patří všem učitelům, za jejich trpělivost, energii 
a lásku, s jakou se dětem věnují. 

Za školní parlament 
Martina Fatrdlová
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Biologická olympiáda

Taneční soutěž

Každý rok v lednu proběhne na naší škole bio-
logická olympiáda. Tato soutěž se řadí mezi nej-
těžší. Žáci museli vypracovat teoretické otázky, po-
znávat živočichy a rostliny, vypracovat laboratorní 
úkol a prostudovat mnoho stran studijního textu. 
Letošní ročník byl zaměřen na pohyb. Soutěžící 
zkoumali nejen to, jak se přemisťují živočichové, 
ale sledovali pohyb i u rostlin. Soutěž probíhala 
ve dvou kategoriích C (8. - 9. tř.) a D (6. - 7. tř.).  
Nejlepší žáci postoupili do okresního kola. V le-
tošním roce to byli Magdaléna Jursová, Marek 

Kozel a Jan Ryška, žáci 7. B. Tito soutěžící museli 
navíc ještě samostatně vypracovat vstupní úkoly. 
Skrývalo se za tím mnoho hodin mravenčí prá-
ce. Magda si vybrala „Pohyby rostlin během růs-
tu“, hoši pak téma „Žížaly“. Ve velké konkurenci se 
všichni umístili v první polovině, dokonce Mag-
da Jursová obsadila vynikající druhé místo, a po-
stoupila do krajského kola. Všem soutěžícím bla-
hopřejeme a Magdě přejeme hodně štěstí v dal-
ším kole.

Mgr. Ludmila Skarková

Dne 4. 4. 2018 se ve frýdlantském kulturním 
domě uskutečnila taneční soutěž pořádaná taneč-
níkem Antoniem Langerem. Soutěž začínala okolo 
páté hodiny odpolední a končila asi v osmou ho-
dinu večerní.

Vystupovala zde spousta skupin a tanečních 
párů, včetně žaček šestého ročníku Základní ško-
ly v Palkovicích. Dále také školy, školky, a dokon-
ce i tanečníci a tanečnice z klubu Antonio. Za naši 
palkovickou základní školu nás reprezentovaly 
Adéla Sasínová, Evelína Vašková, Alexandra Leň-

ková a Marie Mazurová. Jejich výkon porota oce-
nila udělením druhého místa z třinácti tanečních 
skupin. Na tomto místě se umístily ještě s jednou 
základní školou, ale i tak je to velký úspěch.

Dívky byly z druhého místa velmi šťastné, že 
se jejich radost až dala uchopit do dlaně. Z ce-
lého večera si odnesly vzpomínky, krásný zážitek 
a především svou zaslouženou trofej! Ze soutěže 
odešly i s přesvědčením, že do tanečního kroužku 
Antonio budou stále chodit a účastnit se soutěží.

Alexandra Leňková
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Výtvarná soutěž O pohár čeladenské ovečky

Stříbro na republikovém finále

Někteří žáci 7.B a 8.třídy se rozhodli zúčastnit vý-
tvarné soutěže „O pohár čeladenské ovečky“, pořá-
dané již několikátým rokem Základní školou v Če-
ladné. Letošním tématem byla zvířata v Beskydech. 
Všechny obrázky vytvořené do této soutěže byly 
velmi povedené, odborná porota měla jistě těžkou 
práci. Mezi vytvořenými pracemi byly oceněni také 
žáci naší školy. Alena Mikešová (8.třída) obsadila ve 

své kategorii s kresbou vlka krásné 2. místo a žá-
kyně Kristýna Žůrková a Klára Janečková (obě ze 
7.B) obdržely za své obrázky zvířat čestné uznání. 
Všechny obrázky zůstanou trvale vystaveny v bu-
dově ZŠ Čeladná. Kromě drobných dárků a diplo-
mu, kterými byly všechny tři žákyně oceněny, si uži-
ly zábavné dopoledne se školou žonglování a ob-
čerstvením. Mgr. Barbora Vraníková

Nejprve to začalo okresním kolem ve Frýdku – 
Místku. Tam jsme se my Vanda Gřesová, Kristýna 
Gřesová a Karolína Bužková umístily na stupních 
vítězů. Proto jsme mohly postoupit do krajského 
kola. To se konalo 28. 3. 2018 v Ostravě.

Byla tam moc pěkná tělocvična. I přes velkou 
konkurenci jsme se jako družstvo umístily na prv-
ním místě. Díky tomu se nám otevřela cesta na re-
publikové finále do Prahy.

Hodně jsme trénovaly a dne 6. 4. 2018 nás od-
vezl vlak i s naší trenérkou Petrou Tobiášovou do 
Prahy. Cestu jsme si užívaly. Smály jsme se v jed-

nom kuse. Ale hned po příjezdu jsme nastoupi-
ly a trénovaly. Ubytovat jsme se mohly až potom. 
Postýlky byly měkké a spalo se nám moc dobře. 
Jak by ne, po takové námaze.

Druhý den už šlo do tuhého. Nejprve trénink, 
pak učesat, obléknout a nástup na soutěž. Proti 
nám stálo 11 družstev, my byly družstvo dvanác-
té. Snažily jsme se, jak jsme mohly a vyplatilo se. 
Skončily jsme na druhém místě.

I přesto, že jsme děti, zdálo se nám, že některé 
hodnocení nebylo spravedlivé. Ale i to se stává. Ra-
dost jsme samozřejmě měly i ze stříbrné medaile.
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Cesta domů utekla rychle. Ve škole nás pochvá-
lili. Dostaly jsme nejenom sladkou odměnu, ale 
i poukázky na nákup sportovních potřeb a kniž-
ní odměnu.

Každé závody jsou vždy napínavé a do konce 
nikdo neví, jak to dopadne. Tím více potom těší 

medaile. Byl to skvělý zážitek a jsme rády, že jsme 
se mohly zúčastnit.

Děkujeme, že jste nám drželi palce.
Vanda Gřesová, 

Kristina Gřesová, 
Karolína Bužková
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Aprílová diskotéka

Malé děti si v zimě zaskotačily na Maškarním 
karnevale, větší děti na Valentýnské diskotéce 
a teď přišla řada i na nás – děti ze 4. a 5. roční-
ku. Školský parlament ve spolupráci se Spolkem 
rodičů uspořádal pro děti 4. a 5. ročníku 10. dub-
na „Aprílovou diskotéku“. Po úvodních rozpacích 
se děti pod vedením tanečníků TK Antonio roz-

pohybovaly, roztančily a zahrály si společenské 
hry. Také o občerstvení se postaral Spolek rodičů. 
Děti si pochutnaly na pizze a občerstvily se kofo-
lou. Odpoledne uběhlo velmi rychle a děti spo-
kojené odcházely domů. 

Mgr. Alice Gorelová
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Pálení čarodějnic a stavění májky v Palkovicích

V neděli 29. 4. 2018 odpoledne se pro všechny 
kouzelníky, čarodějnice a fantastická zvířata ote-
vřel areál za tělocvičnou. Dobrovolníci a pionýři ze 
Skupiny Miloše Sýkory si pro ně připravili spoustu 
soutěží a úkolů, malování i trénink šikovnosti. Silný 
vítr bohužel celou akci trošku zkomplikoval a akti-
vity jako střílení z luku byly z bezpečnostních dů-
vodů vyřazeny, ale věřím, že i tak si všichni společ-
ně kouzelné odpoledne užili!

Kolem stanovišť prošlo celkem 130 dětí. Kromě 
obvyklých špekáčků a pitíčka si mohly za odmě-
nu vybrat také některou z dětských karetních her.

