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Úvodní slovo redakční rady
Vážení občané obou částí naší obce,
přinášíme vám druhé vydání vašich listů v tomto roce. Opět v něm najdete řadu aktuálních informací z obecního úřadu a také spoustu zajímavého
čtení ze života naší obce. Určitě důležitou informací
je ta o pořízení dalších kompostérů, které si můžete vyzvedávat dle platných pravidel – více najdete
uvnitř. Další novou informací je změna poskytovatele údržby veřejného osvětlení. Nově se o to bude
starat firma jednoho našeho občana. Bližší a kontaktní informace najdete v listech. Při pročítání události ze základní školy nepřehlédněte termín zápisu
dětí do první třídy. Zimní období je obdobím spánku – to však neplatí pro palkovické a myslíkovské
sportovce. O jejich aktivitách se můžete dočíst dále.
Zimní období je důležité pro vegetační klid našich
zahrádek. Ovšem ne pro odpočinek jejich majitelů. To nám připomíná spolek zahrádkářů prostřed-

nictvím dvou přednášek, které uspořádali v únoru.
Na tu třetí ohledně medového tématu vás všechny
zvou v sekci „Pozvánky“ na konci listů. Stoleté výročí vzniku naší republiky nám připomene článek
věnující se tentokráte církevním památkám. Je až
k neuvěření, kolik se nám jich dochovalo až do současné doby. Pokud máte rádi nějaký film, můžete
si jej shlédnout doma u svých obrazovek. Technika dnešní doby nám to umožní bez omezení. My
vám ale nabízíme nejen kulturní, ale i společenský
zážitek, a to v kině provozovaném naší obcí. Pojďte zažít tu mnohdy kouzelnou atmosféru společně
s ostatními občany. A to všechno za cenu, jakou
vám nikde v okolí nedají. Svůj film si určitě najdete. V nabídce kina na konci listů je jich dostatek.
Přejeme vám radostné prožití velikonočních svátků
a hodně zdraví, naděje a optimismu.
Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty
blému v půlce března spustit. Nyní ještě probíhá jejich testování v plném provozu a postupně jsou zapracovávány i některé vaše připomínky. Obdobně
jako je tomu i u jiných projektů, které jsou často
závislé na osobním vkusu, zajisté se najdou někteří,
kteří budou říkat, že by stránky udělali jinak. Nicméně to je jak píši, jedná se z části o subjektivní vnímání, na kterém se nikdy všichni neshodnou. I tak tyto
stránky znamenají obrovský skok kupředu a přinášejí řadu nových funkcí.
Třetí věcí, kterou bych rád zmínil, je připravované spuštění Palkovického miniexpresu na televizi
Polar. Přibližně od první poloviny dubna budete
moci cca jedenkrát za dva týdny shlédnout v televizi reportáž z obce zejména z kulturních a společenských akcí, která se bude během týdne několikrát opakovat. Věřím, že i tento drobný krok napomůže informovanosti občanů a současně bude
šířit dobré jméno Palkovic v celém našem kraji.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
pomalu nám začíná jaro, i když první jarní den byl
ještě ve znamení občasného sněžení. S nástupem
jara opět začínají všechny venkovní aktivity. O tom,
co chceme letos vše zrealizovat, jsem již psal obsáhlé úvodní slovo v minulých listech. Proto zde jen zmíním pomalu se rozjíždějící opravu místních komunikací. Během dubna a května budou plošně opraveny
hlavní místní komunikace, kterých se dotkla výstavba
kanalizace (I. etapa). Další komunikace dotčené kanalizací a jinak poškozené komunikace (II. etapa) přijdou
na řadu hned následně, protože jsou zahrnuty do jiné
samostatné akce, která nesouvisí přímo s výstavbou
kanalizace. Tuto druhou etapu zrovna začínáme soutěžit, a pokud půjde vše hladce, mohla by realizace
začít někdy během května. Pevně věříme, že všechny
cesty tak budou během léta finálně plošně opraveny.
Další novinkou, kterou jste mohli zaregistrovat,
je spuštění nových webových stránek obce. I přes
určité ladění drobností se stránky podařilo bez pro-

Usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 14. 3. 2018
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích č. p. 619
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Zápis kontrolního výboru č. 6 o kontrole prodeje dřeva v obecních lesích ze dne 13. 12. a 14. 12. 2017.
2. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 18. 12. 2017.
3. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 30. 11. 2017, 11. 12. 2017, 18. 12. 2017, 28. 12. 2017, 22. 1.
2018 a 29. 1. 2018.
4. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-2/2018.
5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Palkovice IČ 00297054 v roce 2017.
6. Žádost o úpravu jízdního řádu ze dne 14. 12. 2017.
7. Žádost TJ Sokol Myslík o projednání záměru výstavby toalet a s tím související připojení na vodovodní a kanalizační síť na fotbalovém hřišti na Myslíku. Bude vybrán zhotovitel projektové dokumentace.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Petr Kreuzmann a Bc. Martin Polášek.
3. Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Dalibor Rada a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
3
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4. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018.
5. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení“ uzavřený mezi Obcí Palkovice a MTS + STASEKO pro kanalizaci
Palkovice (založené společnostmi Metrostav a.s. a STASEKO PLUS s. r. o.) ve věci změn díla č. 10 – 12
včetně prodloužení termínu pro zhotovení díla o 45 dní z důvodu přerušení prací v zimním období
z klimatických důvodů. Zastupitelstvo obce Palkovice pověřuje starostu obce Palkovice podpisem
tohoto dodatku č. 4.
6. Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2018.
7. Pravidla pro individuální dary na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2018
8. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, ve věci daru pozemku p. č. 458, k. ú.
Palkovice.
9. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Zdeňkem Mičulkou ve
věci směny pozemku p. č. 2393/14, orná půda o výměře 2 245 m2, k. ú. Palkovice za část pozemku p. č. 2393/8, orná půda, z něhož se na základě Geometrického plánu č. 2040-133/2017 vyhotoveného společností Gis-Stavinvex s.r.o. odděluje pozemek parc. č. 2393/16, orná půda o výměře
1 122 m2, k. ú. Palkovice, který je předmětem směny.
10. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Liborem Poláškem ve věci koupě
pozemku p. č. 238/2, k. ú. Myslík o výměře 13 307 m2 a p. č. 239, k. ú. Myslík o výměře 25 768 m2.
11. Nevyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 1020 a pozemku p. č. 1021/1, vše k. ú. Palkovice.
12. Nevyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 1228 k. ú. Palkovice.
13. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky Oprava místních komunikací 2018.
14. Využití odborné supervizní firmy při převzetí díla „Výstavba kanalizace – IV. etapa“.
15. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 1/2018, o nočním klidu.
16. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o regulaci hlučných činností.
17. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Frýdecko-Místecko uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Palkovice.
III. vyhlašuje:
1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2393/12, k. ú. Palkovice o výměře 40 m2.
2. Záměr prodeje pozemku p. č. 1050/1, pozemku p. č. 1050/2 a části pozemku p. č. 1049, vše k. ú. Myslík.
3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1047/1 k. ú. Myslík.
4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1056/3 k. ú. Myslík.
5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1482/1 a pozemku p. č. 1572/5, vše k. ú. Palkovice.
6. Záměr směny pozemku p. č. 1841 za část pozemku p. č. 1847, vše k. ú. Palkovice.
7. Záměr směny pozemku p. č. 3097/7 za pozemek p. č. 1182, p. č. 1179 a část pozemku p. č. 3118/4,
vše k. ú. Palkovice.
IV. pověřuje:
1. Radu obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových opatření rozpočtu obce Palkovice,
a to v oblasti příjmů bez omezení limitu; v oblasti výdajů do výše 250 000,- Kč na oddíl paragraf,
s výjimkou zapojení dotací – ty bez omezení, vše s platností do 31. 12. 2018.
V. zamítá:
1. Žádost Petra Kuly o odkup pozemků p. č. 1944/19, 1942/2, 1941/2, 1940/2 1939/3 a části 1945/10,
vše k. ú. Palkovice.
2. Žádost Beskyd Agro a. s. Palkovice o odkup pozemků p. č. 764/7, 764/12, 764/15, 765/2, 767/5,
767/10, 768/3, 769/2, 2501/16, 2501/23, vše k. ú. Palkovice.
3. Žádost Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s. o odkup pozemku p. č. 214/2, k. ú. Myslík.
4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1020 a pozemku p. č. 1021/1, vše k. ú. Palkovice.
5. Žádost Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku o podporu projektu obnovy Faunaparku ve Frýdku-Místku.
4
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VI. ruší:
1. Pověření Rady obce Palkovice ze dne 18. 12. 2017 k provádění a schvalování rozpočtových opatření rozpočtu obce Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení limitu, v oblasti výdajů do výše
250 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu s platností do 31. 12. 2018.
VII. ukládá:
1. Místostarostovi obce zajistit zaměření komunikace na pozemku p. č. 1057, k. ú. Myslík do příštího
jednání zastupitelstva obce.
V Palkovicích dne: 14. 3. 2018
Radim Bača					
Starosta							

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

Hospodaření v obecním lese v roce 2017
Těžební činnost
Celková výše těžeb za sledované období činila
1.675,91 m3 a v plné výši se jednalo o těžbu nahodilou (větrné vývraty a kůrovcová). Těžba byla prováděna dodavatelskou firmou Gabriela Kurečková ve výši 1625,91 m3 a formou samovýroby ve
výši 50 m3.

bou (54.450 ks) a nátěrem proti zimnímu okusu
(44.255 ks).
Rovněž bylo provedeno oplocení drátěným
pletivem v. 160 cm na celkové ploše kultur 2,71 ha
o celkové délce 1.740 m a oprava oplocení v celkovém rozsahu 81 hodin. Výchova mladých porostů prořezávkou byla provedena na ploše 2,82 ha.
Likvidace klestu po jehličnaté těžbě se uskutečnila na celkové ploše 8,01 ha.
Za účelem monitoringu výskytu kůrovce bylo
instalováno v porostech 20 ks feromonových lapačů s pravidelnými periodickými kontrolami a to 3 x
měsíčně v období květen – září, celkem 15 kontrol.
V návaznosti na hospodaření v lesích byla
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podána
„Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích“ ve výši 19.200,- Kč a 346.500,- Kč.
Ing. Jiří Patík, lesní odborný hospodář

Pěstební činnost
Příprava ploch určených k zalesnění se prováděla na ploše 8,88 ha. Umělá obnova první sadbou na ploše 5,26 ha s celkovým počtem sazenic 44.100 ks (dub, buk, lípa a jedle). Umělá sadba opakovaná (nahrazení uschlých a poškozených
sazenic ve starších výsadbách) na ploše 1,38 ha
v počtu 11.350 ks (buk, jedle).
Byla provedena také ochrana kultur proti okusu zvěří, a to namáčením sazenic před výsad-

Demografický přehled obyvatel obce Palkovice za rok 2017
obyvatelé
stav k 1.1.2017
v roce 2017:
- přihlášení
- narození
- odhlášení
- zemřelí
stav k 31.12.2017
z toho:
- muži
- ženy

část Palkovice
2 776

část Myslík
474

obec celkem
3 250

102
32
56
23
2 831

19
9
12
3
487

121
41
68
26
3 318
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1 680
1 638

nejstarší žena – ročník 1920
nejstarší muž – ročník 1925
V celkovém počtu obyvatel
k 31. 12. 2017 (3 318 osob) je
započteno 24 cizinců s pobytem na území obce Palkovice.
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INFORMACE PRO OBČANY
Vyhodnocení soutěže s Oblakovečkou
V roce 2016 jsme vyhlásili soutěž s Oblakovečkou,
jejímž smyslem bylo se co nejoriginálnějším způsobem vyfotit kdekoliv na světě s reklamním předmětem opatřeným obecní Oblakovečkou. Přes počáteční ostych se soutěže zúčastnilo celkem desítky dětí
i dospělých, kteří na 21 soutěžních fotografiích ukázali, že s Oblakovečkou procestovali téměř celý svět.
Na základě hlasování na Facebooku se vítězem stala
Barča Pustková, která se takto vyfotila u Sochy svobody v USA. Za originalitu byla dále oceněna fotka

Mateřské školky Palkovice (na titulní straně Palkovických listů), která pod organizačním vedením Zuzky
Chýlkové ztělesnila Oblakovečku v nadživotní velikosti a dále také fotka Tomáše Skurky, který Oblakovečku vtiskl do písku v dalekém Portugalsku. Níže si
můžete prohlédnout oceněné a další vybrané fotky.
Kompletní galerie se pak nachází na obecním facebookovém profilu. Ocenění autoři získali poukaz na
další dovolenou, který jim byl předán na obecním
plese.
David Kula, místostarosta

Karla Menšíková: Obec Klín, socha Ježíše Krista.
6
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Jaromír Ivánek: Shwe Inn Thein Paya stupy u jezera Inle, Myanmar.

Filip Šproch: Veľký Choč 1611 m n. m., Slovensko 22. 12. 2016.
7
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Roman Žaar: Vodopády Kravice, Chorvatsko.

Lenka Bůžková: Jak se dá „zbavit“ ségry. Zahrabána na ostrově Brač, poblíž městečka Bol, na pláži
„Zlatni rat“.

Barbora Pustková: Místo fotografie je ve státě New
York, Socha Svobody.

Tomáš Skurka: Foto do soutěže pochází z jedné
z mnoha nádherných pláži portugalského Lagosu
s výhledem na Atlantik.
8
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Michaela Bršelová: Rodinka na tripu.

Výpůjčka kompostérů
Kompostéry budou vydávány ve sběrném dvoře v Palkovicích, kde bude s občany sepsána také
smlouva o výpůjčce, a to ve dnech:
středy: 28. 3. 2018, 4. 4. 2018, 11. 4. 2018
a 18. 4. 2018 v době 15.00 – 18.00
soboty: 31. 3. 2018, 7. 4. 2018, 14. 4. 2018
a 21. 4. v době 8.00 – 11.00

Obec Palkovice s podporou Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu „Nakládání s bioodpadem v obci Palkovice“, zahajuje
III. etapu výpůjčky kompostérů.
Kompostéry o objemu 2000 litrů budou občanům přenechány k bezplatnému užívání za účelem kompostování biologicky rozložitelného odpadu ze zahrady a domácnosti. Kompostéry
musí být umístěny pouze na území obce Palkovice nebo Palkovice-Myslík. O výpůjčce bude sepsána smlouva na dobu určitou, a to na 5 let od
data podpisu smlouvy. Po ukončení doby trvání
výpůjčky přejde vlastnické právo ke kompostéru
bezúplatně na vypůjčitele. Kompostéry budou vydávány přednostně těm občanům, kteří ještě nemají žádný kompostér (a to max. 2 ks) a těm, kteří
jsou zapsáni v pořadníku a mají pouze jeden kompostér. Při sepsání smlouvy je nutno předložit občanský průkaz žadatele.

Po tomto datu mohou občané uzavřít smlouvy o výpůjčce na Obecním úřadě v Palkovicích
v úřední dny: pondělí a středa v době: 7.00 –
11.00 12.00 – 17.00 a se sepsanou smlouvou
si pak následně mohou kompostér vyzvednout ve
sběrném dvoře ve dnech: středa 15.00 – 18.00
nebo v sobotu 8.00 – 11.00.
V případě dostatečného počtu kompostérů budou od května 2018 vydávány kompostéry i těm
občanům, kteří již mají 2 ks kompostérů a budou
mít zájem o další.
9

2/2018

Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací
z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2018
1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný
postup při poskytování individuálních dotací
z rozpočtu obce Palkovice.
2. Poskytování dotací se řídí obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 12/2000 Sb.,
o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon
č. 320/2001 Sb.), o finanční kontrole ve veřejné správě a rozhodnutím Zastupitelstva obce
Palkovice.
3. Dotace jsou určeny pro právnické a fyzické osoby (dále jen „žadatel vyvíjející na území obce
Palkovice nebo ve prospěch občanů obce Palkovice veřejně prospěšnou činnost zejména
v oblasti sportu, kultury, volnočasových, náboženských, sociálních, zdravotních a společenských aktivit a aktivit pro děti a mládež“).
4. Dotace jsou určeny na tyto aktivity:
a. provozní financování spolků a dalších zájmových organizací v roce 2018,
b. realizaci individuálních projektů v roce 2018
(např. kulturní akce, závody, společenské
akce, soutěže, představení, výstavy, přednášky apod.)
5. Poskytovatelem dotace je Obec Palkovice, Palkovice č. p. 619, 739 41 Palkovice, IČ 00297054,
DIČ: CZ00297054 (dále jen „poskytovatel“).
Poskytnutou dotaci lze použít pouze v rámci
kalendářního roku a výhradně na účel, pro který byla poskytnuta.
6. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti vůči
obci Palkovice závazky po splatnosti. Dotaci
nelze poskytnout ani v případě, že ke dni podání žádosti má žadatel závazky po splatnosti vůči státu, územním samosprávným celkům,
zdravotním pojišťovnám nebo v případě, že
bylo vůči nim zahájeno insolvenční řízení.
7. Předpokládaný objem finančních prostředků
vyčleněných v rozpočtu obce je 600 000,- Kč.
Konečný objem prostředků bude stanoven Radou obce a Zastupitelstvem obce Palkovice.
8. Maximální výše dotace na provozní financování spolků činí 200 000,- Kč. Bude-li žádost
podána na vyšší částku, částka v žádosti bude
snížena na tuto maximální přípustnou výši. Žadatel je oprávněn podat jednu žádost v rámci
dotačního řízení.

9. Maximální výše dotace na realizaci jednoho individuálního projektu činí 30 000,- Kč. Bude-li
žádost podána na vyšší částku, částka v žádosti bude snížena na tuto maximální přípustnou
výši. Žadatel je oprávněn podat více žádostí
v rámci dotačního řízení.
10. Žadatel předkládá svou žádost o dotaci výhradně na předepsaném formuláři, který je
přílohou tohoto dokumentu. Formuláře lze
získat v úředních hodinách na Obecním úřadě
v Palkovicích nebo na internetových stránkách
obce Palkovice www.palkovice.cz.
11. Tato pravidla budou zveřejněna na úřední desce obce Palkovice nejpozději 15. 3. 2018, Žádosti o dotaci se předkládají ve lhůtě 15. 3. –
16. 4. 2018. Nedodržení termínu má za následek vyřazení žádosti z dotačního řízení.
12. Žádosti musí být doručeny osobně nebo poštou na podatelnu obce Palkovice, Palkovice
č. p. 619, 739 41 Palkovice.
13. V případě, že formulář žádosti o dotaci nebude obsahovat všechny požadované údaje,
nebo bude vyplněn chybně, bude žadatel vyzván k nápravě, maximálně však 1x.
14. O žádostech do 50 000,- Kč rozhodne Rada obce
a o žádostech nad 50 000,- Kč včetně rozhodne
Zastupitelstvo obce nejpozději do 30. 6. 2018.
15. Kritériem pro hodnocení žádosti bude zejména vyhodnocení celoroční činnosti žadatele,
odborný a společenský význam.
16. Žádost o dotaci musí obsahovat všechny požadované údaje.
17. Žádost o dotaci musí být vyplněna čitelně
(např. psacím strojem, počítačovou tiskárnou,
hůlkových písmem) a musí být podepsána
oprávněným zástupcem žadatele.
18. S příjemcem bude uzavřena písemná veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
19. Na poskytnutí žádosti není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.
20. Dotaci je možno využít na úhradu nezbytně
nutných nákladů spojených s provozem spolku nebo na realizaci jeho individuálních projektů, a to účelně, efektivně a hospodárně.
21. Žádost je veřejnou listinou, která se archivuje, s osobními údaji bude naloženo dle zákona
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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27. Veškeré informace o dotačním řízení budou zveřejněny na webových stránkách obce.
Smlouvy s plněním nad 50.000,- Kč budou
zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
28. Příjemce je povinen uvést sousloví logo (případně znak) poskytovatele na všech významných propagačních a informačních materiálech vztahujících se k předmětu dotace (zejména plakáty, pozvánky apod.) a o poskytnutí
dotace informovat své členy a veřejnost také
jiným odpovídajícím způsobem (např. uvedením na webových stránkách). Nedodržení této
podmínky může být důvodem k neposkytnutí
dotace.
29. Tato Pravidla pro poskytování dotací schválilo
Zastupitelstvo obce Palkovice dne 14. 3. 2018
a nabývá účinnosti dnem schválení.
Radim Bača, starosta

22. Použití dotace poskytnuté obcí podléhá veřejnoprávní kontrole. Příjemce dotace bude zavázán vytvořit poskytovateli dotace podmínky k provedení kontroly. Výkon kontroly bude
provádět Finanční výbor.
23. Příjemce dotace je povinen nejpozději do
10. prosince kalendářního roku, v němž byla
dotace poskytnuta odevzdat zhodnocení a vyúčtování přijaté dotace.
24. Nevyčerpanou část dotace je povinen žadatel
vrátit poskytovateli nejpozději do 15. prosince
příslušného kalendářního roku, ve kterém byla
dotace poskytnuta.
25. Za splnění účelu čerpání dotace a za pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování odpovídá žadatel a jeho statutární orgán.
26. Příjemce dotace, který nedoloží ve stanoveném
termínu vyúčtování dotace nebo dotaci použije
v rozporu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy, bude vyzván k nápravě, popřípadě vrácení
dotace či její části. K vrácení dotace je také povinen ten příjemce dotace, kterému bylo kontrolou prokázáno uvedení nepravdivých informací.

Přílohy: 1. Formulář žádosti o individuální dotaci, 2. Závazný návrh smlouvy. (přílohy jsou ke
stažení na webových stránkách obce)

Pravidla pro individuální dary na podporu činnosti
fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových
aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2018
kovicích nebo místem působnosti v Palkovicích
(dále jen „Spolek“).

Zastupitelstvo obce (dále jen „Zastupitelstvo“)
vydává pravidla pro poskytnutí „Individuální daru
na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2018“ (dále jen „Dar“).

Článek 3
Postup pro získání „Daru“
• Vyplnění tiskopisu „Individuální žádost o finanční dar na podporu činnosti fyzických osob
v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v Palkovicích“ (dále jen „Žádost“) a její odevzdání na podatelně obecního
úřadu v Palkovicích nejpozději do 16. 4. 2018,
• předložení zprávy o činnosti „Spolku“ (povinná
příloha žádosti) za daný kalendářní rok v období od 1. 1. do 31. 10. 2018, zpráva musí
být potvrzená podpisem statutárního zástupce
„Spolku“, ve které je „Příjemce“ aktivně zapojen
a musí být odevzdána na podatelně obecního
úřadu v termínu od 1. 11. do 26. 11. 2018,
• zpráva o činnosti musí obsahovat informace:
popis časového průběhu činnosti „Spolku“ za
období 1. 1. až 31. 10. 2018 (účasti na akcích spojených s činností organizace, výsledky

Článek 1
Cílová skupina „Dar“
Vedoucí, cvičitelé a trenéři (pouze fyzické osoby), kteří organizovaným způsobem vedou činnost dětí a mládeže do 18 let (organizovaně a bez
nároku na finanční odměnu) ke smysluplnému využití volného času (dále jen „Příjemce“).
Článek 2
Podmínky, které musí splňovat „Dar“
• Věk 18 a více let,
• vedoucí nebo trenér organizované skupiny dětí
a mládeže o minimálním počtu 10 členů registrované v rámci spolků a jejich asociací, Římskokatolické farnosti nebo jednotlivých oddílů
tělovýchovné jednoty, všichni se sídlem v Pal11
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soutěží, způsob reprezentace obce, vhodná fotodokumentace apod.) a dále celkový počet
hodin včetně způsobu jeho stanovení, které
„Příjemce“ věnoval své činnosti v rámci „Spolku“ za období od 1. 1. do 31. 10. 2018.

•
•
•
•

• na „Dar“ nevzniká automaticky právní nárok,
• neúplné nebo nepravdivé „Žádosti“ nebudou
akceptovány.
Článek 5
Závěrečné ustanovení
Tyto pravidla schválilo Zastupitelstvo obce Palkovice usnesením č. ZO/20/2018/II/7 ze dne 14. 3.
2018 s účinností od 15. 3. 2018.
Kontrolou plnění je pověřen finanční výbor.
Radim Bača, starosta

Článek 4
Další ustanovení
O schválení „Žádosti“ rozhodne ve své působnosti Rada obce, která není povinná „Příjemci“
sdělovat důvody svého rozhodnutí,
výše „Daru“ (v Kč na hodinu) bude stanovena
Radou obce na základě počtu podaných „Žádostí“,
maximální výše „Daru“ činí 20 000,- Kč,
o výsledku bude žadatel informován e-mailem,

Přílohy: 1. Formulář individuální žádosti o finanční dar, 2. Závazný návrh smlouvy, 3. Zpráva
o činnosti Spolku za daný kalendářní rok (přílohy
jsou ke stažení na webových stránkách obce)

Péče o veřejné osvětlení
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o tom, že po dohodě s vedením obce se budu starat o údržbu veřejného osvětlení v obci Palkovice. Tímto Vás chci požádat o spolupráci. V rámci zrychlení a zefektivnění řešení Vašich požadavků týkajících se například nefunkčnosti veřejného osvětlení nebo
v případě požadavku na jeho rozšíření, informujte prosím mě nebo Obecní úřad Palkovice.
Děkuji a těším se na spolupráci.
Petr Kreuzmann
tel.: 605 425 768, e-mail: kreuzmann.p@seznam.cz

Upozornění pro politické strany, hnutí
a další volební uskupení
rady. Příspěvky v maximálním rozsahu 3 stránek
formátu A4 zasílejte nejpozději do 31. 7. 2018
na redakční e-mail: mmertova@palkovice.cz. Pokud budou součástí textu také jakékoliv fotografie
(což je možné), je nutné tyto mít vložené a zformátované (velikost) v textu volebního příspěvku
tak, jak si to představuje autor a zároveň je nutno
každou fotografii zaslat samostatně v elektronické
verzi (např. ve formátu jpg) výhradně na redakční e-mail.
Příspěvky, které nesplní výše uvedené požadované podmínky nebo později doručené příspěvky,
nebudou zveřejněny.

Na podzim letošního roku se budou opět po
čtyřech letech konat volby do obecního zastupitelstva naší obce. V redakční radě jsme se domluvili, že na období přelomu srpna a září připravíme
speciální vydání volebního čísla Palkovických
listů (nad rámec pravidelných vydání PL). Všechny politické strany, hnutí a volební uskupení, které
chtějí do obecního zastupitelstva kandidovat, mají
možnost (nikoliv právní nárok) v tomto speciálním
čísle představit svůj volební program a své kandidáty. Vaše příspěvky nebudou žádným způsobem
upravovány nebo kráceny a budou zveřejněny v
původním znění tak, jak je obdržíme do redakční
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
Zápis k povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Palkovice
sekretariátu ZŠ, na www stránkách ZŠ a MŠ Palkovice, případně vyplnit při zápisu.
Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce dítěte v době
zápisu. Žádost musí být současně doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Vzhledem k termínům v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálním
pedagogickém centru doporučuji rodičům objednat termíny vyšetření co nejdříve, aby požadovaná doporučující posouzení mohli zákonní zástupci
předložit v souladu s §36 odst. 4 školského zákona
v době zápisu.
Není již nutná přítomnost zapisovaného dítěte
u zápisu. Zápis má dvě části, formální a motivační.
V průběhu formální části zápisu požádá zákonný zástupce o zápis, případně odklad, a předloží
všechny požadované podklady. Pokud je u zápisu přítomno i zapisované dítě, a jeho zákonný zástupce s tím souhlasí, pokračuje zápis motivační
částí, tj. rozhovorem a dalšími činnostmi s dítětem.

Zápis k povinné školní docházce (tj. zápis do
1. třídy) se bude konat ve čtvrtek 19. dubna 2018
od 14.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ a MŠ Palkovice. Školní docházka od 1. 9. 2018 je povinná pro
děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
Dítě narozené od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 může
být přijato k plnění povinné školní docházky již od
1. 9. 2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září 2012 do konce prosince 2012 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2013 do konce června 2013 jsou
dvě doporučující vyjádření – školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti
přiloží zákonný zástupce.
Zákonní zástupci dětí u zápisu předloží žádost
o přijetí k základnímu vzdělávání, občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu zdravotního pojištění
dítěte. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání si
mohou zákonní zástupci dětí vyzvednout v MŠ, na

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
ZŠ a MŠ Palkovice
Zápis k předškolnímu vzdělávání (tj. zápis do
mateřské školy) se bude konat ve čtvrtek 10. května 2018 v době od 7.00 do 17.00 na sekretariátu
ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice 287. Předškolní docházka je povinná pro děti, které k 31. srpnu 2018
dosáhnou pátého roku věku. Zákonný zástupce je
povinen přihlásit takové dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout na sekretariátu školy, v mateřské škole
nebo na www stránkách školy. Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené
dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zá-

stupci občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu
zdravotního potvrzení dítěte.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy jsou
zveřejněna na www stránkách školy, k nahlédnutí
také v mateřské škole a na sekretariátu školy. Kritérii
jsou věk dítěte k 31. 8. 2018, trvalý pobyt v Palkovicích, celodenní pobyt a nástup od 1. 9. 2018. Trvalý
pobyt bude zohledněn pouze při doložení potvrzení obecního úřadu nebo dětského občanského
průkazu při zápisu. Pořadí podání přihlášky bude
jako doplňkové kritérium použito pouze v případě
stejného počtu bodů podle kritérií, a současně stejného roku, měsíce a dne narození.

Z provozních důvodů budou potvrzení OÚ o trvalém pobytu vydávána
v době od 2. do 9. května 2018.
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Zápis k zájmovému vzdělávání ve školní družině
ZŠ a MŠ Palkovice
Zápis k zájmovému vzdělávání (tj. zápis do
školní družiny) se bude konat ve čtvrtek 14. června
2018 v době od 7.00 do 17.00 na sekretariátu ZŠ
a MŠ Palkovice, Palkovice 287. Žádosti o přijetí si
zákonní zástupci mohou vyzvednout na sekretariátu školy, ve školní družině.
Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny jsou
zveřejněna na www stránkách školy, k nahlédnutí také ve školní družině a na sekretariátu školy.
Kritérii jsou ročník, který dítě navštěvuje, pravidelná denní docházka. Pořadí podání přihlášky bude

jako doplňkové kritérium použito pouze v případě stejného počtu bodů podle kritérií. Přednostně jsou přijímáni mladší žáci. Bohužel se každý
rok opakuje situace, kdy rodiče zejména mladších žáků podají přihlášku až po termínu, když už
je kapacita školní družiny naplněna přihlášenými
žáky, a domáhají se přednostního přijetí. Z důvodu předpokládaného vyššího počtu žáků v 1. ročníku připravuji od 1. 9. 2018 navýšení kapacity školní družiny ze 120 na 150 účastníků.
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Projekt Edison
V týdnu od 5. 2. 2018 do 11. 2. 2018 jsme v Palkovicích již podruhé uvítali v rámci projektu Edison
zahraniční hosty. Jednalo se o čtyři vysokoškolské
studenty – Jiahao z Číny, Nastiti z Indonésie, Aliya
z Ruska a Salome z Gruzie.

Tito studenti strávili celkem šest týdnů na šesti
školách v našem kraji a jejich úkolem bylo představit svou zemi žákům těchto škol. Pobyt a program v Palkovicích zajišťovala letos škola, která
připravila dopolední program v základní škole
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a v mateřské škole. Zahraniční studenti navštívili s vybranými žáky také Galerii výtvarného umění v Ostravě a Gymnázium P. Bezruče ve Frýdku-Místku. V rámci odpoledního programu si
studenti zahráli bowling s učiteli, pobavili se na
Valentýnském odpoledni s žáky 2. stupně a jejich prezentace měli také možnost vidět a slyšet
ostatní občané obce v kině v Palkovicích. Ubytování studentů bylo zajištěno v rodinách žáků
a učitelů školy. Celkem 8 rodin se staralo po dobu
přibližně 4 dny vždy o jednoho studenta, za což
jim patří poděkování.
Ve škole jsme studenty slavnostně přivítali v pondělí 5. 2. 2018 ve školní jídelně. Následně byl celý týdenní rozvrh hodin přizpůsoben tak, aby se s nimi

mohli setkat postupně všichni žáci 4. - 9. třídy. Zahraniční studenti v hodinách anglického jazyka představili v anglickém jazyce svou zemi, mluvili o kultuře
své země (typické tance, jídlo, zvyky) a taktéž o geografii. Prezentace byly doprovázeny fotografiemi
a video ukázkami na interaktivních tabulích. V nižších ročnících byly informace překládány vyučujícími anglického jazyka. Žáci měli možnost se studentů
zeptat na to, co je zajímalo. Byla to hodnotná a zajímavá zkušenost pro žáky naší školy a zejména ti žáci,
kteří měli studenty ubytovány, se zdokonalili v jazyce. Také věřím, že akce pomohla k prohloubení kladného vztahu k anglickému jazyku a k otevřenému
přístupu k jiným kulturám a národnostem.
Mgr. Barbora Vraníková

Poděkování
Děkuji všem, kteří nám pomáhali s pobytem a programem zahraničních studentů v Palkovicích, zejména pak rodičům našich žáků manželům Kozlovým, Matulíkovým, Olejníkovým a Šotkovským
a našim zaměstnancům p. Janošcové, p. Radové, p. Vraníkové a p. Žídkové, kteří studenty ubytovali
ve svých domácnostech.
Mgr. Ivo Fišer

Co řekli o svém pobytu samotni studenti…
Davletshina Aliya

Hi, my name is Aliya and I am from Russia. And
I want to say that I am very glad to have an experience to tell about my country to you and your
children at school and I really hope you liked my
speech and you got a lot of new and useful information. I really like Palkovice: your mountains, forest, fresh air, snow and very nice people! It is wonderful and tranquil place to be in Czech Republic.
Everyone is so cheerful, friendly and kind. I have
amazing host families and thankful for their hospitality and their care! And, of course, I and I think
my group are very thankful for teacher from school,
they made our week very full and memorable. We
had a lot of activities with teachers, pupils and families. That was great! Thank you very much again!
Ahoj, jmenuji se Aliya a jsem z Ruska. Jsem velmi ráda, že jsem vám a vašim dětem mohla vyprávět o mé zemi, a doufám, že se vám mé vyprávění
líbilo a dozvěděli jste se spoustu nových informací. V Palkovicích se mi opravdu líbilo – hory, čerstvý vzduch, sníh a moc milí lidé. Česká republika je
skvělé a poklidné místo. Všichni jsou veselí, přátel-

ští a laskaví. Mám úžasné hostitelské rodiny a děkuji jim za jejich péči a pohostinnost. A samozřejmě já a celá naše skupina jsme vděčni učitelům,
kteří se snažili, aby náš týden tady byl nezapomenutelný a plný aktivit. Zúčastnili jsme se spousty
aktivit s dětmi, učiteli a hostitelskými rodinami.
Bylo to skvělé. Moc vám ještě jednou děkuji!

Jiahao SHU
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Hi Palkovice! Here’s Jiahao SHU from China. I have successfully applied for my volunteer
exchange program to come here, which is a very
excitement. As the first time to come to Czech
Republic as well as Europe, I find there are lots of
differences and similarities between China and Europe. In Palkovice, I lived in two host families, one
of which was Lucy & Oli’s, and another was Mark
& Daniel’s. I’m very grateful to all of you guys for
accepting me and treated me so well, thank you so
much! In school, we teach and communicate with
children mainly from 7th to 9th grade. As for me,
I mainly tell them about myself, Chinese characters,
Chinese upcoming New year (which is on 16th Feb)
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že jsem měla možnost se s vámi setkat. Palkovice
jsou opravdu krásné, milé a klidné místo s milými
a pozornými lidmi. Tak si představuji místo, kam
bych se jednou chtěla přestěhovat. Děti byly skvělé. Zajímaly se o naše prezentace. Bylo pro mne
také příjemné, že si nás přišli poslechnout do kina
i další vesničané. Také jsme navštívili školku, požární stanici a další skvělá místa. Všechny tyto dojmy mne budou provázet po velmi dlouhou dobu.
Děkuji vám za všechno - za pozornost, za starost,
za skvělou zkušenost. Doufám, že se vám líbila moje prezentace a jednou naši zemi navštívíte.
Obzvlášť chci poděkovat svým hostitelům za vše,
co pro mne udělali. Jste skvělí lidé a přeji vám to
nejlepší.

and Chinese food. In this whole process, our assistant teacher Barbara guided and helped us a lot.
Without her, we would have meet a lot of troubles.
Thank you, Barbara! Finally, I want to thank all the
people in Palkovice for coming to our presentation in cinema or for patiently reading this article
as well. It would be one of my most unforgettable
memories in this journey.
Ahoj Palkovice! Jsem Jiahao SHU z Číny. Požádal jsem o tento dobrovolný program (projekt Edison) a k mému nadšení jsem byl vybrán. Jsem poprvé nejen v České republice, ale i Evropě a nacházím mezi Čínou a Evropou spoustu rozdílů
i podobností. V Palkovicích jsem byl ubytován ve
dvou hostitelských rodinách. Chci vám všem moc
poděkovat za to, že jste mne přijali a chovali se ke
mně tak dobře. Ve škole jsme komunikovali s dětmi převážně ze 7. až 9.třídy. Já jsem jim povídal
hlavně o sobě, čínských znacích, jídle a o čínském
novém roce (16. února). Po celé toto období nás
provázela a pomáhala nám učitelka angličtiny. Nebýt jí, setkali bychom se se spoustou problémů.
Moc děkujeme. Konečně bych chtěl poděkovat lidem z Palkovic za to, že se přišli podívat na naše
prezentace do kina, a také všem, kteří trpělivě čtou
tento článek. Palkovice budou pro mne jednou
z nezapomenutelných vzpomínek na mé cestě.

Dewi Nastiti Islamingtyas

Salome Masaberidze

Hello Palkovice. I am Salome Masaberidze from
Georgia and I want to thank all of you for the
whole week in your home place. This is my first
time in Czech Republic and I really enjoy it. I am
happy that I had chance to meet you. Palkovice is
really beautiful, nice, calm place with very sweet and
attentive people. It looks like a place where I want to
move one day. Children were great. They were interested in our presentations. Also it was very pleasant
for me that other villagers were also ready to listen
to us and they met us in cinema house. We have
also visited kinder garden, fire station and other
great places. All these emotions will definitely follow
me for a very long time. Thank you for everything,
for attention, for care, for great experience. I hope
you liked my presentation, my country and you will
visit us in future. P.S. Especially, I want to express my
gratitude towards my hosts for everything they have
done for me. You are great people and I wish you
all the best.
Ahoj Palkovice. Jmenuji se Salome Masaberidze, jsem z Gruzie a chci vám poděkovat za celý
týden ve vaší rodné vesnici. Jsem poprvé v České republice a opravdu se mi tu líbí. Jsem ráda,
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Hello, I´m Nastiti from Indonesia. I am so glad
that I am here. It is such an honor for me to be here.
I have learned so many things during my stay here
in Palkovice. I have never seen snow before and the
first day I came to Palkovice it was snowing. I love
to see the snow but I don´t like the cold weather.
I love both my host families here in Palkovice. I love
the warm of the people. I know sometimes people
will look at me like really strange because I wear my
hijab. But instead of that I am so grateful that people
accept me like the others. It´s always been my
dream to go to a country that has four seasons. Then
I made it! I went to the Czech Republic! I love the
children here in Palkovice, they always say „hello“
and „hi“. Although some don´t know English well,
they always try to say English words. It feels like they
like me and accept me. I went to the cinema and it
was the very first time I spoke in front of people and
on a huge stage. I was so nervous but the people
were so lovely. They were asking me a lot of questions and then someone said „don´t you want to stay
here“? I was sooo happy at that time. It means they
like me! I was afraid that people will not like me because of the stereotype of muslim women. But I was
really wrong. During my stay here, they are really
nice to me and always help me. I´m far away from
my home but I don´t feel like a stranger because
people here make me feel like I´m home. And I´m
so thankful that I have the opportunity to meet new
people and learn so many things! I love Palkovice.
Best regards, Nastiti.
Ahoj, jsem Nastiti z Indonésie. Jsem ráda, že
jsem tady. Je to pro mne velká čest. Během mého
pobytu v Palkovicích jsem se toho tolik dozvěděla.
Nikdy předtím jsem neviděla sníh a první den, kdy
jsem přijela do Palkovic, sněžilo. Líbí se mi pohled
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na sníh, ale nemám ráda chladné počasí. Mám
moc ráda obě mé hostitelské rodiny v Palkovicích.
Mám ráda vřelost lidí tady v Palkovicích. Vím, že
se lidé na mne někdy mohou dívat divně, protože nosím „hijab“ (šátek pro muslimské ženy). Jsem
vděčná za to, že mne lidé přijímají tak jako ostatní. Vždycky bylo mým snem jet do země se čtyřmi
ročními obdobími. A pak se mi to povedlo! Přijela jsem do České republiky! Mám moc ráda děti
v Palkovicích, pořád mne zdraví, když je potkám.
Ačkoliv někteří neumí dobře anglicky, snaží se
mluvit. Mám z toho pocit, že mne přijímají a mají
rády. Byla jsem v kině a bylo to poprvé, co jsem

mluvila před lidmi na velkém pódiu. Byla jsem velmi nervózní, ale lidé byli skvělí. Dávali mi hodně
otázek a pak někdo řekl: „Nechceš tady zůstat?“
V tom okamžiku jsem byla tak šťastná. Znamenalo
to, že mne lidé mají rádi! Měla jsem obavy, že mne
lidé nebudou mít rádi kvůli předsudkům o muslimských ženách, ale pletla jsem se. Lidé tady mi
pořád pomáhají. Jsem velmi daleko od domova,
ale necítím se jako cizinka, protože lidé mi pomáhají se tu cítit jako doma. A já jsem velmi vděčná
za tu možnost potkávat nové lidi a zjišťovat tolik
nových věcí! Mám moc ráda Palkovice. S pozdravem, Nastiti.

Den prevence
Součástí Školního vzdělávacího programu (ŠMP)
je vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. V úterý 20. 2. 2018 proběhl na naší základní škole Den prevence. Byl určen pro žáky 5. až 9. ročníku. Díky finanční pomoci OÚ v Palkovicích mohli být pozváni odborníci, kteří se touto problematikou zabývají. Program Dne prevence byl tento rok
velmi pestrý. Na nebezpečí, které hrozí na sociálních sítích, upozornila páťáky poutavou prezentací „Online kamarádi“ paní Mgr. Šebestová. Šesťáci
si zase ukázali, jaké zásady dodržovat, aby se jim
lépe učilo. Vzájemnými vztahy, šikanou, kyberšika-

nou a lidskou sexualitou se zabývali lektoři Renarkonu v rámci projektu „Buď OK“. Pro 9. třídu byla
připravena beseda na téma „Nestresuj se stresem“.
Snad jim to pomůže při skládání přijímacích zkoušek, které je brzy čekají. Velký úspěch u žáků měly
Relaxační techniky, které byly určeny pro 7. - 8. ročník. Lektor AZhelp při nich ukázal dětem, jak odpočívat. Žáci měli také prostor popovídat si spolu
se svými třídními učiteli, řešit třídní problémy a vzájemné vztahy. Žáci strávili netradiční školní dopoledne, získali nové vědomosti i praktické dovednosti.
Mgr. Ludmila Skarková, ŠMP

Konverzační soutěž v německém jazyce
ným tématům, popsali obrázek, reagovali na situaci, ve které se ocitli. Nejlépe si vedl Vojtěch Bosák,
ten také reprezentoval naši školu v okresním kole
dne 6. 2. 2018 ve Frýdku-Místku. Umístil se na pěkném 5. místě.
Mgr. Jitka Krpcová

Dne 18. 12. 2017 se uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo
se ho sedm žáků 9. třídy, kteří měli zájem prověřit
své znalosti a konverzační schopnosti. Žáci si vyzkoušeli poslech (porozumění textu), několika větami se představili, odpovídali na otázky k vybra-

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Dne 10. 1. 2018 proběhlo školní kolo anglické
olympiády pro starší žáky (6.-9.třída) pod vedením
Mgr. Vraníkové. Tato soutěž vždy probíhá ve dvou
kategoriích – I.A (6.-7.tř.) a II.A (8.-9.tř.). Jednalo
se o poslechovou soutěž, jejíž tři vítězové v obou
kategoriích se pak utkali v ústní části soutěže, kde
měli 5 minut hovořit na předem dané téma. Výsledky školního kola:
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Kategorie I.A
		
		

1. Alice Vraníková 
2. Daniel Čech 
3. Ondřej Morys 

7.B
7.A
7.A

Kategorie II.A
		
		

1. Jakub Machálek 
2. Jaroslav Bílek 
3. Jan Pělucha 

9.tř.
9.tř.
9.tř.
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Vítězové školního kola v anglické konverzaci
v obou kategoriích postoupili do okresního kola,
které proběhlo 23. 2. 2018 na ZŠ Jiřího z Poděbrad.
Oba žáci nás reprezentovali úspěšně, mladší Alice

Vraníková obsadila 9.místo z 28 soutěžících a Jakub Machálek 21. - 24. místo z celkových 30 soutěžících.
Mgr. Barbora Vraníková

Okresní žákovské olympiády
Nejúspěšnější žáci naší ZŠ Palkovice nás reprezentovali na okresních olympiádách.
Školní kolo dějepisné olympiády vyhrál Jakub
Machálek z 9. třídy, který naši školu úspěšně zastupoval na okresní olympiádě 17. ledna na 11. ZŠ
ve FM.
V zeměpisném školním kole byli nejúspěšnějšími řešiteli Ester Kuchařová ze 6. třídy, Vojtěch
Bosák z 9. třídy a především Ondřej Morys ze 7.A,
který dosáhl nejlepšího umístění – 7. místo ve své
kategorii na okresní zeměpisné olympiádě, která
se konala 6. února na 6. ZŠ ve FM.
Všem těmto žákům gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci školy.
Mgr. Tomáš Krpel
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Soutěž mladých zoologů
Zoologická zahrada v Ostravě každoročně pořádá Soutěž mladých zoologů. Cílem je propagovat ohrožené živočichy celého světa. Letošním
tématem byli lichokopytníci. Také do této skupiny patří celá řada kriticky ohrožených živočichů.
Naši školu reprezentovalo pětičlenné družstvo ve
složení Magdaléna Jursová, Jiří Ryška, Jan Ryška,

Alice Vraníková a Adéla Radová. Žáci museli nastudovat velké množství informací o nosorožcích,
tapírech, koních, oslech a zebrách. Soutěže se zúčastnilo více než 200 družstev a našim se podařilo
postoupit do finále mezi 10 nejlepších. Za odměnu
si mohli zdarma prohlédnou celé ZOO.
Mgr. Ludmila Skarková

Roubování
V úterý 27. 2. 2018 jsme měli ve škole besedu
o roubování. Naši třídu navštívili zástupci místních
zahrádkářů, pán Závodný a paní Žaarová. Na dotaz, co je roubování, téměř nikdo neuměl odpovědět. Dozvěděli jsme se, že je to způsob vegetativního rozmnožování dřevin a používá se k zušlechťování ovocných stromů. Pán Závodný nám
prakticky předvedl, jak při roubování postupovat.

Větvičky roubu a stromku seřízneme, přiložíme je
k sobě a ovážeme páskou. Pak zamázneme voskem. Zdálo se to jednoduché. Dozvěděli jsme se
hodně nového nejen o roubování, ale také o péči
o ovocné stromy. Byla to zábava a možná že to, co
uměli naši dědečkové, doma vyzkoušíme se svými tatínky.
Žáci 6. třídy
19
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Pěvecká soutěž Loutnička
7. března 2018 proběhla v ZŠ a MŠ Palkovice
pěvecká soutěž pro žáky 1. stupně. Vybraní žáci,
kteří postoupili z třídních kol, mohli svým spolužákům zazpívat lidové písničky a soutěžit o umístění
ve třech kategoriích. Nejlepší zpěváci získali diplomy a drobné dárky. Vystoupení všech žáků bylo
odměněno potleskem spolužáků.

II. kategorie (2. – 3. tř.)
1. místo: Laura Michálková
2. místo: Vanda Svatošová
3. místo: Matouš Muroň
III. kategorie (4. – 5. tř.)
1. místo: Štěpán Zeman
2. místo: Anna Boščíková
3. místo: Sofie Kluzová

Umístění v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie (1. tř.)
1. místo: Filip Matoušek
2. místo: Mariana Pavlíčková
3. místo: Antonie Zpěváková

Volná kategorie
1. místo: Filip Muroň
2. místo: Laura Michálková
3. místo: Adéla Kocichová
Mgr. Miroslava Kubalová

Recitační soutěž
Dne 30. 1. 2018 proběhla v ZŠ a MŠ Palkovice
recitační soutěž žáků 1. stupně. Úspěšní žáci, kteří byli vybráni z třídních kol, přednesli své básně
spolužákům a porotě. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Nejlepší z nich obdrželi diplomy, drobné
dárky a hlavně potlesk svých spolužáků.

II. kategorie (2. – 3. třída)
1. místo: Ondřej Barabáš
2. místo: Vanda Svatošová
3. místo: Nikol Kuchařová
III. kategorie (4. – 5. třída)
1. místo: Filip Muroň
2. místo: Jakub Bílek a Martin Vašínek
3. místo: Tobiáš Tikal

Vyhodnocení:
I. kategorie (1. třída)
1. místo: Michal Řezníček
2. místo: Mariana Pavlíčková
3. místo: Václav Kološ

Zapsala:
Mgr. Miroslava Kubalová

Lyžařský výcvik 5. třídy ve Ski areálu Palkovice
Začátek roku příliš zimním sportům nepřál. Žáci
5. třídy byli připraveni a natěšeni na svůj první lyžařský výcvik. Po několika odložených termínech
se dočkali a konečně jsme vyrazili 21. 2. na svah
místní sjezdovky. Mnozí s radostí a nadšením, někteří s obavami.
Z organizačních důvodů školy pouze na tři dny,
ale možná právě proto děti jezdily s velkým snažením, aby se naučily co nejvíce. A to se také podařilo. Družstvo zdatných lyžařů zvládalo velkou sjezdovku bez problémů, „snowbordisté“, kteří téměř
začínali, zvládli jízdu shora také a družstvo zce-

la začínajících lyžařů již třetí den lyžovalo téměř
plynule z poloviny velké. Počasí nám přálo, užili
jsme spoustu radosti a smíchu a doufám, že malí
lyžaři budou i nadále s nadšením tyto sporty provozovat.
Zdárnému průběhu přispěly také velmi dobré
podmínky na sjezdovce a vstřícnost a snaha vyhovět ze strany zaměstnanců ze Ski areálu Palkovice, za což jim patří velké poděkování z naší strany.
Děkuji i kolegům Mgr. Tomáši Krplovi a Mgr. Martině Fatrdlové za jejich trpělivost s malými lyžaři.
Mgr. Věra Krpcová
20
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Lyžařský a snowboardový zdokonalovací kurz
V letošním roce jsme již po čtvrté uspořádali „Lyžařský a snowboardový zdokonalovací kurz“
pro žáky 7. – 9. ročníku. Tentokrát jsme se po
6 letech vrátili do ski areálu Kohútka v Javorníkách
a nelitovali jsme. Na kurz jsme vyrazili v neděli
25. února a podle předpovědi počasí nás čekal

velmi mrazivý týden. Po pěším výstupu z údolí
Vranče, jsme se ubytovali v Horské chatě Spartak
a brzy jsme zjistili, že tam velmi dobře vaří.
Hned v pondělí ráno jsme se přesvědčili, že
předpověď počasí tentokrát byla správná. Ale
všichni jsme byli natěšeni na lyžování, a tak jsme
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vyrazili na svah. Sluníčko svítilo, proto ani ten mráz
nebyl tak silný. Svahy byly upravené, lidí na sjezdovkách málo, a tak jsme si to výborně užívali
celý týden. Když nám bylo chladno, ohřáli jsme se
v tzv. „Kurníku“, ale jen chvilku, protože na svahu
nám bylo fajn.
Večery jsme všichni trávili ve společenské místnosti – zpívali jsme, hráli společenské hry, karty
nebo si jen tak povídali. Děti, i když byly z různých

ročníků a tříd, utvořily dobrý kolektiv a společně
se dobře bavily.
Na závěr jsme uspořádali i závody ve slalomu.
Týden na horách uběhl rychleji, než by se zdálo. Ti, kteří ještě za 2 roky budou na naší škole, se
už těší na další kurz. A my, kteří jsme kurz pro děti
připravili, si přejeme, aby je snowboarding i lyžování stále bavilo.
Mgr. Alice Gorelová

Paralympijský den na naší škole
se zakrytýma očima, kdy se musely orientovat jen
podle sílicích zvukových signálů. Podobnou zkušenost prožily při hře goalball, kterou hrají nevidomí lidé s ozvučeným míčem.
Velmi zajímavá byl také beseda s naší úspěšnou atletkou Evou Kacanu, která je světovou rekordmankou, mistryní Evropy a světa ve vrhu koulí
a v neposlední řadě také paralympijskou vítězkou
z Pekingu v roce 2008. Během besedy se děti seznámily s jejím osobním příběhem, s problémy, se
kterými se setkává každý den, ale také s jejími zážitky z vrcholných sportovních akcí.
Takovou akci jsme uspořádali poprvé. U dětí
měla velký úspěch a určitě je přivedla k zamyšlení,
o co snadnější mají život lidé bez handicapu.
Mgr. Alice Gorelová

Necelé 2 týdny po ukončení úspěšných
XXIII. zimních olympijských her byly na stejném
místě v Pchjongčchangu 9. března zahájeny také
XII. zimní paralympijské hry.
A proto 8. března 2018 naše škola uspořádala
ve spolupráci s FTK UP v Olomouci „Paralympijský
den“ pro žáky 3. – 5. ročníku.
Během tohoto sportovního dne si mohly děti
na 4 stanovištích vyzkoušet různé aktivity, které provozují handicapovaní sportovci. Vyzkoušely si zrakovou mobilitu, mobilitu na vozících s těles. postižením + nácvik základní asistence v praxi. Zajímavá byla hra boccia, která připomíná hru
petanque. Nacvičily si mobilitu na sportovních vozících, kterou využily při basketbalu na vozících.
Také si zjistily, jak obtížná je střelba z pistole na cíl
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Školní florbalový turnaj
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se v tělocvičně v Palkovicích uskutečnil předvánoční florbalový turnaj žáků
2. stupně ZŠ. Mezi žáky byl o turnaj velký zájem,
některá družstva měla větší počet náhradníků než
hrajících členů. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 druž-

stev (6., 7., 8., 9. třída a družstvo učitelů), která se
utkala systémem každý s každým. Turnaj měl velice
dramatický průběh, nakonec však podle očekávání
zvítězilo družstvo vyučujících. V příštím roce budou
mít žáci možnost odvety.
Mgr. Pavel Tomalík

Šachový turnaj
Koncem listopadu proběhl na naší škole již
5. ročních turnaje v šachu, a to pro děti od 1. do
5. třídy. Tentokrát se ho zúčastnilo 16 dětí. Čtyři nejlepší žáci postoupili na Šachový turnaj pořádaný
Střediskem volného času Klíč ve Frýdku-Místku. Tam
se naše družstvo ve složení Martin Vašínek, Tomáš
Kaňa, Dominik Muroň a Ondřej Tichavský umístilo
na 5. místě z 20 přihlášených. Šachy hrají většinou
doma jen pro zábavu s rodiči nebo prarodiči.
Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují
schopnosti a znalosti hráčů. Během staletí vznikala
rozsáhlá šachová teorie, která má dnes charakter
vědy. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako způ-

sob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé
charakterové vlastnosti. Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa a hrají je miliony lidí.
Mgr. Věra Krpcová
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Martin Vašínek
...žák 5. třídy, vedoucí našeho žákovského družstva, se věnuje šachům od svých 5 let. Hrát šachy
se naučil sám a když už jako malý porážel i dospělé, začal navštěvovat Beskydskou šachovou školu na
středisku volného času Klíč ve Frýdku-Místku. Jde
o nejúspěšnější šachovou školu v České republice.
Tréninky má Martin skupinové (2 x týdně po
dvou hodinách) a 1 x týdně dvouhodinový individuální trénink.
Kromě těchto pravidelných tréninků se po celou dobu zúčastňuje různých soustředění, mnoha šachových soutěží a turnajů na republikové
i mezinárodní úrovni jako jsou Mistrovství Moravy
a Slezska či Mistrovství České republiky (MČR). Na
MČR byl v kategorii do 8 let pátý. Na MČR 2017 ve
věkové kategorii do 10 let obsadil 14. místo a na

Mistrovství Moravy a Slezska 2017 se jako desetiletý v kategorii do 12 let umístil 6. a tímto se kvalifikoval na MČR 2018, kde hraje nejlepších 24 šachistů dané věkové kategorie. Dále je celkovým vítězem Krajského přeboru v rapid šachu 2014/2015.
Z dalších úspěchů můžeme zmínit vítězství
v mezinárodním šachovém turnaji Talent Cup, který se každoročně hraje v hotelu Petra Bezruče
v Malenovicích, či vítězství v jiných mezinárodních
turnajích jako Miedzynarodowa Mala Olimpiada
Szachova Rybnik nebo Szachovy Suchy Bor open
v Polsku.
Šachy ho nesmírně baví a věnuje jim většinu
svého volného času. Nezbývá, než popřát úspěchy
v dalších soutěžích a ať mu nadšení vydrží.
Mgr. Věra Krpcová

Valentýnské odpoledne
Ve čtvrtek 8. 2. 2018 se na ZŠ v Palkovicích konalo Valentýnské odpoledne, které zorganizovali
žáci IX. třídy. Žáci se mohli v jeho průběhu zapojit
do zábavných společenských her jako např. balónkový tanec, židličkový tanec, kočár atd. Během celého odpoledne akci hudebně doprovázel Antonín
Langr, který žáky seznámil se základy moderních
tanců. Děti se měly možnost dostatečně vyřádit,

pro každého žáka byla k dispozici pizza i pitný režim. Valentýnského odpoledne se zúčastnili také
studenti ze zahraničí v rámci projektu Edison, odpoledne se jim velice líbilo. Celé odpoledne zábavnou formou moderovali žáci Jakub Machálek
a Veronika Kocurková. Všem, kteří se podíleli na
organizaci odpoledne, patří velké poděkování.
Mgr. Pavel Tomalík
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Karneval ve školní družině
Dne 23. 2. 2018 uskutečnily paní vychovatelky
pro děti ze školní družiny karneval. Karneval se konal v tělocvičně a občerstvení pro děti bylo zajištěno. S výzdobou tělocvičny pomohly samotné děti,
neboť celý týden vyráběly ve školní družině karne-

valové škrabošky, řetězy a papírové klauny. S programem nám pomohl lektor taneční školy Antonio.
Děti si zasoutěžily v karnevalových soutěžích a naučily se latinsko-americký tanec. Všem dětem se letošní karneval moc líbil.
Vychovatelky ŠD

MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
Planetárium v MŠ
Nevšední zážitek čekal na naše nejmenší. Do
naší školičky přijelo mobilní planetárium z Ostravy. Děti měly možnost shlédnout zajímavou a poučnou pohádku „Se zvířátky o vesmíru“. Všichni
se prostřednictvím zvídavých zvířátek seznámili se
základními pojmy vesmíru, to že je slunce hvězda
a země planeta věděly asi všechny děti, ale jakou
barvu má planeta Mars a jiné zajímavosti o dalších planetách a jak říkáme seskupení hvězd na
obloze, jsme se naučili z krásné a poučné pohádky
o vesmíru. Všechny děti měly veliký zážitek z toho,
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že mohly ležet a sledovat pohádku, která se promítala po celé obrovské kopuli planetária. Také se
dozvěděly o nevšední a zajímavé práci astronautů a životu na kosmické lodi. Proč když my spíme a je u nás noc, si děti v Americe mohou hrát
a mají den, jak je možné, že je jednou měsíc kulatý jako míč a někdy je hubený jako proutek to vše
a jiné otázky se děti dozvěděly od zvířátek. Nakonec jsme si do školky odnesli nejen nevšední zážitky, ale také kvízy v podobě pracovních listů a papírovou skládanku modelu kosmické lodi.
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Doktorský den v MŠ
V pátek 23. 2. 2018 se v naší mateřské škole
v ZŠ uskutečnil již tradiční doktorský den. Děti
a rodiče o tomto dni byli dopředu informováni,
tudíž do školky dorazily děti vzorně připravené.
Nejen že byly oblečeny v bílé, ale také si přinesly doktorské kufříky, roušky, čepice a dokonce fonendoskopy pro poslech našich srdíček.
Letošní doktorský den byl zahájen krátkým poučením dětí o první pomoci, zopakovali jsme si
3 základní telefonní čísla na integrovaný záchranný systém ČR a co je v telefonu důležité sdělit.
Následně jsme zahájili operaci lidského těla,
kdy dětem byly představeny zejména základní
lidské orgány a jejich funkce. Děti byly pozorné

a žádná otázka paní doktorky ani zdravotní sestřičky, které ztvárnily paní učitelky Hanka a Zuzka, je nepřekvapila. Jednotlivé orgány se učily také
správně umísťovat prostřednictvím postavy nalepené na podlaze. Po dokončení „operace“ a „zašití“ pacienta jsme si vše ještě shrnuli a poté přivedli pacienta k vědomí. Děti se také dozvěděly, jaká
je pooperační péče o pacienta a co je to doktorská vizita.
Celkově hodnotíme doktorský den za velmi povedený a dětmi oblíbený. Děti tento způsob zážitkového učení moc bavil a věříme, že si odnesly spoustu nových znalostí a taky příjemný zážitek
z mateřské školy.

Oslavy MDŽ
Děti z Mateřské školy Palkovice ze tříd „Hvězdička“ a „Motýlek“ společně připravily překvapení
pro všechny palkovické ženy. V místním kině si pro
ně připravily pásmo písní a básní v RETRO stylu.
Paní učitelky nachystaly dekoraci z předmětů
doby minulé, nezapomněly ani na červené karafiáty a děti se zase nastrojily do retro oblečení.
Celé vystoupení bylo zahájeno půvabným pohybovým ztvárněním písně: „My jsme holky z porce-
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lánu“. Během písně si holčičky podávaly porcelánové talíře, byly natolik šikovné, že jim ani jeden nespadl, chlapci nosili na jevišti cedulky s nápisy: „Neklopit“, „Křehké“, „Expedice Palkovice“. V programu
děti přednesly básně o babičkách, maminkách a za
klavírního doprovodu zazpívaly několik písní.
Vystoupení se všem přítomným líbilo a děti byly
za své vystoupení odměněny vřelým potleskem
a sladkostmi. Doma je jistě čekala pusa od maminky.
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Masopust MŠ
ní kolemjdoucí jen koukali, co to jde za průvod. Jakmile jsme dorazili k cíli, tak jsme poprosili paní domu,
ať nám otevře bránu, za odměnu jsme ji také, jak se
patří, pořádně vytancovali. Následně jsme pochovali
basu a pořádně jsme si zatruchlili. Poté následovaly různé soutěže jak pro děti, tak i pro rodiče, kteří
soutěžili společně s dětmi. Nechybělo vyhodnocení
nejlepší masky a také jízda na koni, kterou nám zajistila paní Maršálková. Pro účastníky bylo připraveno bohaté tradiční masopustní občerstvení – jitrnice,
jelítka a tlačenka, ale také grilovaná klobása či párky
v rohlíku. Nechyběly ani výrobky našich dětí – tyčinky z listového těsta, škvarkové pagáče, preclíky, pizza
twistery nebo mrkvový dortík.
Celou akci hodnotíme jako velice podařenou
a určitě budeme pokračovat i v dalších ročnících,
kde se budeme těšit na vaši účast.
Na závěr bychom chtěli velice poděkovat panu
Radovi za vůz s koněm a jeho kočírování, panu
Pavlíčkovi za hraní na harmoniku, paní Maršálkové za půjčení koně pro děti, paní Opělové za zapůjčení areálu, ale hlavně vám všem zúčastněným
za výbornou atmosféru. Touto akci, jsme se snažili
dětem i veřejnosti připomenout tradici masopustu a užít si zábavy a radovánek v plném proudu.
Kolektiv MŠ Palkovice

V sobotu 3. března proběhl 1. ročník školkového
masopustního reje a pochování basy. Děti a rodiče
se sešli ve 13.30 u naší základní školy, kde se účastníkům masopustního reje rozdávalo pohoštění v podobě malých koláčků. Netrpělivě jsme vyhlíželi pana
Dalibora Radu, který přijel na dobovém voze taženým koníkem. Neseděl tam sám, protože mu společnost dělal pan Pavlíček, který hrál na harmoniku
všechny známé lidové písně. U školy jsme společně
s dětmi dozdobili vůz, rozdali jsme dětem hudební
nástroje, společně s veselou muzikou a doprovodem
policie ČR jsme se vydali na statek k Bačům. Celou
cestu pan Pavlíček hrál, děti i dospělí zpívali a náhod-
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Obecní ples 2018
Tradičně poslední únorovou sobotu se konal v Restauraci pod Habešem slavnostní obecní
ples. I letos se všichni návštěvnici výborně na plese
bavili, zatančili si u známých hitů v podání kapely StandaBanda a mohli vyhrát řadu hodnotných
cen v tombole. Speciálním hostem letošního plesu byl kouzelník Tomasiano známý např. z televizní soutěže Československo má talent. Ten nadchl
obecenstvo nejen řadou triků zakončenou levitující dobrovolnicí, ale také kouzlením přímo u stolu.
Nejoblíbenějším kouzlem večera se stalo ohýbání vidliček, kterých bylo nenávratně větší množství
zničeno. O skvělé předtančení se zasloužili tanečníci tanečního klubu Antonio. Významným zpestřením celého večera byla degustace vín přímo od
vinaře p. Hanáka z Blatnice pod Svatým Antonínem, kterému zdatně pomáhaly v blatnických krojích Zuzka Chýlková a Monika Bebčáková, kterým
za toto patří obrovský dík.
Kulturní komise
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Nezávislí Pro Palkovice a Myslík
(Před) velikonoční odpoledne
V sobotu 17. 3.
se v restauraci Pod
Habešem uskutečnilo již čtvrté (Před) velikonoční odpoledne.
I tato akce prochází
vývojem, a proto se
ji snažíme vždy něčím zpestřit či udělat
trošku jinak.
Letos nám ještě před samotným začátkem akce
navodil příjemnou velikonoční atmosféru Marian Friedl hrou na původní beskydské nástroje.
Mohli jste slyšet salašovku, moldánky, gajdy, pastýřskou píšťalu či tradiční malý cimbál a další. Ve
13 hodin se otevřel náš malý „velikonoční jarmark“.
Hned u vchodu do sálu za velikonoční branou
jste mohli ochutnat tradiční velikonoční speciality – mazanec, velikonoční nádivku, vaječný likér,
beránka, plecovník...Ve 13.30 nám poprvé vystoupily v hudebním programu děti z Mateřské školy
v Palkovicích a po nich pan Milan Cyrus a Martin Topič. Mezitím se již všichni mohli podívat po
29
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sále, kde mohli vidět
zdobení vajíček, pletení pomlázek, zdobení
perníčků a další... Kdo
chtěl, mohl také vše vyzkoušet pod dohledem
odborníků.
Přivítali jsme mezi
nás pana Jaroslava
Wojnara z Palkovic
s pletením pomlázek,
paní Karlu Menšíkovou
a paní Miladu Zbrankovou z Palkovic s různými velikonočními dekoracemi a vazbami, paní
Lenku Žaarovou z Palkovic u zdobení perníčků, zahrádkáře z Palkovic a s nimi floristku paní Jarmilu
Mázlovou z Brušperka, paní Marii Musilovou z Trojanovic s nazdobenými perníčky, pana Pavla Orlíka
z Frenštátu pod Radhoštěm s vrtanými kraslicemi.
Dále pak za námi opět přijela paní Marie Vrtalová z Trojanovic s malovanými a vrtanými kraslice-

mi. Nemohla u nás chybět paní Otka Kadašiová ze Strečna s přáteli
a nově mezi nás přijela paní Anička Motičková s paní Janou Dokoupilovou z Komorní
Lhotky s háčkovanými
výrobky a výrobky, které byly šité z látky.
O děti se staraly
Barča Pustková, Katka
Eleková a Katka Vlková.
Děkujeme všem, co
jste opět po roce přijali
naše pozvání, byli jsme
s Vámi rádi a vážíme si Vás. Děkujeme těm, co nás
přišli podpořit, díky patří vedení Základní a mateřské školy, že nám vystoupení dětí umožnilo a hlavně pak paním učitelkám Zuzce Chýlkové, Hance
Prausové a paní Monice Bebčákové a samozřejmě
rodičům.
Za organizátory Petra Opělová

Bazar letního vybavení
Pro více informací sledujte FB Kino Palkovice
nebo nás kontaktujte na e-mail kultura@palkovice.cz. Poplatek je 30 Kč za jednoho prodávajícího, vše je na vlastní zodpovědnost prodávajícího.
Mgr. Štěpánka Pavlíčková

Již podruhé všechny zveme v neděli 15. dubna na bazar jarního a letního vybavení. Přijďte
prodat vybavení, které Vám nebo dětem už nepadne a pořídit si „od souseda“ nové. Přijímáme
sportovní potřeby (brusle, koloběžky, kola atd.),
funkční sportovní oblečení (běžeckou či sálovou obuv, sportovní trika, dresy atd.) a sportovní doplňky. Doma, prosím, nechte obyčejná
trička, tepláčky atd. Přijímáme max. 20 ks věcí
od jednoho prodávajícího. Prodávající si může
věci nabízet sám nebo je může nechat na místě k prodeji.
Harmonogram dne:
8:30 – 10:30
příjem zboží
13:00 – 18:00
prodej
18:00 – 19:00
vracení věcí a účtování
Pro zpříjemnění nákupů bude od 17:00 probíhat promítání kina – rodinné představení Psí
poslání.
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Pálení čarodějnic a stavění máje
aneb fantastická zvířata v Palkovicích
Co by byly pohádky bez
kouzelných a magických zvířátek? Černá kočka strašidelné čarodějnice, draci, kocour
v botách, všudylezka, třaskavec,
akromantule, hipogryf a další! