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Úvodní slovo redakční rady

„Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není,
co se zlatem třpytí.
Je to úsměv, láska, pohlazení,
nad takový dar žádný není.“

Milí čtenáři Pakovických listů,
držíte v rukou 7. vydání a tím pádem v tom-

to roce i poslední. Ještě máme pro vás připrave-
ný tradiční kalendář. Tentokrát vám nabídneme 
53 fotek ze všech možných kulturních, sportov-
ních a charitativních akcí, které proběhly v letoš-
ním roce v obou částech naší obce. Bude to takový 
průřez životem obce, kde se dobře žije. Alespoň 

slogan v rámci vizualizace to tvrdí. A je na vás za-
vzpomínat a také si třeba připustit, do jaké míry se 
tento slogan blíží skutečnosti, či nikoliv. Svůj ka-
lendář obdrží všichni předplatitelé PL před váno-
ci zdarma do svých schránek. Ke konci roku jsme 
všichni zvyklí rekapitulovat, co se v daném roce 
událo, co se podařilo a co ne. Budeme rádi za 
zpětnou vazbu od vás čtenářů, co se vám v listech 
líbilo a co nikoliv. 

Vaše připomínky nám můžete sdělit na náš re-
dakční e-mail: mmertova@palkovice.cz, za což 
vám předem děkujeme. Musíme zde sebekriticky 
přiznat, že v tomto vydání PL nám platná legis-
lativa o ochraně osobních údajů dala „na frak“. 
Ty začerněné informace v usnesení zastupitelstva 
obce opravdu nevypadají dobře. Budeme mu-
set najít řešení, jak to graficky vylepšit tak, aby 
se „vlk nažral a koza zůstala celá“. Bude to ale  
oříšek. 

Všem našim stálým i nestálým dopisovatelům 
děkujeme za jejich příspěvky, pomocí kterých 
nám pomáhají společně tvořit Palkovické listy. 
Děkujeme vám čtenářům a občanům obou čás-
tí naší obce za přízeň i věcnou kritiku. Přejeme 
vám krásné a pohodové prožití blížících se vánoc 
v kruhu svých nejbližších a do nového roku vám 
„vinšujeme“ hodně zdraví, optimismu, radosti 
a také tvůrčí myšlenky, aby tato naše společná 
obec či vesnice byla ještě krásnějším a zajíma-
vějším místem pro život. Věříme, že i v příštím 
roce bude o čem psát. Těšíme se na vás a vaše 
příspěvky.

Jménem redakční rady 
Ing. Tomáš Huďa
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Slovo starosty

Slovo místostarosty

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
velmi pomalu se k nám do Palkovic a na Myslík 

vkrádá zima. Jako malý kluk jsem se strašně těšíval 
na zasněžené Hůrky a dneska jako starosta se spí-
še sněhu trošku bojím. Naštěstí zimy už nejsou, co 
bývaly a problémů se zavátými cestami a chodníky 
není tolik. 

Blíží se konec roku, a proto mi dovolte, abych 
již téměř uplynulý rok trochu zrekapituloval. V září 
jsme dostavěli poslední etapu tělocvičny. Máme 
stavební povolení na komunitní centrum a knihov-
nu u hasičské zbrojnice. Bohužel se nám nepoda-
řilo v letošním roce získat na tuto stavbu dotace. 

Co se nám naopak podařilo, a za co jsem velice 
rád, je to, že velká většina nemovitostí v obci je 
ke konci letošního roku napojena na splaškovou 
kanalizaci. Za to Vám všem moc děkuji. Vím, že 
v mnoha případech to byla pro Vás finančně i or-
ganizačně velmi nákladná záležitost. 

Pokročili jsme také s přípravou další výstavby 
chodníků. Na Podhůří se nám podařilo dohodnout 
veškeré vstupy na pozemky pro stavbu chodníku 
až k hranici s Chlebovicemi. Věřím, že v příštím roce 
vyřídíme stavební povolení a zároveň získáme na 
celou stavbu peníze. Začali jsme také chystat studii 
pro stavbu chodníku z Myslíku až do Kozlovic.

Dále máme požádáno o stavební povolení na 
dva přechody pro chodce. Jeden přechod vybu-
dujeme u Základní školy a druhý bude umístěn 
u  ukrárny v centru obce. 

Potěšilo mě, že jsme se se stavbou pěší lávky 
přes říčku Olešnou umístili na druhém místě ve 
Stavbě roku Moravskoslezského kraje 2018. 

Kromě stavebních aktivit jsme byli úspěš-
ní i v kulturním a společenském dění. V soutěži 
krajské rady seniorů v kategorii „Obec seniorům 
nejpřívětivější ročník 2018-2019“ jsme dokonce 
zvítězili, což mě utvrzuje v tom, že jdeme i v této 
oblasti správným směrem.
(Pozn. red.  – bližší informace k této soutěži najde-
te v článku Senior klubu)

17. listopadu jsme si hezky a decentně připo-
mněli 30. výročí sametové revoluce. K tomuto 
výročí Vám přeji do dalších let mnoho svobody 
a osobní statečnosti.

Milí spoluobčané, vyjmenoval jsem pár úspěchů. 
Nejsou to úspěchy jenom vedení obce, zastupitel-
stva, či starosty. Jsou to úspěchy nás všech, naší prá-
ce, píle a snahy něco pro Palkovice a Myslík udělat. 

Do nadcházejícího roku Vám přeji Vám všechno 
nejlepší, pevné zdraví a taky trošku štěstí.

Váš starosta Radim Bača

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
vychází poslední číslo Palkovických listů v roce 

2019 a současně utekl první rok nového voleb-
ního období. Tento rok byl ve znamení dodělá-
vání řady akcí, které se rozjely už loni. Největší 
z nich byla dostavba tělocvičny, oprava prodejny 
potravin či výstavba nového skleněného mostu. 
Stále i tak ještě není hotovo a u řady akcí nás 
čeká jejich úspěšné dotažení do konce. Jedná se 
už o kroky méně viditelné, přesto nezbytné (např. 
kolaudace apod.). Současně pomalu chystáme 
rozpočet na příští rok a již nyní lze říct, že pří-
ští rok bude spíše ve znamení více menších akcí 
a dokončovacích prací, než že bychom se pustili 

do nějaké velké akce. Je to dáno zejména tím, že 
se jedná o dlouhodobě plánované nebo slíbené 
investice a opravy a resty, např. jde o stavbu dvou 
přechodů pro chodce, pokračování v opravě ko-
munikací, úpravu prostranství u prodejny potra-
vin COOP nebo výstavbu dílčích úseků vodovodů 
a kanalizace.

Realizace velkých akcí, jako je plánovaný chod-
ník na Podhůří nebo komunitní centrum je hod-
ně závislé na získání dotace. Letos jsme bohužel 
neuspěli se žádosti dotace na komunitní centrum, 
jelikož počet podaných žádostí byl více než de-
setinásobný v porovnání s tím, kolik mělo Minis-
terstvo pro místní rozvoj k dispozici peněz. Přesto 
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se nevzdáváme a máme v plánu o dotace velmi 
intenzivně dále bojovat. Chtěli bychom opět po-
žádat o uvedenou dotaci na komunitní centrum, 
opravu místních komunikací, vybudování přecho-
dů pro chodce, výstavbu chodníku na Podhůří, 
úpravu prostranství u prodejny potravin, výměnu 
osvětlení v tělocvičně či výstavbu parkoviště u fot-
balového hřiště. Na základě úspěchu bychom pak 
začali s realizací uvedeného projektu.

Nově letos zastupitelstvo odhlasovalo na zkoušku 
vyčlenění 300 tis. Kč na tzv. participativní rozpočto-
vání. Do návrhu toho, na co budou prostředky vyna-
loženy, se může zapojit každý z vás. Právě zapojení 
občanů je v poslední době trendem, který se prosa-
zuje v čím dál větším počtu měst a obcí a Palkovice 
by v tomto ohledu určitě neměly zůstat pozadu. Po-
drobnosti se můžete dočíst dále v listech.

Chtěl bych také upozornit zástupce všech spol-
ků a pořadatelů akcí v obci, že letos je v plánu 
schválit pravidla pro podávání žádosti o dotaci na 
rok 2020 již na jednání zastupitelstva v prosinci, 

což by znamenalo, že žádosti bude potřeba podat 
zejména v lednu a únoru příštího roku. 

Ke konci svého slova bych rád zmínil i kalendář 
akcí na příští rok. Opět jsme se snažili maximum 
plánovaných akcí v roce 2020 zahrnout do obecní-
ho kalendáře, který dostanou předplatitele listů do 
svých schránek a ostatní si jej budou moci zakoupit 
cca od poloviny prosince na OÚ. Všechny teď známé 
plánované akce jsou již také zaneseny v kalendáři na 
obecních stránkách. Proto už nyní se můžete podívat 
např. na termín Dožínek či Festivalu dechovek a na-
plánovat si podle toho program na příští rok, abyste 
o své oblíbené akce nepřišli. Zároveň jsme se snaži-
li o to, aby v co nejmenší míře docházelo o časové 
křížení akcí, což se ve spolupráci se spolky a dalšími 
pořadateli také podařilo dosáhnout.

Vážení spoluobčané, rád bych Vám na závěr 
svého slova poděkoval za přízeň, podporu i po-
moc v roce 2019, popřál Vám klidné vánoční svátky 
a vše nejlepší do nového roku 2020.

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

Usnesení

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 14. 10. 2019 v Restauraci 
pod Habešem v Palkovicích (Palkovice č. p. 619, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Informaci předsedy dopravní komise Petra Gřese ve věci možnosti instalace záznamového zařízení 

měřícího rychlost v obci.
2. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice ze dne 31. 7. 2019 a 12. 9. 2019.
3. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 8. 7. 2019, 18. 7. 2019, 31. 7. 2019, 15. 8. 2019, 20. 8.  

2019, 22. 8. 2019, 28. 8. 2019 a 12. 9. 2019.
4. Zprávu Ing. Jaromíra Ivánka o finančních nákladech na realizaci akce Dostavba tělocvičny ve spor-

tovním areálu v Palkovicích.
5. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 1 – 9/2019. 
6. Zápis z kontroly Finančního výboru č. 5 ze dne 2. 10. 2019.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Dalibor Rada a Aleš Kubala.
3. Členy návrhové komise ve složení Radim Bača, Ing. David Kula, Ph.D., MBA a Mgr. Petr Gřes.
4. Nevymáhání finančních nákladů za opravy vjezdů na soukromé pozemky, jejichž úprava byla vyvo-

laná stavbou nebo opravami místních komunikací.
5. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Jaroslavem Gančarčíkem, Ludmilou Gančarčíkovou a Obcí Palko-

vice ve věci koupě pozemku parc. č. 1098/4, k.ú. Myslík o výměře 67 m2, který vznikl na základě 
Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 671-44/2019, který vyhotovila firma GIS-STAVIN-
VEX a.s., IČ: 25394975, se sídlem Bučinská 1733, Petřvald 735 41, jehož ověření provedl Ing. Aleš 
Novotný dne 24. 5. 2019 pod číslem 769/2019.
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6. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Milanem Červenkou, Boženou Červenkovou a Obcí Palkovice 
ve věci koupě pozemku par. č. 2989/19, k. ú. Palkovice o výměře 39 m2.

7. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Ing. Evou Krhutovou a Obcí Palkovice ve věci koupě pozemků 
par. č. 1434/1 o výměře 565 m2 a parc. č. 1435/1 o výměře 823 m2 v k.ú. Palkovice.

8. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Ing. Petrem Kulou a Obci Palkovice ve věci koupě pozemků par. č. 580, 
o výměře 17 m2, par. č. 3100/12, o výměře 635 m2, par. č. 594, o výměře 126 m2 , par. č. 2458/2, o vý-
měře 27 794 m2 , par. č. 2462/4 o výměře 13 288 m2 , par. č. 2461/2 o výměře 34 m2, par. č. 2459/2 
o výměře 326 m2 v k.ú. Palkovice.

9. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/OFM/4331/
2019-OFMM uzavřenou mezi České republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a Obcí Palkovice ve věci převodu pozemku par. č. 1620 a par. č. 1653 v k.ú. Palkovice.

10. Darovací smlouvu č. FM/24/j/2019/Ch uzavřenou mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku par. č. 3109/2 a 3104/20 v k.ú. 
Palkovice dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2156-68/2019, který vyhotovila firma 
GIS-STAVINVEX a.s., IČ: 25394975, se sídlem Bučinská 1733, Petřvald 735 41, jehož ověření provedl 
Ing. Aleš Novotný dne 16. 7. 2019 pod číslem 839/2019 a dle Geometrického plánu pro rozděle-
ní pozemku č. 2155-67/2019, který vyhotovila firma GIS-STAVINVEX a.s., IČ: 25394975, se sídlem 
Bučinská 1733, Petřvald 735 41, jehož ověření provedl Ing. Aleš Novotný dne 30. 7. 2019 pod číslem 
848/2019.

11. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Miroslavem Skurkou, Věrou Ondryášovou, Jaroslavem Ondryá-
šem, Jaroslavem Smutným, Miroslavou Smutnou, Stavebním bytovým družstvem ve Frýdku-Místku 
a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku par. č. 743/4 v k.ú. Palkovice, který vznikl na základě 
Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2028-96/2017, který vyhotovila firma GIS-STAVIN-
VEX a.s., IČ: 25394975, se sídlem Bučinská 1733, Petřvald 735 41, jehož ověření provedl Ing. Aleš 
Novotný dne 18. 12. 2017 pod číslem 1301/2017.

12. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Římskokatolickou farností Palkovice a Obcí Palkovice ve věci 
směny pozemků pozemku par. č. 2391/4 orná půda o výměře 2 666 m2, pozemku par.č. 2042/6 
vodní plocha o výměře 265 m2, pozemku par. č. 2986/1 ostatní plocha o výměře 847 m2, pozemku 
par. č. 2592/7 lesní pozemek o výměře 1554 m2 , který vznikl na základě Geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku č. 2141-45/2019, který vyhotovila firma GIS-STAVINVEX a.s., IČ: 25394975, se 
sídlem Bučinská 1733, Petřvald 735 41, jehož ověření provedl Ing. Aleš Novotný dne 3.5.2019 pod 
číslem 766/2019.

13. Smlouvu o budoucí darovací smlouvě uzavřenou mezi Jakubem Arvaim, Bc. Lenkou Arvai, To-
mášem Belkem, Pavlínou Belkovou, Eliškou Bonkovou, Patrikem Bonkem, Petrem Brancem, Karin 
Brancovou, Michalem Buvalem, Andreou Buvalovou, Mgr. Stanislavem Cabákem, Denisou Cabá-
kovou, Ing. Martinem Čermákem, Mgr. Martinem Červenkou, Mgr. Ivou Červenkovou, Martinem 
Čtvrtníčkem, Ing. Andreou Čtvrtníčkovou, Ing. Janou Czapkovou, Ing. Tomášem Czapkou, Mar-
celou Dárkovou, Martinou Frankovou, Karlem Frankem, Ing. Janou Glattovou, Karlem Glattem, 
Mgr. Radimem Havličkem, Michalem Horňákem, Ing. Gabrielou Hulíkovou, Mgr. Rostislavem Hu-
líkem, Alenou Kolisničenkovou, Petrem Kolomazníkem, Mgr. Michaelou Kolomazníkovou, Mgr. Ja-
nou Koziorkovou, Ing., Ph.D. Jiřím Koziorkem, Simonou Kučerovou, Bc. Kateřinou Piechowicz,   Bc. 
Radkem Pindorou,  Bc. Kateřinou Pindorovou Trojčínskou, Petrem Plasgurou, Mgr. Karolínou Plas-
gurovou Holou, Ing. Martinou Raszykovou, Michalem Richterem, Michaelou Richterovou, Alfre-
dem Roubalem, Jitřenkou Roubalovou, Alešem Sládkem, Martinou Sládkovou,  Alešem  Spáčilem, 
Mgr. Veronikou Spáčilovou, PhDr. Petrem Štěpaníkem, Ing. Jozefem Šujanem, Mgr. Šárkou Šuja-
novou, Janem Vachůnkem, Radimem Václavkem, Hanou Václavkovou, Petrem Vávrou, Mgr. Petrou 
Vávrovou, Mgr. Annou Vejmelka, Janem Vyvialem, Zdeňkou Vyvialovou, Bc. Radimem Zatlouka-
lem, Ing. Miloslavou Zatloukalovou, Radimem Žvakem a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku  
parc. č. 2399/1 o výměře 5634 m2 u k.ú. Palkovice.

14. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Jakubem Arvaim, Bc. Lenkou Arvai, Tomášem Belkem, Pavlínou 
Belkovou, Eliškou Bonkovou, Patrikem Bonkem, Petrem Brancem, Karin Brancovou, Michalem Bu-
valem, Andreou Buvalovou, Mgr. Stanislavem Cabákem, Denisou Cabákovou, Ing. Martinem Čer-
mákem, Mgr. Martinem Červenkou, Mgr. Ivou Červenkovou, Martinem Čtvrtníčkem, Ing. Andreou 
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Čtvrtníčkovou, Ing. Janou Czapkovou, Ing. Tomášem Czapkou, Marcelou Dárkovou, Martinou 
Frankovou, Karlem Frankem, Ing. Janou Glattovou, Karlem Glattem, Mgr. Radimem Havličkem, Mi-
chalem Horňákem, Ing. Gabrielou Hulíkovou, Mgr. Rostislavem Hulíkem, Alenou Kolisničenkovou, 
Petrem Kolomazníkem, Mgr. Michaelou Kolomazníkovou, Mgr. Janou Koziorkovou, Ing., Ph.D. Jiřím 
Koziorkem, Simonou Kučerovou, Bc. Kateřinou Piechowicz,   Bc. Radkem Pindorou,  Bc. Kateřinou 
Pindorovou Trojčínskou, Petrem Plasgurou, Mgr. Karolínou Plasgurovou Holou, Ing. Martinou Ras-
zykovou, Michalem Richterem, Michaelou Richterovou, Alfredem Roubalem, Jitřenkou Roubalo-
vou, Alešem Sládkem, Martinou Sládkovou, Alešem Spáčilem, Mgr. Veronikou Spáčilovou, PhDr. 
Petrem Štěpaníkem, Ing. Jozefem Šujanem, Mgr. Šárkou Šujanovou, Janem Vachůnkem, Radimem 
Václavkem, Hanou Václavkovou, Petrem Vávrou, Mgr. Petrou Vávrovou, Mgr. Annou Vejmelka, Ja-
nem Vyvialem, Zdeňkou Vyvialovou, Bc. Radimem Zatloukalem, Ing. Miloslavou Zatloukalovou, 
Radimem Žvakem a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku parc. č. 2399/1 o výměře 5634 m2 
u k.ú. Palkovice.

15. Rozpočtové opatření č. 12 pro rok 2019.
16. Darovací smlouvy na údržbu nemovitosti a jejího okolí dle přílohy č. 1 usnesení.
17. Vyřazení nedokončené investice Demolice č. p. 434 a 183.
18. Alokaci 300 000 Kč na pilotní ověření participativního rozpočtování pro rok 2020 a pověřuje Radu 

obce zajištěním přípravy.

III. ukládá:
1. Starostovi obce Palkovice svolat jednání s příslušnými subjekty ve věci možnosti realizace zázna-

mového zařízení měřícího rychlost v obci do 30. 11. 2019.
2. Radě obce projednat návrhy dopravní komise a žádostí občanů s účastí předsedy komise do 31. 10. 

2019.

V Palkovicích dne: 14. 10. 2019

 Radim Bača              Ing. David Kula, Ph.D., MBA

Participativní rozpočet v roce 2020 

Zastupitelstvo obce Palkovice rozhodlo na 
svém říjnovém zasedání o vyčlenění částky cca 300 
tis. Kč na pilotní ověření participativního rozpočto-
vání v obci pro rok 2020. Co toto konkrétně zna-
mená? Na základě zkušeností z jiných měst a obcí, 
které již participativní rozpočet zavedly dříve, jsme 
vytvořili jednoduchá pravidla, na základě kterých, 
bude moci kdokoliv navrhnout jakýkoliv projekt 
v obci, který by měl být realizován z obecních pro-
středků. Poté, co se prověří realizovatelnost navr-
žených projektů, budou jejich předkladatelé mít 
možnost (resp. povinnost) je veřejně prezentovat. 
Po veřejné prezentaci budou mít všichni občané 
možnost o projektech hlasovat. Poté na základě 
hlasování bude zvolen jeden či více projektů (dle 
jejich finanční náročnosti), které budou obcí rea-
lizovány. Předložené návrhy musí být projekty ve 
veřejném zájmu, tzn., měly by sloužit občanům 
naší obce ideálně v co nejširší míře. Jejich reali-
zace by měla být ideálně navržena na obecním 

pozemku či v obecní budově, toto však není pod-
mínkou. Za předpokladu souhlasu vlastníka a jeho 
veřejné prospěšnosti je možno projekt realizovat 
i mimo obecní majetek. Například lze navrhnout 
projekty zkrášlující obecní prostranství, nový mo-
biliář do obce, herní prvky pro děti, výsadbu zele-
ně, vybavení pro školní, kulturní či sportovní akti-
vity, ale i akce neinvestičního charakteru.

Pokud se tento pilotní pokus osvědčí, rádi by-
chom pokračovali takto i v dalších letech.

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

Pravidla participativního rozpočtu  
pro rok 2020

1. Předběžně alokovaná částka je 300 tis. Kč. Pro-
středky budou využity na realizaci projektů 
navržených z řad veřejnosti na majetku obce 
i mimo majetek obce (za předpokladu veřejné 
prospěšnosti projektu a souhlasu vlastníka). 
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ČEZ partnerem spolkového a sportovního života v Palkovicích 

Skupina ČEZ se letos 
stala partnerem spolko-
vého a kulturního živo-
ta v Palkovicích. V rámci 
spolupráce došlo k poří-
zení vybavení pro spolko-

vou a sportovní činnost umístěného do tělocvičny 
a kluboven ve sportovním areálu v Palkovicích. 
Pořízené vybavení bude sloužit pro spolkovou 
činnost (zejména TJ Sokol Palkovice, TOM Žlutý 
kvítek Palkovice, Seniorklub Palkovice, SDH Palko-
vice a další) a za účelem sportovního vyžití dětí 
a mládeže. Za tuto podporu moc děkujeme.

David Kula, místostarosta

Navrhovat lze projekty s očekávanými náklady 
max. 300 tis. Kč na jeden projekt.

2. Navrhování je možno od 1. 12. 2019 do 17. 1. 
2020.

3. Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 
15 let s trvalým pobytem v Palkovicích.

4. Do rozpočtu projektu musí být vedle realizace 
zahrnuty také všechny související náklady, na-
příklad za zpracování projektové dokumentace 
či následnou údržbu (po dobu tří let).

5. Každý návrh musí obsahovat název s uvedením 
lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS sou-
řadnice), odůvodnění návrhu ( jaký bude přínos 
pro obec, kolika občanů se bude týkat) a de-
tailní popis se všemi podklady pro technickou 
analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, 
vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

6. Návrhy lze podat on-line zasláním na e-mail 
oupalkovice@palkovice.cz nebo osobně na 
podatelnu obecního úřadu v úřední hodiny. 
Formulář pro návrh projektu je dostupný na 
stránkách obce www.palkovice.cz → Obec → 
Rozpočet.

7. Následně budou návrhy předběžně posouzeny 
a předkladatelé realizovatelných návrhů budou 
vyzvání k jejich veřejné prezentaci.

8. Navrhovatel nebo jím pověřená osoba bude 
mít povinnost projekt veřejně prezentovat bě-
hem února/března 2020. Přesné datum pre-
zentace bude upřesněno. K prezentaci každé-
ho návrhu bude vyčleněno max. 15 minut. Po 
představení návrhů přítomní budou diskutovat, 
v případě podobnosti projektů (řešících stejnou 
lokalitu) bude možné spojit je v jeden. Není 

možné podat dvě varianty stejného projektu 
jedním navrhovatelem.

9. Po prezentaci proběhne podrobná evaluace 
návrhů. Zástupci a pracovníci obce zhodnotí 
jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy 
a očekávané náklady. Autoři projektů, které 
nepostoupí do samotného hlasování, budou 
informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. 
Autory projektů, jejichž realizovatelnosti bu-
dou bránit pouhé detaily, budou kontaktování 
a bude jim doporučeno, jak návrhy upravit, aby 
o nich mohla veřejnost hlasovat. 

10. Vybrané návrhy projektů budou zveřejněny na 
webových stránkách obce i v prostorách obec-
ního úřadu. 

11. Hlasování veřejnosti projektech bude probíhat 
v období březen / duben 2020 minimálně po 
dobu jednoho měsíce. 

12. Hlasování bude umožněno pouze papírově 
(místa i časy budou upřesněna). Hlasovat budou 
moci pouze občané obce Palkovice, kteří k datu 
29. 2. 2020 dosáhli minimálně 15 let. Bude mož-
né udělit kladné i záporné hlasy. Výsledky hlaso-
vání budou zveřejněny na webu obce po sečtení 
hlasů. Následně proběhne vyhlášení výsledků 
hlasování (datum bude upřesněno).

13. K realizaci bude vybrán minimálně jeden vítěz-
ný projekt, v případě nižší finanční náročnosti 
i více projektů do částky cca 300 tis. Kč. V pří-
padě vysoké kvality projektů může Rada obce 
/ Zastupitelstvo obce alokaci participativního 
rozpočtu dále navýšit.

14. Rada obce si vyhrazuje právo tyto pravidla dle 
aktuálního vývoje dále upravit či doplnit.
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Nové štěrkové trvalkové záhony v obci 

Jak už si někteří mohli všimnout, tak u zastáv-
ky Palkovice, transformátor byly na začátku listo-
padu vysazeny dva nové trvalkové záhony, které 
celoročně toto místo zkrášlí. Za tímto nápadem 
stojí naše občanka a zahradní architektka Kateřina 
Žídková, která se postarala o zpracování celého 
návrhu i samotnou výsadbu a následně bude zá-
honkům věnovat péči.

Jistě jste si podobných záhonů povšimli 
i v okolních městech, např. ve Frýdku-Místku nebo 
v Ostravě jich je již vícero. Jedná se o typ záhonu 
s celoročním efektem kvetení, tzn., že zde stále 
něco pokvete, a to prakticky od konce února, kdy 
začínají ještě pod sněhem rašit první cibuloviny až 
do podzimu, kdy kvetou například astry. V prů-
běhu léta bude záhon nejbarevnější, protože po-
kvete většina trvalek, které jsou navíc medonosné, 

takže to přiláká spoustu včel a motýlů. Trvalkové 
výsadby vtisknou místu určitou jedinečnost a jsou 
hezkým způsobem reprezentace naší obce. Vý-
hodou tohoto typu záhonu je nízká míra údržby 
– nemusí se ani zalévat ani okopávat, jako je zvy-
kem u klasických trvalkových záhonů. Pouze se asi 
5x do roka vypleje.

Z hlediska druhového složení rostlin se jedná 
o směs trvalek s vyšším stupněm autoregulace. 
Při komponování se využívá přirozené dynamiky 
rostlin, počítá se s jejich přesevy. Směsi obsahují 
druhy, které se vzájemně prolínají a mění v čase. 
Trvalky se vysazují předpěstované a kvalitně za-
kořeněné v květináčích o velikosti 9 x 9 cm. Zvo-
lené trvalky jsou suchomilné, jsou proto vhodné 
pro slunná a vysýchavá stanoviště. Jsou vhodným 
řešením kolem cest, na kruhové objezdy, hodí se 
i ke strohé moderní architektuře. K zamulčování 
se používá minerální mulč, tj. jemným štěrk frakce 
8/16 ve vrstvě asi 8 cm. Štěrk zabraňuje vyseme-
ňování plevelů a zároveň zadržuje vlhkost v půdě. 
Nedílnou součástí směsi je pestré složení cibulovin 
(krokusy, narcisy, ladoňky, tulipány), které zajistí 
nádherný jarní efekt kvetení. Záhon tak bude ba-
revný a zajímavý od brzkého jara až do zámrazu.

Pevně věříme, že tyto dva záhony budou dělat 
radost. Už nyní se s paní architektkou Žídkovou 
domlouváme na úpravě dalších míst v obci, např. 
prostranství před školou.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta 
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INFORMACE PRO OBČANY

Rozpis svozu komunálního odpadu v roce 2020

Povinné označování psů 

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely 
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost 
povinnost označovat psy na území České republi-
ky mikročipem.

Níže naleznete odpovědi na nejčastější otáz-
ky, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti 
s „povinným čipováním“ psů setkává.

Na koho se povinnost povinného označení 
mikročipem bude vztahovat, kdy začíná pla-
tit?

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být 
na území České republiky označený každý pes.

Štěňata musí být označena mikročipem nej-
později v době prvního očkování proti vzteklině 
(tedy nejpozději v půl roce věku).

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají 
jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na 

území ČR by mělo být přínosem zejména v těch-
to oblastech:
• zjištění identity psa v případě potřeby kontrol-

ních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržo-

vání stanovených pravidel a předpisů (např. po-
čtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, do-
držování zoohygienických podmínek, zajištění 
pohody zvířat) a postih chovatelů v případě tý-
rání zvířat,

• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednic-
tvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, 
tak z hlediska finančních předpisů,

OBEC - MĚSTO Palkovice - liché čtvrtky

LEDEN 2 16 30

ÚNOR 13 27

BŘEZEN 12 26

DUBEN 9 23

KVĚTEN 7 21

ČERVEN 4 18

ČERVENEC 2 16 30

SRPEN 13 27

ZÁŘÍ 10 24

ŘÍJEN 8 22

LISTOPAD 5 19

PROSINEC 3 17 31
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• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je 
velmi důležité v případě odcizených psů i v pří-
padě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti 
za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy 
pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),

• zatoulané řádně označené a evidované zvíře má 
podstatně větší naději, že se vrátí ke svému pů-
vodnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je 
jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních 
lékařů, kteří „čipování“ provádějí?

Označení psů mikročipem provádějí soukromí 
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat 
veterinární léčebnou a preventivní činnost ( jsou 
registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: 
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 
120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si 
soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. 
Ceny jsou smluvní.

 
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?

Dozorovým orgánem je Státní veterinární sprá-
va.

Není „čipování“ pro psa nebezpečné či 
zdravotně závadné?

Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s in-
jekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umís-
těn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do pod-
koží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokom-
patibilních materiálů, na které organismus zvířete 
nereaguje jako na cizí těleso.

Mikročip je pouze pasivním nosičem informa-
ce, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Akti-
vovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.

Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této 
zákonné povinnosti?

Za psa bez označení bude od roku 2020 hro-
zit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, 
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl 
platné očkování proti vzteklině.

Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat 
registr čipovaných psů? Funguje již nějaký? 

Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veteri-
nární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli 
registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očko-
vání proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu 

 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 
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V naší obci byly v rámci obnovy mobiliáře v letoš-
ním roce instalovány nové smuteční skříňky. Všechny 
mají jednotný tvar a jsou určeny výhradně pro zve-
řejňování úmrtí občanů (tzv. parte). Každá skříňka 
má svůj klíč, který je volně přístupný, zpravidla zavě-
šený na řetízku. Tím pádem je k dispozici všem, kteří 
chtějí zveřejnit smuteční oznámení. Pokud nenajdete 
klíček u skříňky, 
můžete si ná-
hradní vyzved-
nout na Obec- 

ním úřadě. Jednotlivé skříňky jsou umístěné: Palkovi-
ce Horní konec (vedle oddělení Policie ČR), Palkovi-
ce-zastávka Tomis (směr na FM), Palkovice-zastávka 
Kubala (směr na FM), Palkovice u hřbitova (z obou 
stran u vstupních bran). 

Na Myslíku je zatím k vyvěšení parte k dispo-
zici dřevěná skříňka u autobusové zastávky My-

slík, kaple. Tato 
skříňka je vol-
ně přístupná. 

Smuteční skříňky

psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však 
může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Řada 
obcí včetně největších měst (Praha, Ostrava, …) to 
již takto nastaveno roky má. V ČR je provozová-
no také několik soukromých databází, do nichž mo-
hou chovatelé označeného psy registrovat dobro-
volně a za poplatek. V rámci projednávání aktuální 
(další) novely veterinárního zákona byl v Poslanec-
ké sněmovně v září 2019 předložen poslanecký ná-
vrh, podle kterého by k zavedení centrální eviden-
ce označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 
2022. O podrobnostech návrhu se aktuálně jedná.

Vztahuje se nová povinnost také na kočky 
či další druhy zvířat?

Příslušná novela veterinárního zákona zavádí 
povinné označení pouze u psů.

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-
-oznacovani-psu/

V Palkovicích je možno provést čipování psů 
v ordinačních hodinách i bez objednání ve Veteri-
nární ošetřovně:

MVDr. Anna Tylečková-Zoomedica
Palkovice 165

Ordinační hodiny:
po 8.00 – 11.00 13.00 – 18.00
út 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
st 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
čt 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00

Cena čipu je 660 Kč.
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Ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 se 22 vybraných 
žáků z 6. až 9. ročníku společně s pedagogickým 
doprovodem zúčastnilo výměnného pobytu s pol-
skými žáky z Bujakowa a Witkowic.

Ve čtvrtek v ranních hodinách jsme vyjeli z Pal-
kovic do Polska do vesnice Bujakow, kde byl pro 

nás připraven zábavný program. Při hrách jsme 
se navzájem poznávali. Pomocí kreseb jsme se-
známili své polské kamarády s Českou republikou 
a oni nás zase s Polskem. Výtvory jsme si navzá-
jem vyměnili a vyvěsíme si je ve svých školách. 
Poté následoval oběd a dále přejezd do Witkowic. 

Prvňáčci se nedočkavě těšili na den 2. září, 
kdy půjdou poprvé do školy. V doprovodu rodi-
čů a s velkým očekáváním vešli do svých tříd, kde 
je čekaly paní učitelky: Mgr. Miroslava Žídková 
v 1.A a Mgr. Miroslava Kubalová v 1.B. Děti s rodi-
či přivítalo vedení školy v čele s panem ředitelem 

Mgr. Milanem Šponerem. Pozdravit děti přišel 
i pan starosta Radim Bača, zástupci SRPŠ a Rady 
školy. Popřáli všem dětem, aby se jim ve škole líbi-
lo a chodily do školy rády.

Mgr. Miroslava Kubalová

Začátek školního roku v ZŠ v Palkovicích

Česko – polské setkání 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
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Zde byl program pojat sportovně, byl zaměřen 
nejen na míčové hry, jako například volejbal, bas-
ketbal, ale také na skákání přes švihadlo nebo 
netradiční „Hula hup“. Blížila se čtvrtá hodina 
odpoledne a pomalu jsme byli rozdělováni po 
dvojicích do hostitelských rodin. Podvečerní pro-
gram měla každá dvojice jiný, neboť jej vymýšleli 
naši polští hostitelé. Někteří se vydali na bowling, 
jiní zase hráli fotbal nebo společenské hry, ale co 
jsme měli všichni stejné, byla večeře. Všichni jsme 
dostali pizzu.

Druhý den jsme poděkovali hostitelským rodi-
nám za úžasný program a za nocleh a o půl deváté 
jsme vyrazili s polskými žáky společně do vesnice 

Koniakow. Celkem jsme navštívili dvě místa. V prv-
ním muzeu jsme se dozvěděli zajímavé informace 
o této vesnici, zahráli si na fujary a prohlédli si svě-
toznámou koniakowskou krajku. V druhém muzeu 
jsme se podíleli na výrobě ovčího sýru. Dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavého o chovu oveček, vy-
robili jsme si z vlny ozdoby na stromeček, ochut-
nali sýry. Následovalo dlouhé loučení s polskými 
žáky a jejich pedagogy. Před námi byla pouze za-
stávka v místním obchodě na nakoupení suvenýrů 
a krovek a pak jen krátká cesta do Palkovic. 

Byl to pěkný výlet s bohatým a pestrým pro-
gramem. Těšíme se na jarní setkání u nás ve škole. 

Jan Ryška, žák 9. třídy

Ve čtvrtek 25. 10. 2019 reprezentovali naši ško-
lu vybraní žáci 3. - 9. třídy ve 4. ročníku literární 
soutěže Kalusův kalamář v Základní škole Čelad-
ná. 

Všichni byli přivítáni panem starostou, paní ře-
ditelkou a po rozdělení do věkových kategorií bylo 
soutěžícím sděleno zadání – během jedné hodi-
ny měli vytvořit co nejzajímavější báseň na téma 
Svátky nejkrásnější. Zatímco pak poroty složené 
z dětí 4. – 9. třídy a z vyučujících českého jazyka 

pročítaly všechny práce, soutěžící se zúčastnili zá-
bavného programu.

Následovalo odměnění všech soutěžících za sna-
hu a vyhodnocení nejzdařilejších prací, mezi kterými 
byly i básně našich žáků. Odborná porota vybrala 
v kategorii jednotlivců 2. a 3. tříd báseň Marka Vyvia-
la, v kategorii dvojic 2. a 3. tříd báseň Antonie Spě-
vákové a Šárky Bednářové a v kategorii 8. a 9. tříd 
báseň Kateřiny Kolouchové. 

Mgr. Jitka Krpcová

Literární soutěž Kalusův kalamář 
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Tak jako každý rok, tak i letos jsme v naší Zá-
kladní škole přivítali zahraniční hosty, kteří k nám 
přijeli z různých míst Anglie. Jedná se o gospelo-
vé zpěváky, jenž pravidelně na podzim přijíždí do 
Frýdku-Místku, aby zde uspořádali koncert. Sou-
částí jejich pobytu je i návštěva některých základ-
ních škol.

Pro žáky 8. a 9. třídy je to každoročně příleži-
tost potkat se a pohovořit s rodilým mluvčím. My 

jsme tuto příležitost dostali 18. října. V rámci toho-
to setkání měli žáci možnost zahrát si různé hry, 
naučit se gospelové písně a ověřit si, jak jsou na 
tom s angličtinou.

Návštěva měla u žáků veliký úspěch. Věřím, že 
pro všechny z nás bylo toto setkání velkou zku-
šeností.

Mgr. Denisa Chaloupková

Gospeloví zpěváci v naší škole 

Ve středu 2. 10. 2019 se žáci VII. tř. ZŠ Palko-
vice zúčastnili přednášky na téma Kolumbie – ráj 
slasti a neřesti v rámci vzdělávacího projektu Pla-
neta Země 3000. Projekce přiblížila žákům tento 
jihoamerický stát z hlediska přírodopisného, ze-
měpisného i historického. Během přednášky žáci 

obdrželi cestopisný časopis Koktejl. Videoprojekce 
doplněná poutavými fotografiemi sklidila u žáků 
velký úspěch. Už teď se těšíme na příští rok, kdy 
navštívíme přednášku o Senegalu.

Mgr. Pavel Tomalík

Planeta Země 3000
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Ve čtvrtek 12. 9. 2019 uskutečnili žáci 5.A a 5.B 
výstup na Lysou horu v rámci projektu „Společně 
na Lysou“, který vznikl pod záštitou Klubu českých 
turistů. Mnozí s nadšením, jiní s obavami z velké-
ho výstupu, neboť většina dětí na nejvyšší hoře 
Beskyd doposud nebyla. Za krásného počasí jsme 
vyrazili z Ostravice od restaurace „U Tkáčů“. Do-
provázeli nás velmi příjemní a sympatičtí průvodci 
Mgr. Petra Litviková, středisko volného času Ko-
runka Ostrava a Bc. Martin Hlaváč, myslivec, rybář, 
ochránce přírody z Frýdlantu n. Ostravicí. Velmi 
poutavě a zajímavě vyprávěli o beskydské příro-
dě, o obyvatelích lesa, o tom, jak se máme v lese 
chovat a jak přírodu chránit. Děti byly zapojeny do 
jejich hry a zadaných úkolů a díky tomu zdolali 

vrchol všichni bez obtíží. Nadšené úsměvy plné 
radosti a pýchy z výkonu toho byly důkazem. Za 
odměnu jsme se občerstvili v Bezručově chatě, 
dostali jsme účastnické listy a odznak s moudrou 
sovou a dokonce po malém kvízu mnozí nesli 
domů i drobné ceny. 

Dolů to šlo jako „po másle“, ale přesto jsme byli 
rádi, že na nás na parkovišti u „Opičárny“ čekal náš 
sponzorský dopravce pan Petr Michálek s autobu-
sem, neboť se únava přece jen dostavila, a dovezl 
nás až ke škole. Doufám, že si děti budou výlet pa-
matovat a aspoň některé nalákal k turistice a krá-
sám přírody. Všem zúčastněným patří poděkování 
za přispění k prožití krásného dne v přírodě.

Mgr. Věra Krpcová

Výstup na Lysou horu 
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V neděli 13. října 2019 se uskutečnila v okolí 
tělocvičny tradiční Drakiáda pořádaná školní dru-
žinou a Spolkem rodičů. Počasí bylo jako malo-
vané, bohužel však bezvětrné. Děti musely běhat 
dvakrát tak rychle a déle a nutno říct, že to na ně-
kterých bylo skutečně vidět. Po občerstvení začala 

samotná soutěž. Nasazení bylo veliké, protože na 
děti s nejlépe létajícími draky čekaly odměny. Po-
rota brala v potaz nejen výšku a let draka, ale také 
snahu dětí, jejich trpělivost, péči o draka, nadšení 
a samostatnost. Soutěž byla rozdělena do dvou 
kategorií. V kategorii „Vyrobený drak“ vyhrála 

Drakiáda

Skrytý talent se objevil v 6.B v ZŠ a MŠ Pal-
kovice. Filip Muroň, který se na jaře přihlásil do 
24. ročníku regionální pěvecké soutěže Talent, byl 
vybrán a postoupil do semifinále. To se konalo 
4. 10. 2019 ve Frýdku-Místku v Kině Petra Bezruče 
a celá třída 6.B byla pozvaná, aby ho při jeho boji 
o postup do finále podpořila. V hodinách výtvarné 
výchovy si žáci připravili transparenty a papírové-
ho Filipa, kterého si vzali se sebou. V hudební vý-
chově si sjednotili pokřik a vybaveni tričky s logem 
Palkovic se vydali povzbudit svého spolužáka. 

Konkurence byla opravdu velká, ale naše podpora 
také. Přestože Filip do finále nepostoupil, celá třída 
si akci užila a velkou odměnou za jejich snahu byla 
výhra v soutěži o nejlepší publikum. Odměna jim 
byla předána přímo na pódiu, a tak si každý mohl 
vyzkoušet, jaké to je stát na prknech, která zna-
menají svět. Obdivujeme Filipovu odvahu, držíme 
mu palce v příštím roce a už teď se celá třída těší 
do Železničního muzea moravskoslezského v Os-
travě, do kterého za odměnu pojedeme společně.  

Třídní učitelka Martina Černohorská

I Palkovice mají talent 
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hlavní cenu Julie Haraštová z 2.A, v kategorii „Ku-
povaný drak“ si cenu odneslo těchto 5 dětí: Michal 
Kološ (1.B), Tomáš Kocián (2.B), Michal Řezníček 
(3.B), Michaela Lichnovská (1.A) a Phan Tuan Anh 

(2.B). Věříme, že si všichni účastníci užili krásné do-
poledne na čerstvém vzduchu, a že budou celý 
podzim pilně trénovat, aby se mohli zúčastnit Dra-
kiády i příští rok.          Vychovatelky ŠD

Září má chuť jablkovou, 
pole barvu bramborovou.

Na tento okamžik čekaly děti z Mateřské ško-
ly v Palkovicích, aby se společně se svými rodiči 
vydaly na předem vyznačenou trasu kolem Palko-
vic. Na ní byla označena stanoviště a úkolem bylo 
vždy splnit určité zadání.

Například: skákat po čísly označených a nakres-
lených „bramborách“, přenášet brambory na lží-
cích, pozor žádná brambora nesměla spadnout. 

Putování s bramborou 
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„SLUNCE ŠLO SPÁT ZA HROMÁDKU KLÁD, USPALO VŠECHNY BROUČKY.“ 

Slunce broučky uspávalo společně s dětmi a je-
jich rodiči z MŠ a ZŠ Palkovice ze tříd: Hvězdička, 
Květinka, Motýlek a Sluníčko. Bylo krásné páteční 
listopadové odpoledne 8. 11. 2019.

Všechny děti se na uspávání broučků těšily 
a s pomocí svých rodičů a paní učitelek, zodpo-
vědně připravily. Naučily se uspávací básničky 
a písničky, nazdobily skořápky ořechů, žaludy 
ašišky do podoby broučků. Také lampičky pro 
svět lušky děti ozdobily pomocí krajek, provázků 
a podzimního listí, v nichž pak svítily fosforeskující 
kroužky.

No a než se nám setmělo, na zahradě MŠ „Pod 
Habešem“ s podzimní atmosférou, děti soutěži-
ly v házení šišek do koše, uvazovaly papírovému 
drakovi mašličky, počítaly podzimní plody, skákaly 
„panáka“, hrabaly a odvážely spadané listí. Posil-
nily se také muffinkami, dětským punčem a pro 
rodiče byla připravena káva a čaj. Poté již byl ten 
správný čas, vydat se tam, kde broučci naleznou 
své postýlky na zimu. Cesta byla označena zářícími 
tyčinkami, takže místo se „svítícím kamenem“ pro 
uspávání broučků v blízkém lese děti s rodiči našli 
rychle a nikdo nezabloudil.

Uspávání broučků aneb lampiónový průvod trochu jinak 

Dalším úkolem bylo skládání půlených brambor 
podle tvarů k sobě. Ke konci putování se děti 
odměnily výběrem bramborové medaile, kterou 
si s pomocí rodičů navlékly na provázek a úplně 
v závěru skládaly puzzle s motivem brambory.

Prostě bylo to krásné „putování s bramborou“. 
Účast byla hojná. Na statku „U Bačů“ se mohli 

všichni účastníci občerstvit a posilnit, jak jinak než 
bramborovými plackami a dobrotami, které upek-
ly děti a jejich učitelky z mateřské školy.

Bylo to krásně prožité odpoledne a ani déšť na 
závěr pěkný prožitek nikomu nezkazil.

Monika Bebčáková
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Za zpěvu „Broučí ukolébavky“ děti uložily své 
skořápkové, žaludové a šiškové broučky do měk-
kých pelíšků ze spadaného listí a slíbily, že je na 
jaře společně probudíme.

Zpáteční cesta byla nádherná. Z kopce „Nad 
Bařinou“ byl kouzelný pohled nejen na svítící 

světluškový průvod, ale i na osvětlené Palkovice. 
I příroda nám za odměnu připravila krásnou podí-
vanou na vycházející měsíc.

Popřáli jsme si dobrou noc a děti se těšily do 
svých postýlek.

Mgr. Hana Prausová



7/2019

20

V neděli 17. listopadu 2019 jsme si připomněli 
30. výročí listopadových událostí Sametové revo-
luce. V příjemném podzimním odpoledni se sešlo 
v centru naší obce u nové, „skleněné lávky“ přibliž-
ně 80 vzácných hostů včetně dětí, aby si společně 
připomněli a zavzpomínali na časy totality a na 
novou dobu 30 ti let svobody.

Všichni přítomni si uvědomili, že posledních 
30 let je nejdelší a zcela určitě šťastné období 
svobody našeho národa, i přes nepochybné ne-
dostatky s ní spojené. Po slavnostních projevech 
a vzpomínkách občanů na onu dobu si všichni 
společně symbolicky zacinkali klíči, zazpívali oko-
lo Frýdku cestička a bouchli šampaňské. Na lávce 
symbolicky spojující 2 břehy dnes názorově roz-
děleného národa jsme si připili na 30 let svobody 

s nadějí na dalších spoustu let prožitých ve svo-
bodné demokracii. Chceme předat společnost 

17. listopad 

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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svým dětem tak, abychom se za sebe nemuseli 
stydět.

Na závěr jsme všichni společně s přítomnými 
zastupiteli, starostou a místostarostou obce zapá-
lili svíčku a položili věnec k pomníku padlých hr-
dinů obou světových válek a uctili památku všech 
hrdinů a obětí všech totalitních režimů. Dojemnou 
tečku jsme vytvořili zpěvem české a slovenské 

národní hymny. Během celé vzpomínkové akce se 
naši dobrovolní hasiči postarali o bohaté občerst-
vení a dohlédli na bezpečný průběh závěrečného 
ohňostroje. 

Chci tímto poděkovat všem přítomných, ha-
sičům, zastupitelům a zástupcům obce za účast 
a příjemně strávené odpoledne. 

Slavomír Bača, zastupitel obce za TOP 09

Dne 16. 11. 2019 se naši malí/velcí herci z dět-
ského divadelního souboru Nahlas! zúčastnili 
krajské talentové soutěže Pionýrský Sedmikvítek, 
kde reprezentovali obec Palkovice a spolek Pio-
nýr. Soutěž se konala od časných ranních hodin. 
Na místo jsme dorazili krátce po začátku soutěže 
a hned se změnil program, takže jsme museli jít 
na jeviště mnohem dříve, než jsme původně plá-
novali. O to víc se nervozita v šatnách dala doslova 
krájet. Po rychlém nanošení rekvizit, kterých jsme 
měli suverénně nejvíce, převléknutí a zopáknutí 
nejdůležitějších bodů představení, vyrazili herci 
na jeviště. Orientaci v jiných prostorech a jiném 
uspořádání pódia zvládly děti naprosto bravurně. 
S třesoucími se hlasy i koleny začaly hrát. Ovšem 
stačilo málo a herci se uklidnili a začali si předsta-
vení užívat. A užívali si ho i diváci, protože pot-
lesk byl veliký a moderátor nešetřil chválou nad 
výkony dětí, množstvím textu, který se museli 
naučit, i nad kulisami. Pak už jsme jen čekali do 
odpoledne na vyhlášení soutěže, které nám udě-
lalo obrovskou radost. Naše děti vyhrály a Dět-
ský divadelní soubor Nahlas! tak postupuje do 
republikového finále, které se uskuteční v březnu 
2020 v Českých Budějovicích. Takže nás čeká půl-
rok plný zkoušek a nacvičování. Držte nám palce. 

Tímto bych chtěla poděkovat obci i spolku Pionýr 
za všestrannou podporu. A pokud jste zvědaví, 
s jakým představením děti vyhrály, přijďte se na ně 

Dětský ochotnický soubor a Pionýrský Sedmikvítek 
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V sobotu 7. prosince 
od 15:30 se uskuteční tra-
diční Předvánoční jarmark 
spojený s lampiónovým 
průvodem a rozsvěcením 
stromečku. Partnerem 
letošního rozsvěcení stro-
mečku je skupina ČEZ. 

Letos nově se hlavní program uskuteční na 
prostranství u hasičské zbrojnice a doprovodný 
program bude rozmístěn po celém nábřeží od 
nového skleněného mostu až po kulturní dům. 
V programu letos vystoupí Dechová kapela Palko-
vjanka, děti MŠ a ZŠ Palkovice, Chickaletta a Lucie 
a harmonikáři.

Taktéž doprovodný program bude velmi boha-
tý. Na úvod programu proběhne tradiční lampio-
nový průvod, sraz k průvodu je za mostem naproti 

ZŠ v 16:00 hodin. V kulturním domě bude otevře-
na Ježíškova pošta, kde si děti budou moci napsat 
sami dopis Ježíškovi. Ve staré jizbě, v domě pod 
hřbitovem, bude připravena vánoční dílnička v re-
žii MŠ Palkovice. Tradičně bude probíhat ukázka 

Pozvánka na Předvánoční jarmark 

podívat 2. 12. 2019 nebo 7. 12. 2019 na představení 
Líná Anka a krátkou grotesku Ovcééé v Kulturním 
domě v Palkovicích. Podrobnou pozvánku na toto 
divadelní představení najdete v sekci „Pozvánky 

na akce“ v zadní části tohoto vydání Palkovických  
listů.

Za dětský ochotnický soubor Nahlas! 
 Hana Brožová
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Kouzelný důchodce zve velevážené publikum 
na tragickou komedii Líná Anka a krátkou taškařici 
Ovcééé.

Premiéra se bude konat pondělí 2. 12. 2019 
v 17:30 a podruhé můžete shlédnout tento kus 
v sobotu 7. 12. 2019 v 18:00. Hrajeme v kinosá-
le Kulturního domu v Palkovicích a lístky budou 
v předprodeji v úřední dny na Obecním úřadě, při 
promítání kina a v průběhu Předvánočního jar-
marku v MiniBaru U Kina. Vstupné je 50 Kč.

Vzhledem k tomu, že mezi prvním a druhým 
představením projde světem Mikuláš a čerti, roz-
hodně doporučujeme navštívit premiéru, protože 
7. 12. nemusí být divadelní soubor v plném obsa-
zení.              Dětský divadelní soubor Nahlas!

Děti z Palkovic a Myslíku

Dětské divadelní představení  

vánočních lidových zvyků a tradic, jako je lití olova 
a pouštění lodiček. Děti se také mohou těšit na ko-
lotoč a živá zvířátka. V kulturním domě si mohou 
děti pohrát v Centru tety Lenky. Vánoční občer-
stvení, domácí speciality a něco na zahřátí bude 
samozřejmě také zajištěno.

Následně v 18:00 hodin v kinosále dětský diva-
delní soubor Nahlas!!! uvede pohádky Líná Anka 
a Ovcééé. Vstupenky na divadelní představení 

včetně místenky budou k dispozici v úřední ho-
diny na OÚ, při promítání kina a v době Předvá-
nočního jarmarku v MiniBaru U kina v kulturním 
domě. 

Vzhledem k omezeným možnostem parkování 
doporučujeme dojít pěšky či autobusem, eventu-
álně zaparkovat u tělocvičny. Těšíme se na tradič-
ně velkou účast. 

Za kulturní komisi David Kula

Pozvánka na Novoroční výšlap na Kubánkov
1. ledna 2020 se uskuteční tradiční Novoroční výšlap na nejvyšší horu  

Palkovických hůrek – Kubánkov. Slavnostní zapálení novoroční vatry bude v 11 hodin.  
Můžete se těšit na tradiční občerstvení v „mysliveckém krmelci“.  

K poslechu i tanci zahraje dechová kapela Palkovjanka.
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Z Měrkovic přes oboru na hrad olomouckých biskupů 

Vydat se na hrad Hukvaldy nemusíte jen 
přímou cestou z podhradí kolem Lišky Bys-
troušky. O něco delší, zato klidnější cesta vede 
Janáčkovým chodníčkem z vesničky Měrkovi-
ce severozápadně od Kozlovic. Při procházce 
si můžete vychutnat trochu jiné pohledy na 
hradní zříceninu a také se dozvědět zajíma-
vosti spojené s oborou. 

K oboře na Hukvaldech se dostanete autem od 
zvoničky – Kaple Vítězného Krista za autobusovou 
zastávkou Kozlovice, Měrkovice transformátor. 
Odtud vede naučná stezka Janáčkův chodníček 

směrem okolo hradu (značena žlutou turistickou 
značkou). Při procházce se dozvíte informace 
a zajímavosti o Přírodní památce Hukvaldy např. 
o hnědém broučku páchníkovi, jehož biotopem je 
právě hukvaldská obora a kvůli kterému se mimo 
jiné chrání místní staleté stromy. Právě zde čerpal 
inspiraci také místní rodák a hudební skladatel 
Leoš Janáček, díky němuž si také můžeme pohla-
dit bronzový ocásek Lišky Bystroušky. Na významu 
ale hukvaldská obora nabývala již od svého vzniku 
v polovině 16. století. dětem procházky lesem, kte-
rý se ovšem za ta léta změnil.

TIPY NA VÝLETY – PALKOVICE A BLÍZKÉ OKOLÍ
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Pět století nazpátek se zvěř z místní obory do-
stávala na stůl manských sněmů v Kroměříži, pře-
devším na vánoční a velikonoční svátky. Hlavní 
oborní zvěří byli daňci a jeleni, kteří se zde dostá-
vali darem z blízkých obor a polesí. Původně se 
obora nacházela v podhradí hradu Hukvaldy a táh-
la se pak údolím řeky Ondřejnice. Teprve kardinál 
Schrattenbach vybudoval z hospodářských důvo-
dů (kolem roku 1730) oboru na ploše 200 hektarů 
kolem tehdy nezalesněného kopce hradu a nechal 
postavit kamennou zeď, čímž dal v hladových le-
tech lidem práci. Po celé toto období se v obo-
ře chovala hlavně zvěř daňčí, kterou doplňovala 
v různých obdobích zvěř jelení ( jelen evropský 

i sika), od konce 18. století mufloní a prý snad i čer-
ná. Během druhé světové války došlo ke značnému 
poškození oborního plotu a úniku zvěře do okol-
ních lesů, přičemž obora byla ponechána svému 
osudu. Teprve v roce 1960 tehdejší správce Lesního 
závodu Frenštát pod Radhoštěm započal s obno-
vou hukvaldské obory. V letech 1971–1974 došlo 
k rozšíření obory na dnešních 457 ha, zejména při-
plocením vedlejšího kopce Kazničova. S rozšířením 
obory byly také stanoveny cílové stavy zvěře daňčí 
na 140 kusů a mufloní zvěře na 120  kusů. Od konce 
roku 2014 přešla obora v rámci tzv. majetkového 
narovnání mezi státem a církvemi do vlastnictví 
Biskupství ostravsko-opavského. 

Při návštěvě obory se svými blízkými se určitě 
vyplatí navštívit i samotný hrad Hukvaldy, neboť 
v každé roční době má své kouzlo a nabízí typické 
scenérie. Na hrad může vyšplhat nebo vyjet tře-
ba na „na kolečkách“ úplně každý, až na vrchol 
vede asfaltka. Ačkoliv jsou prvopočátky hradu 
zahaleny rouškou tajemství, víme, že byl budo-
ván od 13. století postupně pět století dalších. Za 

zakladatele Hukvald jsou považována němec-
ká hrabata, první z nich, rytíř Arnold přišel do 
českých zemí, aby se dal do služeb českého krále 
Přemysla Otakara I. Dostal od něj ke kolonizaci 
území na severovýchodě Moravy. A právě někdo 
z Arnoldových potomků údajně založil někdy po 
roce 1250 hrad Hukvaldy. Až do roku 1307 se ně-
mečtí majitelé hradu rychle střídali, stejně jako 

Obora patří k nejstarším v ČR

Hrad šel z „ruky do ruky“, ale nebyl dobyt
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jeho zástavní držitelé. V polovině 14. století hrad 
poprvé získali olomoučtí biskupové, kteří byli také 
jeho nejčastějšími vládci. Ti si ho však nemohli z fi-
nančních důvodů ponechat natrvalo, a tak se jeho 
majitelé opět střídali jako o závod. Vlastníky hradu 
se stali např. uherský král a pozdější císař Zikmund 
či známý husitský hejtman Jan Čapek ze Sán, který 
se zapsal do historie svou zradou v bitvě u Lipan. 
Za pozdější vlády pánů z Boskovic došlo na 
hradě k mnoha stavebním úpravám – zřídili 
např. pohodlnou cestu, po níž bylo možno vyjet 
i v kočáře. 

Po jejich smrti na počátku 16. století, se Hu-
kvaldy znovu a tentokrát definitivně vrátily 
olomouckému biskupství. Od té doby drželo 
hrad Hukvaldy olomoucké biskupství, od 18. století 

arcibiskupství Hukvaldy téměř nepřetržitě až do 
roku 1948, kdy byl hrad zestátněn. Paradoxně také 
hrad Hukvaldy se stal nuceným pobytem kněží 
odpadlých od katolické církve či s mravním provi-
něním. Ve válečných vřavách třicetileté války 
a poté prusko-rakouských válkách v 18. sto-
letí dostály Hukvaldy své pověsti hradu, kte-
rý nebyl nikdy dobyt. Vděčil za to své vynikající 
strategické pozici na holém kopci a masivnímu 
opevnění. Nevyhnul se mu však požár v roce 1762, 
který urychlil jeho zkázu spolu s okolními vesniča-
ny, kteří hradby rozebírali a používali je na stavbu 
vlastních obydlí. Hrad postupně zcela zpustl, teprve 
v 19. století zde byly provedeny alespoň nejnutněj-
ší opravy, které pokračují i v současné době a jsou 
také tématem diskuzí s památkáři. 

Třetí největší hradní zříceninu v Česku můžete 
shlédnout také z ptačí perspektivy. O tom, jak hrad 
Hukvaldy vypadal v době svého rozpuku, napoví 
jeho 3D model, který je věrnou zmenšeninou jeho 
podoby po rekonstrukci v 17. století. Druhý model 
nabízí současnou podobu hradu. Modely nalezne-
te v tzv. dubové komnatě, která je situována v již-
ním křídle hradního paláce. Celé jihozápadní křídlo 
bylo přistavěno v průběhu 15. století pány Benešem 
a Dobešem Černohorskými z Boskovic. Autorem 

modelů je restaurátor Pavel Storzer. Modely v mě-
řítku 1:100 vznikly v rámci projektu „Každá história 
si zaslúži svoj priestor“ financovaného v rámci ope-
račního programu přeshraniční spolupráce Interreg 
V-A Sloveská republika – Česká republika. Spo-
lu s hradem si tyto modely můžete prohlédnout 
1. prosince, kdy bude hrad otevřen v rámci Ondřej-
ské pouti. Více informací o hradu Hukvaldy i oboře 
najdete na www.hradhukvaldy.eu. 

Mgr. Lenka Vašková 

Hradby můžete shlédnout i z ptačí perspektivy
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Seniorské bilancování

Poslední akcí v měsíci září byla ve středu 25. 9. 
vycházka do Kunčic pod Ondřejníkem. Autobusem 
jsme se dopravili do Frenštátu pod Radhoštěm 
a po pěším přesunu na nádraží jsme vlakem po-
kračovali do Kunčic pod Ondřejníkem. Tam, nece-
lých 100 metrů od nádraží, se v budově bývalého 
kina nachází minipivovar Ogar, ve kterém jsme měli 
domluvenou exkurzi. Prohlédli jsme si celý provoz, 
vyslechli poutavé vyprávění sládka o výrobě zdej-
ších piv a ochutnali 3 různé vzorky. Po občerstvení 
v přilehlé pivovarské hospůdce všech 10 účastníků 
zamířilo k dřevěnému kostelu sv. Prokopa a sv. Bar-
bory. Ještě jsme se zastavili v kavárně Lara v Bes-
kydském rehabilitačním centru v Čeladné a potom 
už jsme z nádraží v Kunčicích pod Ondřejníkem 
odjeli vlakem do Frýdlantu nad Ostravicí, kde jsme 
přestoupili na autobus do Palkovic. 

Říjen začal pro naši obec velmi příjemně. Hned 
v úterý 1. 10. jsme se zúčastnili v kulturním domě 
v Bohumíně oslav Mezinárodního dne seniorů. 
V rámci kulturních vystoupení souborů dětí a mno-
ha Klubů seniorů jsme zažili slavnostní vyhlášení 
titulu „Obec seniorům nejpřívětivější“, který 

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje le-
tos udělila naší obci. Plaketu si osobně převzal sta-
rosta obce Radim Bača – viz fotografie na https:// 
palkovice-seniorklub.rajce.idnes.cz/2019-10-01_
Oslava_Mezinarodniho_dne_senioru_v_Bohumine/ 
a článek na http://www.ms-seniors.cz/clanek/271-
mezinarodni-den-senioru-bohumin/.

Další naší akcí byl ve středu 23. října tradiční 
předdušičkový nákupní zájezd do Polského Těšína, 
kterého se zúčastnilo 46 spokojených nakupujících.

SENIOR KLUB
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Hned následující den se námi vyslané družstvo 
zúčastnilo Senior kvízu 2019, který pořádala Kraj-
ská rada seniorů Moravskoslezského kraje v kul-
turním domě v Oticích. Jednalo se o vědomostní 
soutěž tříčlenných družstev seniorů našeho kraje. 
Celkem se do Otic sjelo 21 družstev, aby odpo-
vídala vždy na 10 otázek v 10 různých tématech. 
Na každé téma bylo k dispozici pouhých 10 minut. 
Naše družstvo nakonec obsadilo se 47 body děle-
né 7. až. 10. místo, když vítězný tým z Ostravy získal 
pouze 60 ze 100 možných bodů. Na závěr soutěže 
každý účastník obdržel milý dárek od spolupořá-
dající obce – balíček Otického kysaného zelí. 

Ve středu 13. listopadu jsme zorganizovali po-
slední letošní zájezd, a to na Vsetínsko. Po návště-
vě výrobního družstva Irisa ve Vsetíně, které vyrábí 
ručně foukané, dekorované a malované skleněné vá-
noční ozdoby více než 15 000 vzorů, jsme zamířili do 

Lidečka na chutný oběd v restauraci Na Formance. 
Cestou jsme se ještě zastavili na parkovišti u Čerto-
vých skal, do kterých se vydala část ze 45 účastníků 
zájezdu. Po obědě následovala návštěva Česko-slo-
venského mechanického Betléma v Horní Lidči, kte-
rá se všem účastníkům líbila. Protože cestou domů 
začalo pršet, nikde jsme se už nezastavovali, a tak 
jsme se v teploučku autobusu podívali na českou ve-
selohru, aby nám čas rychleji uběhl.

A co nás čeká? 
V měsíci prosinci se tradičně setkáme s jubilan-

ty pozvanými Obecním úřadem ve středu 4. 12. 
na předvánočním posezení. Potom již budou ná-
sledovat vánoční svátky a uvítání nového roku, ke 
kterým Vám všem přejeme jejich šťastné a poho-
dové prožití i přežití.

Společenská rubrika
V minulém čísle Palkovických listů se na tomto 

místě vloudila menší chybička, když jsem listopa-
dové oslavence omylem uvedl na měsíc říjen. Na 
prosinec nám už zbývají jen tři jubilanti – František 
Zeman z Myslíku, Vladimír Lepík a Libuše Králí-
ková, oba z Palkovic. A protože další vydání těchto 
Listů dostanete do rukou až začátkem února, uvá-
díme ještě oslavence lednové – Anna Blahutová 
z Myslíku, Josef Chlebek a Michal Macek, oba 
z Palkovic. Všem oslavencům k jejich jubileu přeje-
me hodně zdraví, štěstí a dobrou životní pohodu.

Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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Letošního mezinárodního tu-
ristického závodu, významného 
závodu pro všechny nadšence, 
se zhostil Vsetín. A co do vel-
koleposti závodu, konal se i na 
významný den – Den české stát-
nosti. Pro nás, závodníky i roz-
hodčí, závod začal již v brzkých 
ranních hodinách, neboť jsme 
se museli z Palkovic přesunout 
do místa konání akce. Cesta pod 
rouškou tmy utekla rychle a na-
jednou jsme byli ve škole, kde 
bylo zázemí závodu. Je škoda, že 
někteří naši závodníci, kteří byli 
nominováni, jet nemohli – Anež-
ka Sochová (školní povinnosti), Tomáš Menšík 
(z pozice náhradníka č. 1 nebyl na závod pozván), 
Kateřina Žváková (nemoc).

Od posledního červnového závodu v Palkovi-
cích utekla nějaké chvilka a my si museli zopakovat 
veškeré znalosti, tj. topografické značky, dřeviny, 
kulturně-poznávací znalosti a hlavně uzly, kde byli 
především naši vedoucí jako rozhodčí. Tento zá-
vod není nikdy jen o běhu, o čemž se na těžké tra-
ti mohli přesvědčit mnozí favorité, když nezvládli 
míčky nebo plížení. 

Trať byla velmi náročná, velmi kopcovitá, 
se stoupáním 328 metrů na 5 kilometrech. Mnoh-
dy se nám zdálo, že ty kopce snad nikdy neskončí. 
Ale nakonec jsme všichni trať ve zdraví překonali 
a změřili své síly s ostatními. Je pravdou, že něko-
lik zraněných soupeřů kolem nás při slavnostním 
vyhlašování výsledků chodilo. Teprve v kopcích 
se ukázala naše celoroční příprava. A kdo ji pod-
cenil, byl rád, že vsetínské kopce zvládl ve zdraví. 

Nervozitu před vlastním závodem nám zmenšili 
svou návštěvou maskoti Pat a Mat, které zabezpe-
čili Vladan Sukač z Palkovic a Jan Vejrosta z Kralup 
nad Vltavou. A kdo se schovával uvnitř maskotů 
prozrazovat nebudeme, také můžeme mít své ta-
jemství. Slavnostní vyhlášení nám zpříjemnilo ne-
jen vystoupení folklórní skupiny Jasenka, ale také 

taneček Pata a Mata, který podle 
vzoru tanečníků předvedli. A jak 
dopadlo mezinárodní mistrovství 
pro naše závodníky? V těžké kon-
kurenci závodníků jsme dopadli 
velmi dobře:

Kateřina Vyvialová – 11. mís-
to (kategorie ženy A)

Ondřej Šnajder – 9. místo 
(starší dorostenci)

Jiří Bajtek – 8. místo (muži A)
Hana Polášková – 6. místo 

(starší dorostenky)
Vít Jakub Pavlas – 3. místo 

(mladší dorostenci)
Mezinárodním mistrem tu-

ristických závodů pro rok 2019 se v katego-
rii muži A stal člen našeho oddílu, Petr Bílek, 
který tak odčinil svůj neúspěch, způsobený tech-
nickými problémy, na mistrovství České republiky 
v Palkovicích.

Výhercům gratulujeme a všem členům děku-
jeme za nádherné výsledky letošní sezóny. Velký 
dík patří rodičům, našim vedoucím a vedení Obce 
Palkovice, protože bez nich to nejde.

Za vedení oddílu TOM ŽK Kateřina Vyvialová

Z činnosti turistického oddílu Žlutý kvítek

Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě – Vsetín 

SPORT
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Neznámo 2019 

Turistický oddíl Žlutý kvítek Palkovice se snaží 
svými volnočasovými aktivitami vychovávat děti 
a mládež ke kladnému vztahu k přírodě a život-
nímu prostředí. Mezi naše další aktivity patří ka-
ždoroční pobyty na neznámém místě. Hlavním 
důvodem takových akcí je to, aby se především 
nejmladší členové oddílu (školka a 1. stupeň ZŠ) 
naučili „přežít“ alespoň 2 noci (víkend) mimo své 
domovy, bez starostlivých náručí svých rodičů 
a také aby se lépe společně naučili spolupracovat 
mezi sebou v neznámém prostředí.V letošním roce 
proběhlo naše „neznámo“ 8. – 10. listopadu. Začí-
nali jsme pravidelnou páteční schůzkou, stejně jako 
každý týden. Rodiče přivezli své děti na schůzku 
společně se zabalenými zavazadly, rozloučili se 
a s lístkem v ruce (adresa neznámého místa) odešli 
za svými starostmi a radostmi do svých domovů. 
Naše schůzka byla netradiční tím, že na ní proběhla 
tradiční soutěž s papírovými vlaštovkami nazvaná 
„vlaštovkiáda“. Po schůzce kolem 17. hodiny jsme 
naložili všechny přihlášené účastníky do aut a vy-
razili společně neznámo kam. Jaké bylo překvapení 
dětí, když jsme dojeli k fotbalovému hřišti ve Staříči 
a ony měly dále pokračovat pěšky stále neznámo 
kam. Vždyť venku je už tma! Od toho mají své 

vedoucí, kteří je zformovali do jednotného pocho-
dového šiku a za pomocí reflexních vest, blikajících 
baterek a staříčského chodníku konečně po 20 mi-
nutách všichni bezpečně dorazili do cíle. Novým 
domovem se nám stala budova fary ve Staříči. 

Každý náš pobyt je vždy připravován v duchu 
konkrétního tématu. Letos jsme měli detektivní 
zápletku podle amerického animovaného seriálu 
Scooby-Doo. Našemu farmáři se totiž záhadně 
ztratily všechny jeho dýně a bylo potřeba je vy-
pátrat a vrátit svému majiteli. Od toho tady máme 
tři specializované detektivní týmy ze Žlutého kvít-
ku. Bylo potřeba se na to dobře najíst ( ještě že ty 
párky jsou tak dobré) a hodně vyspat. Sobota nás 
přivítala nevlídným zamračeným ránem. My jsme 
ale měli ráno rozesmáté a s velkou vervou jsme 
začali den rozcvičkou (venku) a snídaní (toustový 
chléb s máslem a marmeládou). Sobotní dopoled-
ne naše detektivní týmy pátraly a pátraly, ale dýně 
nikde. Co s tím? Po obědě budeme chytřejší. Zele-
ninová polévka a hlavně řízečky od Sluníčka a Pi-
ráta nám převelice chutnaly. Odpolední siesta je 
nutností a jde se na věc. Správně řečeno na dýně. 
Kde skončily a kdo je vlastně vzal? A proč? To byly 
otázky, které jsme si kladli po celé odpoledne. Na 
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nic kloudného jsme nepřišli ani při konzumaci do-
mácího zákusku z místní soukromé pekárny (byly 
Boží!) až do příchodu Mikuláše. Ano, čtete dobře. 
Skutečně 9. listopadu k nám přišel Mikuláš s čertem 
a anděly. Proč ne? Má toho prý hodně, tak přišel 
dřív. Je pravdou, že ho dnes nikdo nečekal, ale užili 
jsme si ho všichni. Každý se dozvěděl z knihy hříchů 
(elektronická kniha, asi moderní Mikuláš) jak na tom 
je. Po nadílce (mňam) jsme utřeli slzičky (čert trošku 
prudil) a šli pátrat dál. Ale furt nic! No nic, po večeři 
je taky čas, tak šup na ty špagety s kečupem! S pl-
ným bříškem se špatně pátrá, takže to vypadalo na 
detektivní rozjímání uvnitř teplého pelíšku, ale opak 
byl pravdou. Z čista jasna přišla informace, že nás 
čeká „stezka odvahy“ na zahradě. Ještě že se ne-
šlo na hřbitov. Stezka začínala čertíkem na pružině, 
který na každého vyskočil z krabičky po otevření. 
No, moc jsme se nebáli, akorát ten pes (převlečený 
Drop) nemusel tak výt (až lidé otvírali okna) a také 
na nás nemusel dělat ty svoje „momenty překvape-
ní“. Ani té bílé paní houpající se na houpačce jsme 
se vůbec nebáli. Akorát lidé na nedaleké zastávce si 

dělali fotky, asi ještě bílou paní nikdy na houpačce 
neviděli. Naši stezku odvahy jsme všichni úspěšně 
zvládli a šlo se spát. No, někteří jedinci (plní dojmů) 
byli ještě chvíli vzhůru. Zítra už musíme konečně 
najít ty zatracené vlastně ztracené dýně. Do neděl-
ního rána nás přivítal krásně zvonící zvon. Jasně, 
jsme přece vedle kostela a zvon svolával lidi na mši. 
Po rozcvičce venku byla snídaně (Sluníčko upeklo 
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Pocity z letošní Beskydské Sedmičky 

Je pátek 30. srpna, blíží se 10 hodina večerní 
a stojíme na startu legendárního závodu B7, závo-
du, kterému jsme obětovali značnou část letošní 
přípravy.  Čeká nás 91 km dlouhá trasa vedoucí 
přes 8 beskydských vrcholů s úctyhodným převý-
šením 5423 m. Jsme plní očekávání, ale zároveň 
nervózní z toho, co nás na trati čeká. Víme, že ul-
tra maratony jsou nevyzpytatelné a skutečnost, že 

na třicátém kilometru vše klape ještě neznamená, 
že máme vyhráno, a tentokrát tomu není jinak. 
První polovina závodu se nám běží skvěle. Časo-
vou bránou na Lysé hoře, čtvrtém vrcholu, probí-
háme krátce po 4. hodině ranní, za sebou máme 
40 km. Zanedlouho doplňujeme v Ostravici záso-
by a vyrážíme na Smrk. Který se, co nevidět stane 
naší noční můrou. Únava přicházející s východem 

skvělé domácí buchty) a po ní jsme vyrazili na po-
slední pátrací akci za dýněmi, tentokrát do sklepa. 
Dnes už to musí vyjít! Dýně jsme v tom nevlídném 
sklepě opravdu našli. To bylo křiku! Ten křik nebyl 
úplně z radosti, ale z leknutí. To strašidlo (promiň 
Rejsku) schované ve sklepě jsme opravdu nevidě-
li, to jsme zahlédli, až na nás skočilo. Naše pátrací 
akce skončila. Dýně jsme slavnostně vrátili našemu 
farmáři Dropovi, který radostí utrousil nejednu sl-
zičku. Jahoda ještě vyhodnotila celý náš víkendo-
vý pobyt (každý tým dostal nějakou cenu) a šlo se 
balit a připravovat na odjezd. Před odjezdem jsme 
se na cestu ještě posilnili polévkou a už netrpělivě 
vyhlíželi rodiče, kteří měli za úkol nás vyzvednout. 

Byli jsme trochu nervózní, protože nevyzvednuté 
děti měly být prodány do cirkusu, jak stálo v při-
hlášce. Nakonec se naštěstí cirkus nekonal. Všichni 
jsme v pořádku dorazili domů. Děkujeme Jahodě, 
Myšce, Malině, Rejskovi, Morčeti, Sluníčku, Dropovi 
a Pirátovi za organizaci této úspěšné akce. Záro-
veň děkujeme ochotným rodičům za pomoc při 
„expedici“ dětí na místo určení auty. Neznáno 2019 
skončilo. Ať žije Neznámo 2020! Neznámou zprávu 
podal známý Drop.

(V článku jsou použity přezdívky členů TOM ŽK. 
Redakční rada má k dispozici celé jméno autora 
článku)
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slunce a tuhnoucí nohy započínají krizi, která nás 
provází téměř až do samotného konce. V této 
fázi závodu už rozhoduje hlava. Již nebojujeme 
s ostatními, ale jen sami se sebou. Pro stříbro 
v naší kategorii dobíháme do cíle v čase 17:49:53, 
vyčerpání, ale šťastní.

Na závodě jako je B7 to bez podpory na 
trati nejde. Poděkování patří všem, kteří nás 
povzbuzovali a fandili nám. Nakonec bych chtěl 
poděkovat Jaromíru Šupinovi, který mě k tomuto 
sportu přivedl a podporuje mě.

 Petr Bílek a Aneta Dreslerová

V neděli 10. 11. se v palkovické hale konalo 
1. kolo krajského přeboru, v kterém po dlouhole-
té odmlce opět nastoupili palkovičtí mladší žáci. 
Po prvním kvalifikačním turnaji, který naši „mlaďo-
ši“ odehráli ve Frýdku-Místku, a ve kterém si vy-
bojovali účast v druhé nejvyšší výkonnostní skupi-
ně, se tuto neděli měli pustit do soupeřů z Green 
Volley Beskydy, Blue Volley ZŠ Škarvady, Raškovic 
a Volejbalové akademie mládeže Olomouc. I přes 
to, že jsou kluci v této soutěži nováčci, nezalekli se 
a bojovali o každý bod s takovým úsilím, že trenér 
a rodiče, kteří se přišli podívat, byli výkonem a na-
sazením hráčů nadšeni. Samozřejmě nějaké chyby 
se našly, ale to je na tom to nejkrásnější, že máme 
mnoho prostoru ke zlepšování. Chtěli bychom 
moc poděkovat rodičům, kteří přišli podpořit 
náš mladý tým a doufáme, že se uvidíme i příště. 

A jestli se ptáte, jak se našim klukům povedl cel-
kově turnaj? 

Tak tady vám přidáváme výsledky:
1. Palkovice – Raškovice    0:2
2. Palkovice – BV ZŠ Škarvady 2:0
3. Palkovice – GV Beskydy  0:2
4. Palkovice – VAM Olomouc  2:0

Celkové pořadí ve skupině:
1. GV Beskydy    12 bodů
2. Raškovice   8 bodů
3. Palkovice    6 bodů
4. BV ZŠ Škarvady   3 body
5. VAM Olomouc   1 bod

Za oddíl volejbalu trenér Jakub Bohačík

Volejbal – mladší žáci 
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SPOLKY V OBCI

Na sobotu 21. září připravil SDH Myslík na 
travnatém hřišti již třetí ročník soutěže nazvané 
Myslíkovský dřevorubec. Přípravy byly dlouhé 
a důkladné. Měsíce předem jsme již zařizovali 
sponzory a další organizační záležitosti. Povedlo 
se. Ve stanoveném termínu bylo vše připraveno 

a my netrpělivě vyhlíželi první závodníky. Obavy 
z nízké účasti však brzy rozpustila rychle se plnící 
startovní listina. Na začátku celého klání se sešlo 
26 borců, zatím nejvíce v naší krátké historii. Nej-
vzdálenější účastník dorazil až z Třeboně, nechy-
běl ani slovenský soutěžící. Hlavní závod, rozdě-
lený na dvě kola, obsahoval 5 disciplín, mimo jiné 
řezání volně stojícího špalku nebo přesekání ku-
latiny. Letošní novinkou bylo přiblížení klády po-
mocí rumpálu. Na regulérnost a dodržení všech 
pravidel dohlížel přísný, avšak spravedlivý roz-
hodčí Jenda Vyvial, tedy odborník v tomto oboru. 
Cílem závodníků bylo dosažení nejnižšího součtu 
časů z obou kol. Hlavní cenou v kategorii „profi“ 
byla motorová pila. Díky štědrosti sponzorů jsme 
hodnotnými cenami odměnili i nejlepší v katego-
riích hobby a veterán. Během odpoledne jsme do 
soutěžení zapojili i ženy a děti. Také ony plnily 
úkoly s dřevorubeckým tématem. Doprovodný 

Myslíkovský dřevorubec 2019 
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V pátek 20. 9. 2019 pořádal v Ostravě český za-
hrádkářský svaz, územní sdružení moravskoslez-
ského kraje již devátý ročník mezinárodní soutě-
že v aranžování ze živých rostlin a vědomostní 
soutěž – testy a tzv. poznávačku. Pod vedením 
Libuše Kocichové vyrazili dva žáci naší základní 
školy a členové zahrádkářského kroužku Tomáš 
Oliva a Filip Muroň do Ostravy, kde je už čekalo 
dalších 46 účastníků z Čech, Slovenska a z Pol-
ska. Během dne stihly děti nejen soutěžit, ale také 

návštěvu hasičského muzea a prohlídku techniky 
správy železniční dopravních staveb a návštěvu 
starobylého kostela na náměstí Svatopluka Čecha 
v Přívoze.

Filip získal 2. místo v podzimním aranž-
má ze živých květin a postoupil do dalšího  
kola. 

V „poznávačce“ se pak oba umístili v první 
polovině soutěžního pole – blahopřejeme a dě-
kujeme za pěknou reprezentaci našeho kroužku.

V neděli 8. 12. 2019 zveme všechny příznivce na 
vánoční zájezd do polské Raciborze. Bližší informace 
naleznete v sekci Pozvánky v zadní části tohoto čísla 
Palkovických listů.

Fotografie z naší činnosti naleznete na http://pal-
kovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/ 

Za výbor ZO zahrádkářů  
v Palkovicích Lenka Žaarová

Prodej rybářských povolenek se uskuteční v níže uvedených termínech v Hostinci „Kuchař“  
v čase 16.00 – 18.00.

27. 12. 2019     3. 1. 2020     7. 2. 2020     20. 3. 2020

9. ročník mezinárodní soutěže dětí

Termíny prodeje povolenek

Zájezd do polské Raciborze

ZAHRÁDKÁŘI

RYBÁŘI

program nabízel také velmi zajímavou podíva-
nou. Tradičně předvedl své umění řezbář Radek 
Zdražil. Přizvali jsme i umělecké kováře z Frýdlan-
tu nad Ostravicí. Pod jejich rukama před zraky 
diváků vznikala neméně úžasná díla. Důkazem 
zdatnosti mistrů obou cechů, byla veliká bitva 
zájemců při závěrečné dražbě na místě vzniklých 

výrobků. Nechybělo ani svezení na ponících, na-
bídka přírodní kosmetiky, či profi oblečení. Velký 
zájem účastníků nás moc potěšil, věříme, že si 
toto odpoledne všichni užili a již nyní se připra-
vujeme na další ročník.

Za SDH Myslík Jan Chýlek
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V letošním roce došlo v naší farnosti k malé 
události. Ona ta událost vlastně vyplynula ze 
změny, kterou provedlo Biskupství ostravsko-
-opavské ve farnosti Metylovice. Pan farář Broni-
slav Wojnar byl donedávna nejen administrátor 
(správce-pozn. red.) palkovické farnosti, ale také 
i administrátor excurrendo (dojíždějící-pozn. 
red.) v Metylovicích. Od září však mají Metylo-
vice svého „stálého“ faráře, který tam také by-
dlí na faře. Pro palkovickou farnost tato změna 
způsobila to, že pan farář P. Bronislaw Wojnar 
přestal pravidelně dojíždět za kněžskou službou 
do Metylovic a zůstal správcem farnosti pouze 
v Palkovicích. Pro mě je tato událost výzvou na-
šeho pana faráře tak trochu „vyzpovídat“. Proto 
vznikl následující rozhovor. 

Pane faráři, jak jsem v úvodu nastínil, 
v rámci organizačních změn Vám „odpadla“ 
starost o farnost Metylovice. Přinesla Vám 
tato změna nějakou pracovní úlevu? 

Tak nejdříve bych velice rád tímto způsobem 
pozdravil nejen farníky Palkovic, ale především 
všechny občany naší obce Palkovice. S mnohými 
jsem se již jistým způsobem setkal, ale s mno-
hými ještě ne. Tak jsem velice rád za tuto pří-
ležitost. Změna, o které jste se zmínil, pro mě 
znamenala taky to, že jsem byl donucen vyřídit 
si nový občanský průkaz a stát se konečně obča-
nem Palkovic. Ale vy jste se ptal spíše na pracov-
ní úlevu. Člověk by si myslel, že jistě je to úleva, 
když mi ubyla jedna farnost, ale místo toho zase 
vypomáhám farnosti Místek a dojíždím do kap-
le v Hodoňovicích. Ale je pravdou, že nyní mám 
o něco více času věnovat se právě naší farností, 
než tomu bylo dříve. 

„Dobře se tu žije“ říká slogan na propagač-
ních materiálech obce Palkovice. Vím, že tady 
bydlíte už řadu let. Jak se tady žije Vám? 

Možná, že něco pravdy na tom sloganu bude. 
Myslím, že se tady nemáme špatně a lidé jsou 

zde docela otevření a příjemní. Ale myslím, že tak 
jako jinde i zde možná platí slogan: „všude chle-
ba o dvou kůrkách.“ 

Není žádným tajemstvím, že my dva se 
známe už od počátku Vašeho působení v Pal-
kovicích. Abych Vás ale představil i našim čte-
nářům, nejlépe zábavnou formou, dovolím si 
položit několik bleskových otázek, na které 
bych poprosil bleskovou odpověď. V podstatě 
to, co je vám bližší. 

Oblíbený světec? Sv. František, sv. Josef, sv. Te-
rezie…

Oblíbené poutní místo? Svatý Hostýn.

Hokej nebo fotbal? Hokej (v televizi).

Teplé moře nebo zasněžená sjezdovka? Obojí.

Pěší turistika nebo kolo? Turistika.

Dobrá kniha nebo dobrý film? Kniha.

Komedie nebo napětí? Komedie.

Pivo nebo víno? Pivo.

Káva nebo čaj? Kafe.

Brambory nebo knedlíky? Kobzole.

Sladké nebo slané? Obojí.

Díky za Vaši pohotovost a smysl pro humor. 
Po malém odkrytí „Vaší duše“ (s lehkou nadsáz-
kou) přejděme k vážnějším tématům. 

Budova fary, kde bydlíte, prošla před pár 
léty velkou rekonstrukcí. Menší část finanč-
ních prostředků na opravu šla i z obecní po-

Kéž bychom každý z nás věděli, proč tu jsme! 

ŽIVOT VE FARNOSTI 

Rozhovor s Bronislavem Wojnarem, farářem palkovické farnosti
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kladny. Samozřejmě oba víme, že fara není 
jen bydlení pro faráře. Mohl byste našim čte-
nářům přiblížit, k jakým dalším účelům tato 
budova slouží?

Především fara je (dalo by se říct) rozdělená 
na menší část, kde mám já jako farář své sou-
kromí, to znamená ložnici a obyvák. Větší část 
pak slouží farníkům: místnost takzvaná kance-
lář, kde se setkávám s lidmi, když přijdou po-
žádat o křest, svatbu, či pohřeb. Dále kuchyň, 
kterou využívám jak já, tak občas při nějakých 
společenských akcích i ostatní lidé. A asi nedů-
ležitější místnosti je takzvaná společenská míst-
nost, která vznikla (stavební úpravou) ze dvou 
místností. Jsem moc rád, že je tak velká a že 
nejvíce slouží farníkům. A nyní bych rád upřes-
nil, že tato společenská místnost slouží všem 
věkovým kategoriím. Scházejí se zde ve čtvrt-
ky dopoledne maminky s maličkými dětmi ke 
společnému čaji a popovídání si o svých mateř-
ských starostech se svými nemluvňaty. Dále se 
zde ve čtvrtky (před mší svatou) scházejí menší 
děti (předškoláci a 1. stupeň ZŠ). Tato skupinka 
má název „spolčinko“. A ve stejný den navečer 
(po mší svaté) se zde scházejí zase starší děti 
(2. stupeň ZŠ a středoškoláci). Taky se zde podle 
potřeby schází schola (pěvecký sbor zpívající při 

mši svaté-pozn. red.) a to jsou již dospělí. V ne-
poslední řadě je to skupinka seniorů, která se 
schází vždy v pondělky ráno. Kromě těchto pra-
videlných schůzek se zde uskutečňují tak zvané 
„farní kavárny“-setkání všech farníků po nedělní 
mši svaté u dobré kávičky nebo čaje a příjemné-
ho společného posezení. Kromě toho zde bývá 
občas i promítání nějakého hezkého filmu, či 
zajímavá beseda. Pro společné akce (za dobré-
ho počasí) slouží taky farní dvůr, kde jsme měli 
letos o velikonocích společnou vaječinu u dob-
rého piva a hezké živé hudby. Myslím, že naše 
fara je DOBŘE využívána.

Od fary přejděme k budově kostela, za-
svěcenému sv. Janu Křtiteli. Vy jako farář 
a správce farnosti máte na starosti nejen du-
chovní stránku, ale také tu materiální. Každá 
budova, aby mohla plně sloužit svému účelu, 
vyžaduje přiměřenou starost a péči. Jakým 
způsobem jsou zajišťovány náklady na provoz 
a údržbu?

Všichni dobře víte, jaké jsou náklady na údrž-
bu rodinného baráku. Tak snad každý pochopí, 
že náklady na údržbu našeho kostela jsou ně-
kolikanásobně vyšší. Kostel patří sice církvi, ale 
slouží všem. Kostel je dominantou každé obce. 
Naši předkové tento kostel velice pracně posta-
vili a udržovali, aby mohl sloužit nám. Tak stej-
ně i my máme povinnost tento kostel udržovat 
tak, aby mohl sloužit dalším generacím. Odkud 
ale brát prostředky na opravy a údržbu tak ve-
likého objektu? Především z darů a sbírek věří-
cích, kteří ze svého mála dávají pro tento kostel, 
a nejen pro něj. Jsou sbírky na misie, na kněžský 
seminář, na církevní školy atd. Samozřejmě, že 
lidé, kteří živí svou rodinu, a přesto přispívají na 
tyto potřeby, tak přesto všechno jejich dary ne-
můžou postačit na větší opravy. A proto jsou 
zde potřebné různé dotace státu a obce. Jak 
už jsem se zmínil, kostel je dominantou každé 
obce, mnohdy i kulturní památkou (v Palko-
vicích a na Myslíku jsou celkem čtyři zapsané 
kulturní památky včetně kostela sv. Jana Křtite-
le-pozn. red.), a proto je nutné, abychom se na 
opravách a údržbě podíleli všichni, nejen věřící. 
V neposlední řadě zde bývají také různé koncer-
ty pro širokou veřejnost (koncert ZŠ, Tříkrálový 
koncert).

Občas se v naší obci najde „kritický hlas“, 
kterého ruší zvonění kostelních zvonů (kostel  
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má celkem čtyři zvony: Anežka, Václav, Jan 
a malý zvon „umíráček“-pozn. red.). Z lidského 
hlediska se pro takovou kritiku dá najít určité 
pochopení, že to někomu může vadit. Vy byd-
líte na faře v Palkovicích hned vedle kostela. 
Co vy a zvonění? Nemáte toho někdy také už 
„plné zuby“?

Ne, právě naopak. Jsem velice rád, když slyším 
tyto krásné zvony. Zvony nás totiž svolávají do 
kostela a taky k modlitbě. A jistě si vzpomenete, 
hlavně vy starší, když se dříve pracovalo na po-
lích a v poledne lidé uslyšeli zvony, nechali prá-
ce a pomodlili se krátkou modlitbu Anděl Páně. 
Ano, bydlím možná nejblíže kostela, ale zvony mi 
vůbec nevadí a ani mě nebudí. Vzpomínám, že 
před časem mě jistí lidé prosili, zda by se nemoh-
lo o víkendu zvonívat o hodinu později. Tak jsme 
to posunuli na 7 hodin. Myslím, že se dá vždycky 
rozumně domluvit. 

Církevní restituce je téma, které hýbe spo-
lečností. Pozitivně i negativně. Naše farnost 
má ve svém vlastnictví určitý nemovitý ma-
jetek, tedy především pole a lesy v katastru 
obce Palkovice (katastr Myslíka spravuje farnost 
Kozlovice pozn. red.), které jí v rámci restitucí 
připadly. Samozřejmě farnost není technicky 
ani účelově schopna plně využívat všechny 
své nemovitosti. Jsou tyto nějakým způsobem 
dále využívány?  

Jistě. Co se týče lesů, tak tam moc velký pře-
hled nemám, protože se o tuhle oblast stará 
Biskupství ostravsko-opavské. A co se týče polí, 
tak se snažíme, aby tyto pole byly v pronájmu.  
I to je malá část příjmu na opravy našeho kos-
tela. 

Asi se shodneme na tom, že církev netvoří 
budovy a majetek, ale především lidé. Lidé, 
to nejsou jen kněží, ale také běžní občané, 
věřící a farníci. Všichni společně tvoříme jed-
no církevní společenství. Základními kameny 
pak jsou jednotlivé farnosti a jejich lidé. Jak 
se Vám tady žije, to už víme. Jak se Vám ale 
spolupracuje se zdejšími farníky a ostatními 
občany vůbec, napříč všemi věkovými katego-
riemi?  

Myslím, že už z toho, co jste si přečetli výše, 
tak sami usoudíte, že kdybych neměl mnoho 
ochotných a obětavých spolupracovníků-farní-
ků, tak by se zde vůbec mnohé akce nemohly 
uskutečnit. Ano pastorace nespočívá pouze na 
faráři, ale musíme o to usilovat všichni a pomá-
hat každý, jak umí. A já si této pomoci zde velice 
cením. 

Váš diář s ohledem na náročné povolání 
a hlavně poslání musí být hodně popsaný. 
Co kněží a jejich koníčky? Máte vůbec Vy sám 
na něco takového čas? Jakým způsobem rela-
xujete?

To je jistě důležitá otázka. Odpočinek je ve-
lice důležitý pro každého člověka a především, 
pro toho, kdo pracuje s lidmi. Mým odpočinkem 
bývají alespoň krátké procházky. Pokud se občas 
najde trochu více času, tak rád vyrazím do hor. 
Vždyť ty naše Beskydy jsou tak krásné! V tichosti 
a v přírodě, tam mnohdy hodně načerpám. Ale 
taky rád plavu a v zimě protáhnu lyže a sjíž-
dím „kopečky“ Alp. Chci zde zmínit i odpočinek 
u hezké knihy.

Za necelý měsíc (1. prosince) začne advent, 
který nás má připravit na příchod vánoc. Asi 
by to bylo „nošení dříví do lesa“ ptát se Vás 
na to, jak prožíváte vánoce.  Můj dotaz spíše 
směřuje tím směrem, na co by podle Vás měli 
lidé zaměřit právě o vánocích? Takové malé 
poselství pro naše čtenáře na závěr.  

Možná právě ta vánoční hezká snad i klid-
ná atmosféra nám může napomoci k tomu,  

P. Mgr. Bronislav Wojnar,  
farář

Narozen v roce 1971, mládí prožil v Dolním 
Žukově u Českého Těšína.

Absolvent Cyrilometodějské teologické fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci (1999).

Kněžské svěcení - Ostrava (2000), světitel 
Msgre. František Václav Lobkowicz, O.Praem.

Působiště: 
Nový Bohumín - jáhen, 1999-2000, 
Místek - kaplan, 2000-2002, 
Brušperk - farář, 2002-2005, 
Metylovice - farář 2005-2019,
Palkovice - farář, 2006-dosud.
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Tříkrálová sbírka 

„My tři králové 
jdeme k vám, štěs-
tí zdraví vinšujem 
vám…“

Tato známá melo-
die rozezní na začát-
ku ledna domácnosti 
mnoha z vás. A to 
díky Tříkrálové sbírce, 
největší sbírkové akci 
v České republice, 
která letos proběhne 
již po dvacáté. O čem 
tato sbírka přede-
vším je, zrekapitu-
loval ředitel Charity 
Frýdek-Místek Martin 
Hořínek: „Tříkrálovou 
sbírku charakterizuje hlavně předávání vánoční ra-
dostné zvěsti. Napříč generacemi nás těší vzájemné 
setkávání, radost z obdarování a z toho, že může-
me pomoci.“

Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organi-
zuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obce-
mi, farnostmi a různými mládežnickými organiza-
cemi. Díky vaší štědrosti a obětavé práci koledníků 
se nám loni podařilo celkem vybrat 2 227 293 Kč, 
z toho 124 000 korun ve vaší obci. 

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem 
danými pravidly tak, aby byla maximalizována její 
transparentnost. Každá Charita například sepisu-
je tzv. záměry, tedy dokumenty, ve kterých vy-
světluje, jak chce získané peníze použít. „Využití 
Tříkrálové sbírky je široké. Pomůže zejména po-
třebným u nás v regionu, v republice, ale část pu-
tuje také na podporu potřebných a charitní čin-
nosti v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Mís-
tek používáme vykoledované finanční prostředky 

napříč cílovými sku-
pinami na zajištění 
aktivit a investic, na 
které nemůžeme na-
jít zdroje jinde. Jedná 
se například o volno-
časové a vzdělávací 
aktivity pro klienty, 
investice do vozové-
ho parku pro terénní 
služby, které jezdí za 
klienty domů nebo 
rekonstrukce v po-
bytových zařízeních,“ 
doplnil ředitel frý-
deckomístecké Cha-
rity Martin Hořínek. 
Konkrétní záměry 

najdete na webu Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2020 bude probíhat od 1. do 

14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových poklad-
niček, příspěvkem na účet nebo zasláním DMS.

Více informací o sbírce najdete na www.trikra-
lovasbirka.cz.

Jana Opluštilová, koordinátor 
Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

V Palkovicích a na Myslíku proběhne 20. Tříkrá-
lové koledování o víkendu 4. a 5. ledna 2020. 
Každá skupinka koledníků bude mít zapečetěnou 
kasičku (zapečeťuje vždy Obecní úřad) a vedoucí 
skupinky bude mít u sebe vyplněný průkaz koled-
níka a občanský průkaz. Těšíme se na Vás a děku-
jeme, že pomáháte společně s námi. O výsledku 
sbírky v naší obci se dozvíte v únorové vydání Pal-
kovických listů a na Facebooku obce.  

Ing. Tomáš Huďa, místní asistent sbírky

abychom se trošku zamysleli nad smyslem živo-
ta, nad tím, proč jsme zde na zemi a jaké máme 
tady každý z nás své poslání. Víte, dokud je člo-
věk zdravý, tak to moc nevnímá, ale když při-
jde třeba nějaká vážnější nemoc, pak se člověk 
dívá na život zcela jinak. Kéž bychom každý 
z nás věděli, proč tu jsme! A co se od nás oče- 
kává.

Závěrem bych Vám chtěl moc poděkovat za 
Váš čas, který jste věnoval našemu rozhovo-
ru. Jménem redakční rady Palkovických listů 
Vám přeji pevné zdraví, hodně elánu a Boží 
požehnání do Vaší další „pastýřské“ práce 
v naší obci. 

Rozhovor připravil Ing. Tomáš Huďa
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Kdysi jste si prstýnky dali a už je to pár let.
Věčnou lásku jste si slibovali

a ten slib nikdy nevzali jste zpět.
Tak jako kdysi, tak i dnes
Vám v srdci zvony znějí.

A spolu s námi štěstí, lásku
k Vašemu výročí Vám přejí.

Všechno nejlepší do dalších společných let.

Dne 27. září.2019 oslavili významné životní jubileum 50 let výročí svatby  
manželé Stanislav a Miluše Pohludkovi z Palkovic.

Gratulujeme k Vaší zlaté svatbě.

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

1969 2019

Zlatá svatba manželů  
Stanislava a Miluše Pohludkových z Palkovic 
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Jak zlaté kroužky na rukou se třpytí,
tak krásné, ať je Vaše společné žití.
Svatební polibek, ať Vás po celý život hřeje.

Dne 25. října 2019 oslavili své životní jubi-
leum 50 let výročí svatby manželé Stanislav 
a Jiřina Vyvialovi z Palkovic.

Přejeme Vám, aby Vám i ta druhá padesát-
ka Vašeho manželského života přinášela to-
lik radostí, uspokojení a štěstí jako ta první! 
Všechno nejlepší do dalšího půlstoletí společ-
ného života.

Gratulujeme.

Za komisi KPOZ předsedkyně 
Karla Menšíková, redakční rada Palkovických 

listů, rada a zastupitelstvo obce

2019

Zlatá svatba manželů  
Stanislava a Jiřiny Vyvialových z Palkovic 

1969
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Po cestě vzájemné lásky kráčíte pevně již 60 let, 
Vašemu manželství se dnes klaní celý, 
 celičký svět!
Manželství je nebeský dar,
když jsou dva lidé tak krásný pár!

Dne 24. října 2019 oslavili krásné výro-
čí společného života – diamantovou svatbu 
manželé Miloslav a Eliška Maršálkovi

Gratulujeme k Vaší silné a pevné lásce 
a k Vaší diamantové svatbě, která je toho dů-
kazem.

Do dalších let společného života přejeme 
zdraví, lásku, štěstí a rodinnou pohodu.

Za komisi KPOZ předsedkyně 
Karla Menšíková, redakční rada Palkovických 

listů, rada a zastupitelstvo obce. 

Diamantová svatba manželů 
 Miloslava a Elišky Maršálkových z Palkovic 

2019

1959
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Blahopřejeme

Když nemohu Vám připít vínem,
pomohu si aspoň rýmem.
Úsměv na tváři, pokoj na duši,
štěstí v životě a lásky po uši.
Nejsem básník, co píše básně,
ani malíř, co maluje krásně.
Jsem jen člověk, který Vás má rád,
proto Vám chci všechno nejlepší
k narozeninám přát!

V měsíci říjnu 2019 oslavili své krásné život-
ní jubileum pan Vítězslav Sikora 80 let, paní 
Silvie Červenková 80 let, pan Václav Lepík 
80 let, paní Iva Mičulková 80 let, paní Vlas-
ta Mičulková 95 let, všichni z Palkovic. V měsí-
ci listopadu oslavila své krásné narozeniny paní 

Vladimíra Kulová 85 let z Palkovic. Všem jubi-
lantům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a ro-
dinné pohody.  Za komisi KPOZ

předsedkyně Karla Menšíková,
 redakční rada Palkovických listů, rada 

a zastupitelstvo obce.

Rozloučili jsme se

Přání k Vánocům a do nového roku 2020

Navždy se zavřela kniha Vašeho života,
zůstaly jen krásné vzpomínky a prázdnota…

V září jsme se rozloučili s paní Marcelou 
Uhrovičovou z Palkovic. V říjnu jsme na po-
slední cestu vyprovodili paní Ludmilu Žižkovou, 
pana Aloise Olejáka a pana Františka Mališe, 
všichni z Palkovic. V listopadu pak pana Lubo-
míra Tobolu z Palkovic.

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

Vážení občané Palkovic a Myslíku,
nastal nám nejkrásnější čas v roce, čas vá-

noční, čas radosti, čas očekávání, tužeb, zázra-
ků, splněných přání, náhodných setkání, společ-
ných chvil s nejbližšími, i vzpomínek na ty, kteří 
s námi již nemohou být. Naše domovy zaplní 
vůně cukroví, zvuky koled, jas vánočních strom-

ků oči rozzáří pohled na vánoční dárky. Chci 
Vám popřát krásné pohodové svátky vánoční, 
plné šťastných a srdečných chvil, a do nového 
roku 2020 popřát zdraví, štěstí, lásku, boží po-
žehnání, úsměv a pohodu.

Karla Menšíková předsedkyně Komise  
pro občanské záležitosti
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Cácorka z jižních Čech 

Bílá valašská kyselica 

Suroviny: 
300 g kysaného zelí
250 ml kysané smetany
2 polévkové lžíce hladké mouky
1 polévková lžíce tuku
1 cibule, sůl, drcený kmín
šťouchané brambory 
(připravené dle vlastní chuti)

Postup:
Zelí vložíme do litru horké vody a uva-

říme doměkka. Mouku rozkvedláme ve 
smetaně, nalijeme do polévky a zavaříme. 
Cibuli pokrájíme nadrobno a osmahneme 
na tuku. Poté přidáme do polévky se solí 
a kmínem.

Podáváme s vařenými šťouchanými 
brambory, které ale servírujeme zvlášť.

Suroviny:
1 litr mléka 50 g hladké mouky
1 lžička soli
 bobkový list
500 g kysaného zelí 
několik brambor
kmín, mletý pepř

Postup:
Několik oloupaných brambor pokrájíme 

a uvaříme v osolené vodě okořeněné kmí-
nem. Brambory vybereme a v téže vodě 
dusíme doměkka zelí s rozdrceným bob-
kovým listem a mletým pepřem. Mouku 
rozkvedláme v mléce a za stálého míchání 
ji svaříme do zhoustnutí, přidáme brambo-
ry, kysané zelí a podle chuti dosolíme. 

HOLKY V AKCI

V dnešním vaření se za-
měříme na potravinu, 
která má široké uplatnění 
v české kuchyni pro svojí 
nezaměnitelnou chuť a také 
pro velký obsah celé řady vita-
mínů C. Patří mezi listovou zeleninu 
z rodu brukve. Ano mluvíme o zelí. Podzimní 

čas je ideální pro konzu-
maci této zeleniny. Ideální 
a nejvhodnější je v kysa-

ném stavu (kysané zelí), 
nejlépe bez tepelné úpravy. 

My si však uvaříme tři výhradně 
české pokrmy, do kterých přináší zelí 

svojí typickou chuť. 

Zelí kysané s houbami

Suroviny:
600 g kysaného zelí,
50 g sušených hub
60 g sádla
20 g hladké mouky
50 g cibule

bobkový list
3 zrnka nového koření
3 zrnka celého pepře
cukr krystal, sůl

Postup: Když je zelí hodně kyselé (ne každý jej má 
takto rád), opereme je nejprve ve studené vodě. 

Pak ho podlijeme malým množstvím vody, přidá-
me rozsekané, předem namočené houby, koření, 
sůl a vaříme bez pokličky doměkka. Na tuku zpě-
níme drobně nakrájenou cibuli, zaprášíme mou-
kou a uděláme světlou jíšku. Zředíme jí vývarem 
ze zelí, přimícháme k zelí a důkladně provaříme. 
Podle chuti přisladíme.

Dobrou chuť a pevné zdraví  
v roce 2020 přejí Holky v akci.
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Pátek 6. 12. 2019 v 19:30 

Nabarvené ptáče
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov 
kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá, a tak je dítě nuceno vydat se na cestu 
a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky 
a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, 

boj sama se sebou, boj o svou duši, o svoji budoucnost... 
Komedie / Česko / 2019 / 93 min / ČSFD 79 % / přístupný

Režie: Martin Horský
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý,  

Vladimír Polívka, Martin Hofmann, Samuel Gyertyák, Michaela Sodomková, David Kraus, Petr Vondráček, 
Ondřej Malý, Bolek Polívka a další.

Neděle 8. 12. 2019 v 17:00 (rodinné představení)

Lví král
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí), se odehrává v africké sava-
ně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále 
Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr 
Scar, původní následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat a po 
nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových přátel musí Simba dospět a stát 

se tím, kým je mu souzeno být.
Animovaný / Dobrodružný / Drama / Rodinný / Muzikál / USA / 2019 / 118 min /  

ČSFD 79 % / přístupný
Režie: Jon Favreau

Pátek 13. 12. 2019 v 19:30

Rocketman
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš ne-
rozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, 
jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta 
na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog. Ty pomáhaly 
zejména ve chvílích, kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což se mu stávalo prakticky pořád. Jenže 

když jste duší rocker i showman, tak se z každého srabu prostě vyzpíváte.
Životopisný / Drama / Hudební / Muzikál / Velká Británie / USA / 2019 / 121 min / ČSFD 74 % / 12+

Režie: Dexter Fletcher
Hrají: Taron Egerton, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell,  

Steven Mackintosh, Gemma Jones, Kamil Lemieszewski, Luke White, Stephen Graham,  
Harriet Walter, Tate Donovan a další.

KINO PALKOVICE
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Neděle 15. 12. 2019 v 17:00 (rodinné představení)

Tajný život mazlíčků 2
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky Katie, 
a už jsou na obzoru další nečekané změny. Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala 
tloustnout, na nějaký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko. Jelikož bylo naprosto 
bezbranné a neschopné, začal ho Max na každém kroku hlídat a chránit. Z ustavičných starostí si vy-
tvořil nervový tik, na který veterinář Maxovi naordinoval pobyt na venkově. Veliká chyba! Pobyt v pří-
rodě znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany (nejhorší jsou  

krocani). 
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2019 / 86 min / ČSFD 69 % / přístupný

Režie: Chris Renaud

Pátek 3. 1. 2020 v 19:30

Amnestie
Sametová revoluce v roce 1989 přinesla většině lidí svobodu, někomu ale přinesla i problémy, a někomu 
jinému zase příležitost a kariéru. Z bývalých prominentů se stávají vězni, z bývalých disidentů a věz-
ňů se přes noc stávají politici a lidé s vlivem. Už za socialismu se začíná odvíjet příběh, který revoluce 
zrychlí a který vyvrcholí během krvavých událostí největší vězeňské vzpoury u nás. Rozsáhlé amnestie 
prezidenta Václava Havla ze zimy 1990 se řady těžkých zločinců v leopoldovské věznici netýkaly. Ti se 
proto vzbouřili a na téměř dva týdny celou věznici obsadili. Oblast věznice se změnila na válečnou zónu 
a ukončit ji musela až policie a speciální jednotky s využitím vojenské techniky. Nesmlouvavý a tvrdý 
zásah část veřejnosti ocenila, jiná část poukazovala na jeho přílišnou brutalitu. Emotivní thriller Amne-
stie o manipulaci, násilí a zradě přináší na plátna největší vzpouru ve vězeňské historii Československa. 
A spolu s ní i příběh tří párů, jejichž životy se prolínají na pozadí obrovských a rychlých revolučních změn 

v roce 1989.
Komedie Drama / Thriller / Slovensko / Česko / 2019 / 130 min / ČSFD 70 % / 15+

Režie: Jonáš Karásek
Hrají: Aňa Geislerová, Marek Vašut, Natalia Germani, Juraj Bača, Jana Oľhová,  

Marek Majeský, Ján Jackuliak, Ivan Sochor, Marta Maťová,  
Broňa Kováčiková a další.

Neděle 5. 1. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Toy Story 4: Příběh hraček
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho 
dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku 
novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký  

svět.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2019 / 100 min /  

ČSFD 80 % / přístupný
Režie: Josh Cooley
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Pátek 10. 1. 2020 v 19:30

Staříci
Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), válečný 
veterán a bývalý politický vězeň. Je mu už hodně přes osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík a do 
značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín (Ladislav Mrkvič-
ka), dávný kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel do Česka usku-
tečnit poslední misi svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, 
kterého porevoluční soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny z 50. let potrestat. Vlastimil pře-
mluví Antonína, aby mu s akcí pomohl. Tonda si vypůjčí od vnuka starou obytnou dodávku a upra-
ví ji tak, aby se v ní mohl Vlasta pohybovat. Oba starci vyrážejí na pro ně velmi obtížnou cestu za  

odplatou.
Drama / Road movie / Česko / Slovensko / 2019 / 85 min / ČSFD 75 % / 12+

Režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník
Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička, Dušan Kaprálik, Michal Suchánek, Přemysl Bureš, Karel Jirák,  

Marika Procházková, Pavel Batěk, Milena Steinmasslová a další.

Neděle 12. 1. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Velké dobrodružství Čtyřlístku
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového 
ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který 
považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem 
napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční 

návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Česko / 2019 / 72 min / ČSFD 52 % / přístupný

Režie: Michal Žabka

Pátek 17. 1. 2020 v 19:30

Spider-Man: Daleko od domova
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od domova, který je další kapitolou filmové série Spi-
der-Man: Homecoming! Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatní-
mi na prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si vezme brzy za své, 
neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vypátrat, proč na 

starý kontinent útočí obří elementálové.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / 2019 / 130 min / ČSFD 78 % / přístupný

Režie: Jon Watts
Hrají: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Jon Favreau, Zendaya,  

Jacob Batalon, Tony Revolori, Angourie Rice, Remy Hii, Martin Starr, J.B. Smoove, Jorge Lendeborg Jr., 
Cobie Smulders, Numan Acar a další.
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Pátek 24. 1. 2020 v 19:30

Pražské orgie
Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman 
– často využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané 
knihy. Na své pražské misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na 
vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém. Postupně se proti své vůli stane 
nejen divákem, ale i účastníkem dekadentního představení, v němž mnozí hrají falešně, a nikomu nelze 
věřit. Zuckermanova pražská návštěva, plná bizarních setkání s podivuhodným uskupením různorodých 
lidí se brzy stane téměř dobrodružnou a nebezpečnou misí. Zuckerman si nakonec není jistý, kdo je přítel 
a kdo je provokatér a donašeč. Kdo jsou lidé z dekadentních orgií v domě syna slavného malíře? Kdo je 
vyplašený student, který ho upozorňuje, že musí okamžitě opustit Československo? Kdo je jeho průvodce 
normalizačním peklem, vyhozený divadelní režisér a nyní údržbář v kotelně muzea? A kdo je jeho Olga: 
skandalistka a rebelka nebo hráčka dvojité hry? V ohrožení se ocitá nejen Zuckermanova svoboda, ale 

možná i jeho život.
Drama / Komedie / Česko / 2019 / 112 min / ČSFD 45 % / 12+

Režie: Irena Pavlásková
Hrají: Jonas Chernick, Ksenia Rappaport, Pavel Kříž, Klára Issová, Jiří Havelka, Miroslav Táborský, Martin 

Stránský, Jan Hrušínský, Petr Vondráček, Markéta Galuszková, David Šír, Evženie Pfeifferová a další.

Neděle 26. 1. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Princezna Emmy
Princezna Emmy má tajný dar – jako jediná v celém království umí mluvit s koňmi. Bezstarostné chvilky, 
které tráví s čtyřnohými přáteli, jsou ovšem narušeny příjezdem záludné sestřenice Gizany, která se vše-
možně snaží překazit šance Emmy stát se oficiálně korunovanou princeznou. Emmy musí projít náročnou 

zkouškou, jinak ztratí svou vzácnou schopnost i nejlepší přátele. Držte malé Emmy palce!
Animovaný / Rodinný / Německo / Belgie / Velká Británie / 2018 / 75 min / ČSFD 46 % / přístupný

Režie: Piet De Rycker

Pátek 31. 1. 2020 v 19:30

Abstinent
Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které 
si většina lidí spojuje s už staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými se 
stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Adam měl život před sebou. Zbývalo mu jen 
dodělat maturitu, poslat přihlášku na vejšku. Ale to nespěchalo, byly to hlavně správné časy na pořádnou 
pařbu s partou, na rande s holkou nebo na pivko či něco ostřejšího s kámošem. Adam byl přesvědčený, že 
má všechno pod kontrolou. Pití vnímal jako účinný lék proti nudě, připadal si po něm mnohem odváza-
nější a vtipnější. A jeho rodiče? Ti byli v pohodě a díky bohu si ho moc nevšímali. Jenomže pak se to podě-
lalo a přišel nevyhnutelný průšvih. Adam se nedobrovolně dostal do léčebny. Zde přísnému odvykacímu 
režimu zpočátku vzdoruje, setkává se s dalšími pacienty a s jejich životy poznamenanými alkoholovou 
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závislostí. Negativní postoj k léčbě a v podstatě i k vlastnímu životu Adamovi vydrží do chvíle, než se 
sblíží s empatickým terapeutem. Nehostinné prostředí léčebny se pro Adama mění v útočiště a postupně 

se stává místem sebereflexe nedávné události, která nenávratně změnila jeho život.
Drama / Česko / 2019 / 83 min / ČSFD 64 % / 12+

Režie: David Vigner
Hrají: Josef Trojan, Jessica Bechyňová, Šimon Fridrich, Vasil Fridrich, Andrea Berecková, Miloslav Čížek, 

Kristýna Frejová, Lukáš Hlavica, Barbara Lukešová, Václav Knop a další.

Neděle 2. 2. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

UglyDolls
V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než to, co je 
vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její 
zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv – na druhé straně hor. Moxy sebere partu 
svých nejlepších přátel a vydají se hledat, co je na druhé straně. Objeví jiný svět – Perfection – město, ve 
kterém jsou podle protokolu cvičeny dokonalé hračky, dokud nejsou vyškoleny a vyslány do “skutečného 
světa”, aby našly své milující dítě. V městě Perfection se Moxy a její parta stanou předmětem manipulací 
hračky Lou zodpovědné za výcvik nováčků. Díky tomu se ošklivé hračky ocitnou tváří v tvář tomu, co to 
znamená být odlišný. Ale přece jen nemusíte být perfektní, protože ze všeho nejdůležitější je, kdo doo-

pravdy jste.
Drama / Komedie / Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Muzikál / USA / 2019 / 

88 min / ČSFD 52 % / přístupný
Režie: Kelly Asbury

Pátek 7. 2. 2020 v 19:30

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Když ti dva stanuli poprvé tváří v tvář ve filmu Rychle a zběsile 7, byla z toho nenávist na první pohled. 
Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs (Dwayne Johnson) a zběhlý agent britské tajné služby Dec-
kard Shaw (Jason Statham) byli proti své vůli nakonec donuceni spolupracovat a navzdory nekonečné 
averzi se jim to poměrně dařilo. I proto je asi nemělo zaskočit, že dostali společnou zakázku na nalezení 
a zneškodnění jedné tajné britské agentky, která údajně přešla do nepřátelského tábora. Shaw má v téhle 
operaci poměrně jasnou motivaci, protože jejich společným cílem je jeho mladší sestra Hattie (Vanessa 
Kirby). Řečeno slovy klasika, všechno je jinak, což Hobbs i Shaw zjistí hned poté, co ji najdou. Hattie se 
totiž na vlastní pěst pokusila zastavit jistého pana Brixtona (Idris Elba), který usiluje o vyhlazení poloviny 
lidstva, a sebrala mu něco, co k tomu dost potřebuje. A protože Brixton má materiální a překvapivě i fy-
zickou převahu, musí vzít Hobbs i Shaw nohy na ramena. Honička vede přes deštivý Londýn, radioakti-
vitou zamořené okolí Černobylu až na Hobbsovu rodnou Samou v Polynésii. Jenže před některými lidmi 

se prostě utéct nedá.
Akční / Krimi / Thriller / Komedie / USA / 2019 / 134 min / ČSFD 65 % / 12+

Režie: David Leitch
Hrají: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Helen Mirren,  
Eiza González, Eddie Marsan, Ryan Reynolds, Eliana Sua, Cliff Curtis, Kevin Hart, 

Joe Anoa‘i, Rob Delaney a další.
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Neděle 9. 2. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Princ Krasoň
Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? Všechny jsou zamilované do Prince Krasoně. Ještě 
když byl malý chlapec, zlomyslně ho zaklela zlá královna. Od té doby se do něj každé děvče v království 
beznadějně zamiluje. Aby zlomil kletbu a našel pravou lásku, vydá se na dobrodružnou cestu. Společnost 
mu dělá neznámý cizinec Lenny, o kterém ani netuší, že je to ve skutečnosti děvče Lenore, převlečené za 
chlapce, a jediné děvče v zemi, na kterou kletba neplatí. Pohádka od tvůrců Shreka přinese vtipný příběh 

pro celou rodinu o odvážných a správných rozhodnutích či pravé lásce.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Komedie / Muzikál / Kanada / 2018 / 85 min /  

ČSFD 54 % / přístupný
Režie: Ross Venokur

Pátek 14. 2. 2020 v 19:30

Román pro pokročilé
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí 
rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, je 
po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta 
do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn 
nastalou situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež 
mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest nestačila kocovina, musejí se 
pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová), které 
tak nějak omylem vyhlásili válku. Díky vytrvalému výchovnému působení hotelové recepční Nikoly (Bereni-
ka Kohoutová) se Rudolf ovšem přece jen pokusí navázat monogamní vztah, z něhož se ke všeobecnému 
překvapení vyvine vážná známost. Svět je ale malý a lež má krátké nohy. Obzvláště když role „deux ex 
machina“ připadne Rudolfově exmanželce Marii (Vanda Hybnerová). Stranou dění ovšem nezůstane ani 

Rudolfův a Mariin podivínský syn Bohdan (Vincent Navrátil), který svým rodičům nedaruje vůbec nic.
Komedie / Česko / 2019 / 95 min / ČSFD 24 % / 12+

Režie: Zita Marinovová
Hrají: Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Berenika Kohoutová,  

Vincent Navrátil, Ladislav Hampl, Dominika Myslivcová, Eva Decastelo, Karel Zima, Jitka Sedláčková.

Neděle 16. 2. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Hledá se Yetti
Pan Článek je legrační a roztomilou postavou v dobrodružném rodinném snímku od cenami ověnčeného 
studia Laika. Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se považuje za předního odborníka 
na mýty a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil, vydává se na americký 
severozápad objevit – Yettiho, chybějící vývojový článek mezi opicí a člověkem. Pan Článek – lehce bláznivý, 
překvapivě bystrý a citlivý tvor, který představuje posledního jedince svého druhu, čelí osamělosti a věří, že 
Sir Lionel je jediným mužem, který mu může pomoci. Ti dva spolu s nezávislou a vynalézavou Adelinou 

Fortnightovou zažívají odvážné dobrodružství, které směřuje k jedinému cíli – bájnému údolí Šangri-La.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2019 / 95 min / ČSFD 65 % / přístupný

Režie: Chris Butler
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POZVÁNKY NA AKCE
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INZERCE
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Chceme koupit dům 

nebo pozemek  
v Palkovicích a okolí.  

 
Budeme rádi za každou 

nabídku. 
  

Volejte klidně i o víkendu.  

607 175 827 
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Termínový kalendář

Plesy

30. 11. 2019  Ladies Night – Beauty, Eco and Local – kulturní dům – od 18 hodin

  2. 12. 2019  Dětské divadelní představení Líná Anka a Ovcééé – kulturní dům – 17.30

  6. 12. 2019  Mikuláš na Myslíku – SKSC Myslík – 16.30

  7. 12. 2019  Předvánoční jarmark – u hasičské zbrojnice – od 15.30, 
   lampionový průvod – sraz za mostem naproti ZŠ v 16.00 

  8. 12. 2019  Předvánoční dílna – SKSC Myslík – 9.00 – 11.45

24. 12. 2019  Betlémské světlo – kostel sv. Jana Křtitele – 9.00 – 11.00  

27. 12. 2019  Prodej rybářských povolenek – Hostinec „Kuchař“ – 16.00 – 18.00

    1. 1. 2020  Novoroční výstup na Kubánkov – zapálení vatry v 11.00

    3. 1. 2020  Prodej rybářských povolenek – Hostinec „Kuchař“ – 16.00 – 18.00

    4. 1. 2020  Tříkrálová sbírka

  19. 1. 2020  Dětský karneval Palkovice – Restaurace pod Habešem

  19. 1. 2020  Talk Show s Terezou Kostkovou – kulturní dům – 16.00

    7. 2. 2020  Prodej rybářských povolenek – Hostinec „Kuchař“ – 16.00 – 18.00

    9. 2. 2020  KDU-ČSL dětský karneval – SKSC Myslík

  12. 2. 2020  Senior klub – výroční členská schůze

  14. 2. 2020  Zahrádkáři – výroční členská schůze – Restaurace pod Habešem

  22. 2. 2020  Masoupust – ZŠ Palkovice – Bařina

  23. 2. 2020  Rybáři – výroční členská schůze – Restaurace pod Habešem od 14.00

    6. 3. 2020  Valná hromada Honebního společenstva – Restaurace pod Habešem

  20. 3. 2020  Prodej rybářských povolenek – Hostinec „Kuchař“ – 16.00 – 18.00

18. 1.  2020  Farní ples

   1. 2. 2020  Habešové zvěřinové hody

   8. 2. 2020  Hasičský ples

 29. 2. 2020  Obecní ples

   7. 3. 2020  Volejbalový ples
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Kino

  6. 12. 2019  Nabarvené ptáče

  8. 12. 2019  Lví král (rodinné představení)

13. 12. 2019  Rocketman

15. 12. 2019  Tajný život mazlíčků 2    (rodinné představení)

    3. 1. 2020  Amnestie

    5. 1. 2020  Toy Story 4: Příběh hraček    (rodinné představení)

  10. 1. 2020  Staříci

  12. 1. 2020  Velké dobrodružství Čtyřlístku   (rodinné představení)

  17. 1. 2020  Spider-Man: Daleko od domova

  24. 1. 2020  Pražské orgie

  26. 1. 2020  Princezna Emmy     (rodinné představení)

  31. 1. 2020  Abstinent

    2. 2. 2020  UglyDolls     (rodinné představení)

    7. 2. 2020  Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

    9. 2. 2020  Princ Krasoň     (rodinné představení)

  14. 2. 2020  Román pro pokročilé

  16. 2. 2020  Hledá se Yetti     (rodinné představení)
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Vašková. E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek. Internetová ver-
ze: www.palkovice.cz. Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je 
zodpovědný autor, názor tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně 
přístupných zdrojů. Fotografie bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Uzávěrka příštího čísla 
1/2020 je ve středu 29. 1. 2020. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: Ing. David Kula, Ph.D., MBA
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