Celou akcí nás provázeli Maxim Turbulenc. Vel-
ký dík patří dobrovolníkům a hasičům, kteří zajisti-
li pro všechny občerstvení a také odborný dohled 
při větrném podpalování čarodějnice.

A samozřejmě děkujeme také vám, kteří jste 
nelenili a přivedli jste děti na jednu z mnoha dal-
ších akcí obce Palkovice.

Mgr. Štěpánka Pavlíčková
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Prvomájové líbání pod „plodící“ třešní

Letos se již počtvrté uskutečnilo společné prvo-
májové líbání pod „rozkvetlou“ třešní u kulturního 
domu. Vzhledem k nebývale teplému dubnu nám 
však třešeň již dávno odkvetla a letos jsme se líba-
li již pod malými zelenými třešněmi. Tento neoby-
čejný přírodní úkaz však nezabránil tomu, aby se 
pod třešní společně políbilo celkem 18 párů najed-
nou. Letos jsme rekord sice nepřekonali (ten činí 

21 párů z roku 2017), nicméně i tak si všichni pří-
chozí užili krásné odpoledne. Na úvod úžasně za-
hrála vybrané hity skupina Chickaletta, jejímiž čle-
ny jsou Kidd Koulák ml. a Jakub Šimeček. Všichni 
si také za svůj výkon pod třešní mohli odnést krás-
né srdíčko na památku a na závěr shlédnout fran-
couzskou romantickou komedii Dokud nás svatba 
nerozdělí. Kulturní komise
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Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík

Ve čtvrtek 22.3.2018 jsme po-
řádali besedu se známým českým 
režisérem Zdeňkem Troškou, která 
navazovala na koncert sourozen-
ců Ulrychových, který jsme organi-
zovali před dvěma lety. O hudeb-
ní doprovod se postarala folková 
zpěvačka Simona Klímová.

Mnozí z nás ví, že pan Troška je 
režisér, ale velmi nás překvapilo jak 
dobrý je vypravěč. Celá beseda trvala asi 2,5 hodi-
ny a musíme napsat, že po celou dobu se vyproda-
ný sál našeho kina smál nebo tleskal. Beseda měla 
být hlavně o jídle a o kuchařském umění pana Troš-
ky, ale později se zvrtla k veselým historkám z natá-
čení. Pan Troška u nás v Palkovicích strávil dva dny, 
kdy jeden večer jel vystupovat do Bohumína, druhý 

den ráno absolvoval natáčení v čes-
ké televize v pořadu Dobré ráno s ČT. 
Po celou dobu jeho pobytu jsme měli 
možnost se přesvědčit, že je to oby-
čejný člověk, který má rád dobré jíd-
lo, celkovou životní pohodu a má op-
timistický přístup k životu.

Besedu jsme zahájili vernisá-
ží Vladimíra Vítečka, Milana Obody 
a hlavně vzpomínkou na palkovské-

ho rodáka a velmi talentovaného malíře pana Jana 
Kožucha, kdy bylo vystaveno několik jeho obrazů. 
Jsme moc rádi za velký zájem tuto akci a už teď 
připravujeme další besedu nebo vystoupení.

Děkujeme všem sponzorům a obci Palkovice za 
pronájem sálu a spolupořadatelům.

Petra Opělová
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Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti

V sobotu 14. 7. 2018 se uskuteční ve volnočaso-
vém areálu za tělocvičnou Festival dechových ka-
pel, pivní slavnosti a soutěž ve vaření guláše.

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

Do soutěže se můžete přihlásit od 15. 5. 2018 
do 31. 5. 2018 na Obecním úřadě v Palkovicích 
nebo na e-mail: mmertova@palkovice.cz. 

Maximální počet startujících týmů je 11, 
přednost budou mít ti dříve přihlášení. Přihlá-
šené týmy se musí povinně zúčastnit schůzky, 
která se uskuteční v pondělí 4. 6. 2018 v 18 ho-
din na Obecním úřadě v Palkovicích. V přípa-
dě, že se této schůzky některý tým nezúčast-
ní, bude do soutěže vybrán další tým v pořadí.

Pravidla pro soutěžící:
• Registrace soutěžících od 8 hodin, začátek va-

ření od 9.00, ukončení vaření guláše nejpozději 
v 14.00. 

• Ukončení soutěže v 17.00.
• Guláše budou hodnotit účastníci akce bodový-

mi kupóny, které obdrží od pořadatelů při vstu-
pu do areálu společně se zakoupenou vstupen-
kou. Vyhrává kuchařský tým s největším po-
čtem bodů. Vedle divácké soutěže proběhne 
i hodnocení gulášů odbornou porotou.

• Hodnotí se také výzdoba, práce a čistota na 
pracovišti a případný doprovodný program 
soutěžících.

• Všechny složky guláše musí být v okamžiku za-
čátku soutěže v tepelně nezpracovaném stavu, 
vývar je povolen, cibule a případná zelenina se 
musí krájet až na místě.

• Podmínkou soutěže je uvaření alespoň 50 porcí 
guláše.

• Maximální počet soutěžících v družstvu je 6 
osob.

• Soutěžící si všechny potřebné věci související 
s vařením a prodejem guláše zajistí sami včet-
ně zdroje energie (plyn, dřevo apod.). Startov-
né nebude vybíráno.

• Pořadatel zajistí prodejní stánek prvním osmi 
přihlášeným. Další případní zájemci si musí stá-
nek zajistit sami. 

• Při přípravě i prodeji guláše je nutno dodržovat 
platné hygienické normy a vyhlášky.

• Všechna rizika s přípravou, prodejem i provo-
zem stánků nese soutěžní tým.

• Soutěžící, kteří dovezou již hotový guláš a na 
místě jej budou pouze ohřívat, budou ze sou-
těže vyřazeni.

• Guláš si soutěžící sami prodají účastníkům akce.

Život mezi knihami

Staré české přísloví říká: “Řekni mi co čteš a já ti 
řeknu, jaký jsi!“

Každý měsíc, když jdu do místní lidové knihov-
ny v Palkovicích, abych si odnesl opět dalších ně-
kolik knižních novinek, uvítá mě vždy s milým 
úsměvem naše paní knihovnice Miroslava Šlajero-
vá. Tentokráte jsem nešel pro knihy, ale mimořád-
ně pro chvilku rozhovoru o jejím životě pro naše 
palkovické čtenáře.

Jak dlouho tuto záslužnou činnost pro spo-
luobčany již provádíte?

Převzala jsem tuto práci knihovnice od své ma-
minky v roce 1983, která mě zaučila velmi pečlivě, 

a proto mě tato práce pro naše čtenáře baví. Práci 
jsem přerušila na 6 let z důvodu mateřské dovo-
lené, kdy mě zastupovaly paní Jana Krčová a paní 
Eliška Fiedlerová. 

Uděláme si malou inventuru, dá-li se to tak 
říct ve vašem království?

V naší knihovně máme asi 13.000 svazků knih, 
a to převážně beletrii, naučnou literaturu, poe-
zii a dětskou literaturu. K dnešnímu dni eviduje-
me 175 čtenářů, převážně střední a starší genera-
ce, protože místní škola má svou knihovnu. Pohyb 
v naší knihovně je různý, měsíčně si zde přijde vy-
půjčit knihy asi 115 čtenářů, takže si odnesou s se-
bou asi 600-800 knih a časopisů.
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Dětské divadelní představení: Zvířecí show

Velevážené publikum! Dámy a pánové!
Proslulý světoznámý Dětský divadelní soubor 

Nahlas! si vás dovoluje pozvat na další představe-
ní této sezóny! Jedinečná a neopakovatelná pre-
miéra naší Zvířecí show se uskuteční 17. 6. 2018 od 
17.00 v kinosále Kulturního domu! Uvidíte zvířata 

divoká i domácí, exotická i lesní, zpívající i tančící! 
Neváhejte a přijďte! Děti z Palkovic i Myslíka vám 
předvedou to nejlepší, co umí! Zábava a legrace 
zaručena! Těšíme se na vás!

Mgr. Štěpánka Pavlíčková, kulturní komise

Jaký systém máte zaveden na příjem no-
vých knih?

Dostáváme jednou čtvrtletně zásilku knih ze 
střediskové městské knihovny v Brušperku, což je 
zavedeno již od nepaměti, tam také náš obecní 
úřad tyto knihy proplácí. Mimo to je již zaveden 
několik posledních let systém, takzvaný “regionál-
ní fond“, ve kterém dostáváme určitý počet novi-
nek, které se pak vrací a třikrát za rok se obnovuje. 
Je to výhodné, že dostáváme novinky, které se ob-
jeví na našem trhu.

A co půjčování časopisů, je spokojenost čte-
nářů?

Na to si čtenáři nemohou stěžovat, máme pře-
devším pro všechny věkové skupiny časopisy Vlas-
ta, Květy, Receptář a pak odborné časopisy jako 
Zahrádkář, Rozmarýna, Dekor, Zdraví, Tajemství 
české minulosti, Tom a Jerry pro děti a jiné.

S paní knihovnicí jsem pak hovořil o digitaliza-
ci knihovnického systému, který se před několika 
lety úspěšně provedl. Také jsme hovořili o knihách 
na CD-romech jako o novince, která se však vžila 
ve větších městských knihovnách. Jinak je zde ješ-
tě pro zájemce v provozu počítač, ale je již čtenáři 
méně používán, takže zájem je již minimální. Jen 
paní knihovnici mrzelo, že jsou také čtenáři, kteří 
dlouho dobu mají doma své knihy, zatímco jiní na 
jejich tituly čekají.

Odcházel jsem s pocitem, že naše místní lidová 
knihovna, jako jedno z kulturně výchovných zaří-
zení v naši obci, plní své poslání velmi dobře, a to 
hlavně díky paní Miroslavě Šlajerové, za což ji pa-
tří velký dík.

Rozmlouval dlouholetý čtenář 
Vilém Vlk.
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Školství

V našem letošním seriálu 100 let vzniku Česko-
slovenska v třetím čísle letošních Palkovických lis-
tů navážeme na sport, kulturní a sakrální památ-
ky školstvím. Ať už po této planetě pochodujeme 
jakkoliv dlouho, školou jsme si prošli či prochází-
me všichni. Škola je instituce, která žádného z nás 
nemine.

Zmínky o školách v Palkovicích jsou mnohem 
dříve před rokem 1918. Už v roce 1803 byl do Pal-
kovic dosazen první zkušený učitel z Frenštátu 
pod Radhoštěm Filip Kestl, který si v Palkovicích 
koupil domek číslo popisné 36, ve kterém se děti 
doposud k výuce scházely a zde pokračoval ve vý-
uce. O dva roky později byla v Palkovicích posta-
vena první školní budova. Tuto školu navštěvovalo 
až 300 dětí.

29. září 1872 byla otevřena a posvěcena školní 
budova na pozemku gruntu číslo popisné 51. Dne 
1. 11. 1902 proběhlo, hned vedle původní školy, 
otevření další školní budovy. Na starší školní bu-
dově byly v letech 1925/26 vyměněna venkovní 
okna. Ze spíže a komory správce školy byl upra-
ven byt pro školníka tím, že byla položena nová 
podlaha a zasazená nová okna. O prázdninách 
roku 1926 doznalo změn i okolí školy. Byl vykopán 
živý plot před školní budovou a kolem ovocné za-
hrady a nahradil jej drátěný plot s podezdívkou. 
V roce 1935 byla dřevěná školní pumpa nahraze-
na železnou. Jednopatrová školní budova dostala 
v roce 1935 novou krytinu s příslušenstvím. Stře-
cha byla upravena tak, aby čelní skleněnou stě-
nou byla prosvětlena dosavadní tmavá chodba 
v prvním patře školy. Dřevěné schodiště bylo vy-
měněno za kamenné a kolem obou budov prove-
dena kanalizace. Dne 1. 10. 1948 byla v Palkovicích 
zřízena první měšťanská škola. 3. 8. 1949 bylo za-
počato s přestavbou přízemí školní budovy. Třídy 
národní školy byly na přechodnou dobu přemís-
těny do hostince paní Tomisové, pana Chamráda 
a kulturního domu. Školní budovy otevřené v roce 
1872 a 1902 byly v letech 1950/51 spojeny v jed-
nu budovu, na které byla provedena nadstavba 
a budova školy dostala podobu, kterou si většina 
z nás pamatuje. Starší školní budova byla v mís-
tech školní jídelny, třídy a přípravny svačin. V bu-

dově z roku 1902 se nacházely třídy prvního stup-
ně, šatny a pracovna zástupce ředitele školy. Tato 
školní budova byla zbourána v roce 2002. V roce 
1952 se začaly ve školní kuchyni vařit obědy. Ve 
školním roce 1955/56 došlo k vybudování umy-
várny pro děti. Bylo oploceno cvičiště, které se 
v zimních měsících měnilo na kluziště. V roce 1957 
vichřice poškodila střechu školní budovy natolik, 
že učitelé museli vyměnit 3 000 střešních tašek, 
aby do školy nezatékalo. V roce 1960, kdy byla za-
vedena povinná devítiletá školní docházka, byla 
zahájena i výstavba školních dílen. Většinu pra-
cí zde udělali učitelé a místní občané. V březnu 
roku 1961 se v komíně školy vznítil zazděný trám, 
od kterého začaly doutnat i další trámy a krokve. 
Včasným zásahem zaměstnanců školy a několika 
žáků nedošlo k větším škodám. V letech 1970/71 
proběhla výstavba chodníku od hlavní cesty ke 
vchodu do šaten a dál k budově školních dílen. 
Od 10. 10. 1973 se začala rozsáhlá školní budo-
va vytápět elektricky. V souvislosti se zavedením 
elektrického vytápění a novou elektroinstalací ve 
škole došlo i k rekonstrukci školní kuchyně. Od říj-
na 1979 byla ve škole zřízena školní družina, v té 
době pro cca 33 dětí. V roce 1982 navštěvova-
lo školu v Palkovicích 293 žáků z toho se jich cca 
200 stravovalo v místní školní jídelně a denně 
se ve škole připravovalo cca 140 svačinek. V le-
tech 1991–93 byla ve škole zavedena počítačová 
síť. Ve školním roce 2001/02 navštěvovalo školu  
299 žáků. Jejich vzdělávání probíhalo v patnácti 
učebnách. Jelikož školní budova začala být malá 
a nevyhovující, bylo 24. 5. 2000 v místním koste-
le provedeno slavnostní posvěcení základního ka-
mene nové školy. V návaznosti na zahájení výstav-
by nové školy musely postupně ustupovat dopo-
sud školou využívané stavby a 6. 8. 2000 byla za-
hájená demontáž střechy školních dílen. Za deset 
dní byly školní dílny definitivně zbourány.

Stávající školní budova byla vystavěna v letech 
2000–02. Dne 14.6. 2002 uspořádali učitelé ško-
ly společně se žáky poslední zvonění. Maskova-
ný průvod procházel hlavní ulicí kolem staré školy 
a na úvodním transparentu stál nápis „Ahoj stará 
školo, loučíme se s tebou!“ U příležitosti ukončení 

100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
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výuky ve staré škole byla veřejnosti umožněna pro-
hlídka budovy, kterou za několik dní čekala demo-
lice. Po více než 130 letech zde byla výuka ukon-
čena. Hned následující den začalo desetidenní vy-
klízení staré školy. 26. 6. 2002 se začala rozebírat 
střešní krytina a 1. 7. 2002 došlo k bouraní celého 
objektu, aby se za sutí starých cihel mohla ukázat 
škola nová. 

31. 8. 2002 byla nová školní budova slavnost-
ně otevřena. Tento den využili návštěvníci slav-
nostní školní akademie i k prohlídce nových 
školních prostor. Ve školní budově se nacházelo  
12 kmenových a 13 odborných učeben. Nachá-
zejí se zde kabinety odborných předmětů, škol-
ní jídelna s kulturním sálem či školní družina 
nebo školní knihovna se studovnou. Celá bu-
dova je bezbariérová. K poslední významné sta-
vební úpravě v prostorách školní budovy došlo 
v roce 2015, kdy byly zrušeny šatny v přízemí bu-
dovy. Šatny byly přesunuty do sklepních prostor. 
Na původním místě šaten byly vybudovány dvě 
světlem zalité školní družiny.  

Děti z Myslíku dlouhé roky navštěvovaly ško-
lu v Kozlovicích. První školní budova na Myslíku 
byla postavena a vyučování v ní začalo 1. 1. 1880. 
V letech 1900-05 navštěvovalo školu 151 žáků. Dal-
ší školní budova byla na Myslíku dokončena a vy-
svěcena 16. 9. 1906. V roce 1907 byla škola rozší-
řena na trojtřídní. Učitelé a žáci Základní školy na 
Myslíku se hojně věnovali divadelní činnosti. V le-
tech 1928–1978 nastudovali desítky divadelních 
her s kterými objížděli okolní školy a divadelní hry 
v jejich pojetí mohly shlédnout stovky diváků. Po-
slední hru O smutné princezně nacvičilo 29 žáků 
(tehdy jich ve škole více nebylo) a celkem ji vidělo 
350 žáků z okolních škol. V roce 1941 byla prove-
dena elektrifikace školní budovy. Významná opra-
va školy proběhla ve školním roce 1951/52. V roce 
1968 byl do školy zaveden vodovod a nad šatnou 
a kabinetem byla pořízená nová střecha. Ve škol-
ním roce 1972/73 bylo upraveno místo mezi hřbi-
tovem a školou na školní hřiště a budova školy 
byla pokryta hliníkovým plechem. O rok později 
dostala školní budova nový kabát, byla omítnuta 
brizolitem a do školy bylo zavedeno elektrické vy-
tápění. Ve školním roce 1975/76 byly u školy po-
staveny nové záchody a septik. Oslava 100 let vý-
ročí školní budovy byla velmi pěkně připravena, 
měla však smutný nádech. 31. 8. 1979 nabylo své 
účinnosti rozhodnutí odboru školství Okresního 
národního výboru ve Frýdku-Místku podle zákona 

České národní rady č. 77/1978 a škola na Myslíku 
byla zrušena. Zbytek myslíkovských žáků přešel do 
základní školy v Palkovicích, několik dětí od kozlo-
vické strany obce do školy v Kozlovicích. A nastala 
otázka – Co se zrušenou školou? Tehdejší vedení 
Základní školy v Palkovicích rozhodlo převzít bu-
dovu školy na Myslíku a vytvořit zde detašované 
pracoviště Základní školy Palkovice. Tak si může 
několik generací žáků místní základní školy vzpo-
menout na své školní léta a dojíždění linkovým au-
tobusem do dvojtřídky na Myslíků. V budově byl 
instalovaný elektrický bojler na teplou vodu, zříze-
na jídelna s koutkem pro přípravu teplých svači-
nek pro místní žáky. Místním žákům, ale i sportov-
ní myslíkovské mládeži, začala sloužit nově vybu-
dovaná tělocvična. Otevřením nové školní budovy 
Základní školy v Palkovicích v roce 2002 zde byla 
výuka definitivně ukončena.

Mateřské školy v Palkovicích nemají tak dlou-
hodobou historii. První mateřská škola v Palko-
vicích byla nouzově otevřena v roce 1946 v bu-
dově školy. V roce 1948 byla mateřská škola ote-
vřena v budově Lidové strany (nynější kino). Do 
této školky bylo zapsáno 38 dětí. Školním rokem 
1966/67 začal provoz mateřské školy v budově 
číslo popisné 322. V roce 1971 se začalo v budo-
vě školky vařit. Do té doby se obědy dovážely ze 
školní kuchyně. V budově bylo stále co opravo-
vat a zlepšovat – nedostačující hygienická zaříze-
ní, špatné vytápění, malá kuchyň. Proto bylo v září 
1980 započato s celkovou rekonstrukcí této budo-
vy. Školka byla po přestavbě otevřena 1. 12. 1981 
a hned do ní rodiče zapsali 85 dětí. Školka měla 
tři oddělení, moderně zařízený interiér a ve slun-
ných dnech děti hojně využívaly školní hřiště na 
přilehlé zahradě. Po uplatnění restitučních nároků 
byla budova číslo popisné 322 (bývalá koželužna) 
vrácena původním majitelům a školka byla zříze-
na v budově číslo popisné 619, tam kde ji zná-
me dnes. První přestavba bývalých kanceláří byla 
ukončena v roce 1996 a 1. 7. 1996 se začalo v zre-
konstruovaných prostorách učit. Přihlášeno bylo 
cca 60 dětí. V roce 2009 navštěvovalo mateřskou 
školu 72 dětí. Vzdělávání probíhalo ve třech tří-
dách, dvě byly v budově číslo popisné 619 a jedna 
byla v místní škole. O prázdninách roku 2012 byla 
ve škole provedena stavební úprava po jejímž do-
končení zde byly dvě třídy školky. Dnes má škol-
ka čtyři třídy.

Bc. Jana Ručková
Zpracováno dle dostupných knih a kronik.
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SPORT

Volejbalisté kvalifikaci o postup do 2 národní ligy neuhráli

O víkendu 21. - 22. 4. 2018 se odehrála v Lan-
škrouně kvalifikace o postup do druhé národní ligy 
ve volejbale mužů. Naše palkovické družstvo se zde 
kvalifikovalo jako vítěz moravskoslezského kraje 
a ve dvoudenním turnaji zde bojovalo o dvě postu-
pová místa z pěti týmů. Našim plánem bylo uspo-
řádat tento turnaj u nás, ale český volejbalový svaz 
dal přednost jiným žadatelům. Vypravili jsme pro-
to autobus s hráči i fanoušky a ubytovali jsme se 
v krásném kempu UP Obora, který můžeme vře-
le doporučit jako místo pobytu pro rodiny s dětmi. 

V prvním zápase jsme porazili vítěze Liberec-
kého kraje z Červeného Kostelce 3:1 a vše vypada-
lo růžově. V odpoledním zápase jsme však nara-
zili na soupeře z Olomouckého kraje, které hrálo 
pod taktovkou bývalého reprezentačního nahrá-

vače Zapletala a ti byli nad naše síly. Prohráli jsme 
v koncovkách 0:3, ale ostatní týmy byly hratelné. 

V neděli jsme se připravili na klíčový zápas 
s domácími, a to byl velký boj, který jsme nakonec 
prohráli 2:3. Přestože jsme již vedli 2:1 a diváci nás 
hnali kupředu, soupeř prokázal větší touhu po ví-
tězství a nakonec nás udolal. 

Na poslední zápas jsme se již prostřídali a pro-
hráli i s Holešovem, což byl ale soupeř pro nás nor-
málně hratelný. Přestože jsme neuhráli, co jsme si 
přáli, myslím, že jsme zanechali viditelnou stopu 
v pardubickém kraji a máme hodně velkých zážitků. 

Pro některé z nás to možná byla jedna z po-
sledních větších sportovních akcí, ale o budouc-
nost našeho klubu nemáme obavy, protože místo 
nás už vítězí jiní. 
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Jako pozitivní tečku vám chceme ukázat foto-
grafie z úplně prvních zápasů naší nové chlapec-
ké generace, která se v pátek 20. 4. 2018 popr-

vé zúčastnila volejbalové soutěže a jejich zápolení 
skončilo úspěšně. Tak ať se jim daří!

Za volejbal Palkovice Kamil Zeman

Volební valná hromada TJ Sokol Palkovice

V Restauraci pod Habešem 
se v pátek 6. dubna 2018 usku-
tečnila volební valná hroma-
da TJ Sokol Palkovice. Obsaze-
ní výkonného výboru, kontrolní 
a revizní komise obhájili stáva-
jící členové.

Po úvodním slově a vol-
bě staronového předsedy Ja-
roslava Čechmánka s celkovým 
úspěšným zhodnocení chodu 
uplynulého období organizace, 
dostali své slovo jednotliví od-
díloví předsedové. Svými hod-
notícími zprávami přiblížili vý-
sledky svých sportovců uplynu-
lého období, prognózy do bu-
doucnosti a také své postřehy 

ze sportovního dění v obci. Ra-
dost všem přinesla slova staros-
ty obce, který potvrdil probíha-
jící přípravy k rozšíření tělocvič-
ny, o další sportovní prostory 
včetně zázemí a šaten pro fot-
balisty.

Dalším bodem jednání bylo 
předání historicky cenné dřevěné 
trofeje volejbalisty získané z ro-
dinné pozůstalosti pana Aloise 
Gřese z Fryčovic, dědy součas-
ného tajemníka TJ Sokol Palko-
vice, do rukou předsedy volejba-
lového oddílu MUDr. Ing. Kamila 
Zemana, Ph.D. 

Vyřezávaná soška nese sig- 
naturu pana Mičulky z Palkovic  
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a byla vyrobena k příležitosti turnaje pořádaného 
v roce 1941 jako „Putovní cena turnaje odbíjené SK 
Palkovice“. Podle téměř 80letého držení ji tehdy vy-
hrál fryčovický oddíl. Nyní bude doplňovat histo-
rii našich sportovních předků a existenci volejbalo-
vých utkání v Palkovicích.   

Dalším významným mezníkem letošní valné 
hromady se stalo uvedení váženého pana Stani-
slava Harabiše, coby první významné osobnosti, 
do pomyslné „Síně slávy“ naší TJ Sokol Palkovice.

Z úst předsedy zazněla slova k oceněnému 
a poděkování za nezapomenutelné činy, kterými 
pan Harabiš zasáhl do činnosti organizace. Neza-
pomenutelné období jeho předsedování v letech 
1973-1983 se hluboce zapsalo do historie spol-

ku jak v Palkovicích, tak i v okrese Frýdku-Místku 
v aktivním přístupu, budování a rozvoji palkovic-
kého sportu.

Tento nový prvek organizace je začátkem tra-
dice, kterým chtějí sportovci poděkovat jak sou-
časným, tak i historickým členům naší organizace 
s více jak stoletou tradicí.

Závěrečná děkovná slova patřila všem členům 
realizačních týmů, trenérům, sportovcům, ob-
chodním partnerům, sponzorům, obci za podpo-
ru, energii, čas i finance, které odevzdávají na vrub 
sportovního dění v obci, čímž udržují a rozvíjejí 
bohatou historii TJ Sokol Palkovice.  

Mgr. Petr Gřes

Zábavnější sportoviště TJ Sokol Palkovice

V minulém vydání palkovických listů jsme in-
formovali, že v letošním roce chystáme doplně-
ní sportovišť TJ Sokol Palkovice o nové zábavnější 
prvky, ke zvýšení atraktivity svým členům, ale také 
široké veřejnosti.

Již nyní je všem k dispozici venkovní hrazda 
s bradly v otevřeném prostoru před víceúčelovým 
hřištěm tenisového oddílu, která bude v krátkém 
čase doplněna šikmou lavicí pro cvičení břišních 
a zádových svalů. Jednoduchá základní konstruk-
ce umožňuje procvičení celého těla ve více jak 

dvaceti cvicích s vlastní vahou. Obrazový tréninko-
vý program znázorňující správné cvičení je umís-
těný pod přístřeškem tenisového zázemí.

Další inovací ve fázi probíhajících stavebních 
příprav je betonová oboustranná odrazová stěna 
pro nácvik prstů volejbalistů a tenisových úderů 
mezi volejbalovými antukovými kurty a víceúče-
lovým hřištěm oddílu tenisu. Samotná realizace 
s dokončením a předáním je plánovaná na mě-
síc červen.

Mgr. Petr Gřes



3/2018

22

Nabízíme sportoviště

Nabízíme k využití víceúčelové hři-
ště tenisového oddílu TJ Sokol Palko-
vice všem, co se chtějí bavit sportem. 

K dispozici jsou dvě hřiště pro hru 
tenisu či nohejbalu s možností uspo-
řádání sportovního odpoledne pro 
rodinu nebo přátele. Přístřešek s po-
sezením, sociálním zařízením, grilem 

a elektřinou pro připojení výčepního 
zařízení. Pro nejmenší začínající hrá-
če nabízíme k zapůjčení dětské profe-
sionální tenisové rakety tří velikostí za 
symbolickou cenu.

V případě zájmu nás kontaktujte na 
číslech 608 468 623 nebo 605 456 882. 

Mgr. Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice
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Z činnosti TJ Sokol Myslík

Milí Myslíkovjané a Palkovjané, 
opět vás zdravíme v myslíkovském okénku. Za 

sebou již máme druhou úspěšnou akci, která již 
dlouhodobě patří mezi ty tradiční a velmi oblíbe-
né a to „Velikonoční tvořivé odpoledne pro děti 
a dospělé“. Po vánočních dílnách, kdy zájem byl 
obrovský, jsme se rozhodli rozšířit prostory i do 
tělocvičny. Nakonec se ukázalo, že to byla dob-
rá myšlenka. Pro děti a dospělé byly připraveny  
4 hlavní stanoviště, kde si mohli vyrobit zajíčka, 
nabarvit sádrové velikonoční odlitky, nabarvit va-
jíčka a udělat netradiční velikonoční dekoraci na 
dřevo. Kromě toho, že návštěvnost byla opravdu 

veliká, tak nás navštívily úplně nové tváře. Děkuje-
me všem za účast a krásná díla. 

19. května se bude konat „Pochod okolo Pal-
kovic“ a jeho letošní zakončení bude na Myslíku 
– SKSC. Bude zde pro vás připraveno občerstvení 
a opékání buřtů. Všichni jste srdečně zváni. 

2. 6. zveme všechny na „Dětský den na Myslí-
ku“ od 14.30 hodin. Letos jsme pozvali popelářský 
vůz a jeho osádku a účast přislíbili i motorkáři. Tak-
že takový „PopeMoto“ den…Tak doufejme, že vše 
klapne! Takže se děti, ale i dospělí máte na co tě-
šit. Od 17 hodin pak odstartuje zábava pro dospě-
lé. Opět bude připraven pestrý a doprovodný pro-
gram k celému dni.  

Pro rok 2018 se nám podařilo získat příspěvek 
na sportovní vybavení z Nadace OKD – „Srdcov-
ka“. Tyto prostředky z projektu „Sportovní vybave-
ní pro TJ Sokol Myslík“ budou využity pro nákup 
sportovního vybavení stolních tenistů. Tímto by-
chom chtěli poděkovat novému „patronovi“ pro-
jektu a nadaci OKD – Srdcovka“ za podporu. Dále 
jsme jako v předešlých letech zažádali obec Pal-
kovice o dotaci. Věříme, že jako v minulých letech 
budeme opět podpořeni, tak abychom Vám při-
pravovali kulturní a společenský program a hlav-
ně, aby nebyla na Myslíku nuda! 

Těšíme se na vás  Za TJ Sokol Myslík 
H@H
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Seniorské bilancování

SENIOR KLUB

Ve středu 18. dubna 2018 proběhla v sále pal-
kovického kina beseda Kololodní dovolená v Chor-
vatsku.  Besedu vedli účastníci dovolené Ing. Jiří Bu-
žek a Mgr. Josef Gavlas. Přítomným 27 účastníkům 
besedy promítali snímky z cest na kolech po ostro-
vech Brač, Hvar, Korčula, Mljet, poloostrově Pelješ-
ac i pevnině u města Omiš. Ubytování byli na tra-
diční jadranské lodi, která je přepravovala po moři 
mezi jednotlivými ostrovy. Tento vzácný hybrid je 
českým vynálezem Zdeňka Kukala z roku 1996, kdy 
provedla jeho cestovní kancelář první pokusný vý-
sadek dvou bikerů na ostrově Brač. Ing. Jiří Bužek 
prožil tuto dovolenou na kololodi již šestkrát, na-
posledy společně s Mgr. Josefem Gavlasem v září 
2017. Promítli i snímky jednotlivých tras po ostro-
vech, včetně jejich výškových profilů a délky tras. 
Ukázali snímky nádherných výhledů na moře s roz-
manitými ostrovy, různorodou přírodu, neuvěři-
telně členitého pobřeží, zachovalých malebných 
měst i původních kamenných vesniček. Besedovali 
o možnostech cestování na kololodi. Na závěr po-
ložili kontrolní otázku na název světově proslulého 
červeného vína pěstovaného na poloostrově Pel-

ješac. Účastník diskuze, který nejrychleji a zároveň 
správně odpověděl, byl odměněn červenými hroz-
ny. Děkujeme oběma „kololodníkům“ za inspirativní 
besedu s nádhernými snímky i osobitými vzpomín-
kami. Závěrečné hodnocení – výborná akce.

 
Co nás čeká?

Na středu 16. 5. 2018 připravujeme zájezd do 
Lovecko – lesnického muzea na zámku v Úsově, 
spojeného s návštěvou Javoříčských jeskyní.

Na středu 13. 6. 2018 plánujeme tradiční sma-
žení vaječiny se sportovními hrami v areálu Spor-
tovně kulturně společenského centra na Myslíku.

Společenská rubrika
V měsíci květnu oslaví svá kulatá životní jubi-

lea naši členové: Libuše Fucimanová a Alena 
Červíková z Palkovic a František Vlk z Myslí-
ka. Následně v měsíci červnu budou slavit Emilie 
Pavlíčková a Jaromír Lysek, oba z Palkovic. Vá-
žení oslavenci, do dalších let Vám přejeme šťast-
né zdraví, rodinnou pohodu a životní optimismus.

Výbor Senior klubu Palkovice
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SPOLKY V OBCI

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se v hospůdce Tomis usku-
tečnila přednáška o významu včel na zahradě. 
O včelách a o medu nám přišla přednášet již po 
několikáté dlouholetá včelařka MUDr. Jana Ha-
jdůšková z Metylovic a opět jsme se dozvěděli 
hodně nových a zajímavých informací o včelách. 
Například, jak můžeme podpořit výskyt včel na 
našich zahradách, a to hned z jara, abychom měli 
bohatou úrodu. Také jaké mají včely různé škůdce, 
jak správně přezimují a jak jim pomůžeme přečkat 

zimu a jarní období i my nevčelaři. Co všechno pro 
včely můžeme udělat na našich zahrádkách, aby-
chom si je přilákali ke všemu kvetoucímu. Před-
nášky se zúčastnilo celkem 41 zájemců o informa-
ce a myslím, že se nám to všem moc líbilo a těšíme 
se na příští přednášku.
Fotografie najdete na: 
http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/

Za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích 
Lenka Žaarová

Přednáška – význam včel na zahradě

ZAHRÁDKÁŘI
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Sbor dobrovolných hasičů Palkovice se ve spolu-
práci s Obecním úřadem připojil k celorepublikové 
akci „Ukliďme Česko“ a to dne 17. dubna 2018.

Sraz účastníků byl v 9 hodin před hasičskou 
zbrojnicí v Palkovicích. Počasí nám přálo a snad po-
prvé bylo hasičů méně než dobrovolníků z řad ve-
řejnosti, což nás velice potěšilo. Rozdělili jsme se do 
skupinek po 2 - 3 osobách a vyrazili uklidit odpad-
ky v okolí všech příjezdových komunikací do Palko-
vic, jedna skupinka poprvé vyrazila na stezku kolem 
Olešné. Dále jsme také tradičně prošli prostranství 
před Domem služeb a tělocvičnou a vydali se kolem 
řeky Olešné směrem na horní konec Palkovic. Cel-

kem jsme sesbírali asi 1000 kg nejrůznějšího odpa-
du. Svoz a likvidaci odpadu zajistil obecní úřad. Celá 
akce byla díky pracovitým dobrovolníkům poměrně 
rychlá, trvala asi 5 hodin. Na závěr jsme si dali spo-
lečný oběd a poseděli u kávy a probrali, co vše jsme 
různě nacházeli.

V příštím roce si úklid určitě zopakujeme, tak zase 
přijďte!

Bohužel na společnou fotografii jsme v letošním 
roce zapomněli, tak se snad nebudete, Ti co jste se 
zúčastnili, zlobit. Přesto Vám všem moc děkujeme 
a vážíme si Vaší pomoci, která má smysl!

Za hasiče Petra Opělová

Ukliďme si Palkovice

SDH PALKOVICE

Pozvání na další akce
19. 5. 2018 – zájezd do Polska – zahrady Pudelko v Pisarzowicích, výstava Garden Daisy v Psczyně
  8. 6. 2018 – smažení vaječiny v areálu zahrádkářů
19. 6. 2018 – exkurze do Sedlnic na farmu Lička

Další informace o činnosti a o akcích poskytne:      Lenka Žaarová   tel.: 720 751 418
          Vladimíra Knollová tel.: 725 825 816
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Za komínem klapy, klap,
prý se u Vás stavil čáp.
Co přinesl uzlíček.
V něm byl malý hošíček,
ať Vám roste jako z vody
a je z něj kluk do nepohody.
Ať je veselý a zdravý
a Vás ať rodičovství baví.

Gratulujeme, maminko a tatínku.

Prvním miminkem narozeným v Palkovicích 
v roce 2018 je Jakub Konečný. Narodil se 7. led-
na 2018 v 4.24 hodin, vážil 3280 g a měřil 50 cm.

Rodičům Jakubovi Konečnému a Valerií Harma-
diové jsem předala kytičku a dárek pro Jakuba. 

Mnoho štěstí, lásky a zdraví Vám všem pře-
je za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, 
redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitel-
stvo obce. (foto: Fotocentrum Šlachta)

Blahopřejeme tatínku a maminko,
narodilo se Vám miminko.
Je to krásný kluk,
ať je zdravý jako buk.
Ať všem dělá jenom radost
a nemáte s ním žádnou starost.
Ať celý život kvete jen
a splní se mu každý sen.

Prvním miminkem narozeným na Myslíku 
v roce 2018 je Boris Rohel. Narodil se 1. února 
2018 v 11.19 hodin, vážil 4.400 g a měřil 52 cm.

Rodičům Lukáši Rohlovi a Boženě Rohlové jsem 
předala kytičku a dárek pro Borise.

Mnoho štěstí, lásky a zdraví Vám všem pře-
je za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, 
redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitel-
stvo obce. (foto: Fotocentrum Šlachta)

První miminko narozené v Palkovicích v roce 2018

První miminko narozené na Myslíku v roce 2018

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Rozloučili jsme se

Vydali jste se cestou,
jíž chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
nechali jste dokořán…

V uplynulém období jsme na poslední cestu 
vyprovodili pana Františka Iceliho, pana Jana 
Kuběnu a paní Emilii Dárkovou, všichni z Pal-
kovic.

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

Blahopřejeme

Netřeba moře slov, netřeba řeky vět,
úmysl prozradí i malý skromný květ.
Jedno-dvě slovíčka, maličkou kytičku,
co přesně zapadnou do místa v srdíčku.

V měsíci březnu 2018 oslavily své životní ju-
bileum paní Zdeňka Zlá 92 let a paní Irena Zá-
topková 93 let, obě z Palkovic.

Své krásné narozeniny v měsíci březnu také 
oslavila paní Marie Strakošová 80 let z Myslí-
ku. V měsíci dubnu oslavili své životní jubileum 
paní Marie Kuchařová 85 let a pan Jan Seibert  
90 let, oba z Palkovic. A v dubnu oslavily své krás-
né narozeniny také paní Marie Lukešová 90 let 
a paní Jiřina Jalůvková 90 let, obě z Myslíku.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíko-
vá, redakční rada Palkovických listů, rada a za-
stupitelstvo obce.
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Základ smoothie tvoří ovoce nebo zeleni-
na, a to jakýkoliv jejich druh. Následně je můžete 
kombinovat společně s:
• mléčnými výrobky (mléko, jogurt, tvaroh, aci-

dofilní mléko…),
• oříšky (mandle, kešu, vlašské ořechy…),
• semínky (lněnými, chia, dýňovými…),
• bylinkami (bazalka, máta, oregano…).

Kdy konzumovat smoothie?
Jako dopolední svačinu si můžete dopřát ovoc-

né smoothie. K odpolední svačině si umixujte 
smoothie, jehož většinovou část bude tvořit zele-
nina a mléčný výrobek. Pokud se chystáte odpole-

dne cvičit, můžete si předtím dopřát klidně i ovoc-
né smoothie. Chcete-li si dát smoothie k hlavní-
mu jídlu nebo jako dezert, tak maximálně ze 100 g 
ovoce nebo 200 g zeleniny.

Několik smoothie receptů jako inspiraci pro vás!

Banánové smoothie s kiwi a chia semínky
Budete potřebovat: 1 menší banán, 1 větší kiwi, 

lžičku chia semínek, cca 10 kusů mandlí a cca  
100 ml mléka.

Avokádové smoothie s mangem
Budete potřebovat: 1 zralé avokádo, ½ manga, 

lžíci šťávy z vymačkaného citrónu nebo limetky 
a malou lžičku medu.

Jahodové smoothie
Budete potřebovat: hrnek mražených nebo 

čerstvých jahod, 150 ml mléka, lžičku medu nebo 
agávového sirupu.

Brokolicovo-špenátové smoothie
Budete potřebovat: menší mrkev, 4 růžičky bro-

kolice, větší hrst špenátových listů, menší jablko 
a menší pomeranč (nebo mandarinku).

Postup:
Pro přípravu všech smoothie receptů vám stačí 

základní suroviny rozmixovat, případně je doředit 
mlékem nebo vodou.

Dobrou chuť!

Milujete smoothie a mí-
váte pocit, že při jeho 
koupi za něj utratíte ne-
skutečně hříšné peníze? 
Není divu, je tomu sku-
tečně tak! Právě proto 
doporučujeme připravo-
vat si smoothie v pohodlí 
domova, za méně peněz a bě-
hem pár minut. K výrobě nepotře-
bujete žádné zvláštní kuchyňské nástroje, 

postačí vám obyčejný ruč-
ní mixér. Pokud máte po-
cit, že nejste pro výrobu 
smoothie dostatečně in-
spirovaní, mýlíte se. Jeho 
příprava je velmi jedno-

duchá, a vy tak můžete 
vytvořit nevšední a originál-

ní kombinace. Nejlepší recept 
je takový, který je složený ze suro-

vin “co dům dal”.

HOLKY V AKCI

Smoothie recepty na každý den
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Neděle 20. 5. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Ferdinand
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina 
nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé te-
látko, ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli považovat za 
nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na 
světě, který nade vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Bohužel zároveň je taky nešikovným po-
pletou, který i díky svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu. Jednoho dne si Ferdinand 
neopatrně sedne na čmeláka, dostane od něj žihadlo a splaší se. Celou událost vidí hledači býků na zápasy 
v koridě a rozdivočelý Ferdinand je svým výkonem uchvátí natolik, že jej okamžitě chytí a odvezou. Ferdinand 
ale nechce s nikým zápasit a především je odhodlaný vrátit se ke své Nině. Naštěstí se spřátelí s třemi šikovný-
mi ježky, Unem, Dosem a Kvatrem (prosím, neptejte se, kde je Tres). A když se k nim připojí jedna koza a pár 
dalších býků, společně se vydají na dlouhou cestu Španělskem. Sice mají v patách pár pronásledovatelů, ale to 
je určitě nemůže zastavit. Snad jen trochu zpomalit. Ostatně, jak říká sám Ferdinand: „Každý se chová podle 

toho, jak vypadá, ala tak jednoduché to není. Zvláště v mém případě. Se mnou je to složitější.“
Animovaný / Rodinný / USA / 2017 / 108 min / ČSFD 72 % / přístupný

Režie: Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath

Pátek 25. 5. 2018 v 19:30

Ztratili jsme Stalina
5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho skonu vypuká v řadách jeho nejbližších na-
prostý zmatek a panika. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud báli jen pomyslet. Vždyť Le-
nin byl, je a bude vždy živý. Proč by nemohl i Stalin? Během jeho života se soustředili především na to, jak 
jej přežít. A teď se začnou naplno projevovat absurdní a pokřivené charaktery všech těchto Stalinových po-
hrobků. Začíná boj o veškerou moc nad komunistickou říší, která do této chvíle patřila jen a pouze brutální-
mu diktátorovi. O nejvyšší post nebo aspoň o bezpečné místečko pod ním se perou ti, kteří se za dobu Sta-
linovy krutovlády dokázali zbavit jakéhokoli vlastního názoru. Stále se ujišťují, co by tomu nebo tamtomu 
řekl Stalin, a co by se jim za to asi tak mohlo stát. Povýšení? Gulag? Provaz? Koho se mají bát teď? Jedni 

kují pikle proti druhým a do toho společně organizují okázalý diktátorův pohřeb.
Komedie / Velká Británie / Francie / Belgie / 2017 / 106 min / ČSFD 75 % / 12+

Režie: Armando Iannucci / Hrají: Steve Buscemi, Jason Isaacs, Olga Kurylenko, Jeffrey Tambor a další

Neděle 27. 5. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Esa z pralesa
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl také vy-
chován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. To nebude vůbec snadné,  

KINO PALKOVICE

Program kina květen - červen 2018



3/2018

31

protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, ale také obrovským odhodláním. Se svými zvířecími přá-
teli tvoří bandu známou jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a spravedlnost. Tak, 
jak to dříve dělala jeho matka tygřice. Na prales si brousí zuby ďábelsky proradná koala Igor, který nadevše 
miluje chaos. Se svou armádou hloupých paviánů chce jednou provždy zničit celou džungli. Esa z pralesa se 

neohroženě vydávají do boje...
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Francie / 2017 / 97 min / ČSFD 49 % / přístupný

Režie: David Alaux

Pátek 1. 6. 2018 v 19:30

Hastrman
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské 
dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou 
(Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu 
místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova (David Novotný) dcera 
Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou 
dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář Fidelius (Jan Kolařík). Čím více se Katynka 
hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tento-

krát obstojí.
Romantický / Thriller / Česko / 2018 / 100 min / ČSFD 71 % / 12+

Režie: Ondřej Havelka
Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý, 

Vladimír Polívka a další.

Neděle 3. 6. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Čertoviny
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně zajít, na-
vzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí 
čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba 
povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna staří 
čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět a ka-

ždý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.
Pohádka / Česko / 2017 / 101 min / ČSFD 63 % / přístupný

Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sára Sandeva, Richard Jaroslav Müller,  

Oldřich Navrátil a další.

Pátek 8. 6. 2018

Jumanji: Vítejte v džungli!
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli - zvanou Ju-
manji - ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, kte-
ré si pro hru zvolili: z počítačového hráče Spencera se stává odvážný dobrodruh (Dwayne Johnson), náruživý 
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sportovec Fridge přijde (dle svých slov) „o horního půl metru těla“ a stane se z něj drobný génius (Kevin Hart), 
ze všemi oblíbené Bethany se stává profesor ve středním věku (Jack Black) a zamlklá samotářka Martha je 
proměněna v drsnou bojovnici (Karen Gillan). Společně zjišťují, že Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak 
zahrát - musíte ji přežít. Aby hru pokořili a mohli se vrátit do skutečného světa, musejí se vydat na nejnebez-
pečnější dobrodružství svého života, objevit, co před 20 lety opustil Alan Parrish a také se naučit sami sebe 

vnímat zcela odlišně - jinak ve hře uvíznou navěky...
Dobrodružný / Akční / Komedie / Fantasy / USA / 2017 / 119 min / ČSFD 73 % / přístupný

Režie: Jake Kasdan
Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Nick Jonas, Virginia Newcomb a další.

Neděle 10. 6. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Planeta Česko
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen 
dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující 
dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Seznamte se s tetřevem tokajícím za úsvitu, se 
vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lo-
sosy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí kořistí. Pro-
žijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé z nich 

možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!
Dokumentární / Česko / 2017 / 81 min / ČSFD 78 % / přístupný

Režie: Marián Polák
Hrají: Kryštof Hádek (vyp.)

Neděle 24. 6. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Pračlověk
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době kamenné. A teď, spolu se 
svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen a milovaný domov před velkou hrozbou. 
Vtrhla k nim doba bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm. Dug se nakonec díky náhodě ocitá pří-
mo uprostřed nepřátelského území a tam vsadí budoucnost svého kmene do podivné hry, ve které se dvě 
stejně velké skupiny bojovníků snaží kopat do kožené koule. Dug má jedinou šanci: naučit sebe a dalších 
deset hodně nemotorných pralidí hrát fotbal a pak vyhrát zápas proti elitnímu reprezentačnímu klubu Real 
Bronzio. Jen tak můžou získat zpět své území. To se na začátku jeví naprosto nemožné. Vypadá to spíše 
na naprostou katastrofu, totální debakl a po ní následující dlouhodobou práci v dolech vítězné civilizace. 
Naštěstí se jim podaří na svou stranu získat velkou fotbalovou fanynku Tynu a díky jejím trenérským me-
todám, využívajícím i bublající sopky a vroucí gejzíry, se vše začíná obracet k lepšímu. Dokáže však doba 
kamenná překonat dobu bronzovou? Vyhraje Dug a jeho tým zápas a získá své území zpět? Nic není jisté.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Velká Británie / 2018 / 88 min / ČSFD 63 % / přístupný

Režie: Nick Park

Vstupné: 50,- Kč • Rodinné představení: 30,- Kč
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POZVÁNKY NA AKCE
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Zahrádkáři z Palkovic  
vás srdečně zvou na

Exkurzi na farmu 
Lička Sedlnice

• Komentovaná prohlídka skleníků
• Prohlídka venkovních pěstebních ploch
• Odborné poradenství a řešení vašich zahrádkářských problémů
• Možnost nákupu místních výpěstků ze dvora

Sraz v úterý 19.6.2018 ve 14.30 hodin 
na parkovišti U Myšáka, návrat v cca 17 hodin 😊
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INZERCE



Termínový kalendář

Kino Palkovice

20. 5.  Ferdinand      (rodinné představení)

25. 5.  Ztratili jsme Stalina
27. 5.  Esa z pralesa     (rodinné představení)

  1. 6.  Hastrman
  3. 6.  Čertoviny      (rodinné představení)

  8. 6.  Jumanji: Vítejte v džungli!
10. 6.  Planeta Česko     (rodinné představení)

24. 6.  Pračlověk      (rodinné představení)

16. 5. Senior klub – zájezd do Javořičských jeskyní a na zámek Úsov
18. 5. Divadelní představení Vraždy a něžnosti – Kulturní dům Palkovice – 19.00 hodin
19. 5. Pochod okolo Palkovic – start 9.00 – 10.30 hodin od kulturního domu v Palkovicích
19. 5. Palkovická struna – 14.30 hodin – volnočasový areál u tělocvičny, za nepříznivého 
 počasí Restaurace pod Habešem
19. 5. Zahrádkáři – zájezd do Polska (bližší informace v rubrice Pozvánky na akce)
20. 5. Pouť na Myslíku
26. 5. Myslivecké odpoledne se zábavou – na Bařině od 11.00 hodin
  2. 6. Dětský den na Myslíku od 14.30 hodin
  3. 6. Dětský den s KDU-ČSL – Palkovice výletiště za tělocvičnou od 14.30 hodin     
  5. 6. ZŠ Palkovice – třídní schůzky
  8. 6. Zahrádkáři – smažení vaječiny (bližší informace v rubrice Pozvánky na akce)
13. 6. Senior klub – smažení vaječiny SKSC Myslík
14. 6. ZŠ Palkovice – zápis do školní družiny na rok 2018/19
17. 6. Dětské divadelní představení Zvířecí show – kulturní dům 17.00 hodin
19. 6. Zahrádkáři – exkurze do Sedlnic na farmu Lička
24. 6. Pouť v Palkovicích
30. 6. SDH Palkovice – Memoriál Miloše Menšíka „O pohár palkovické sjezdovky“
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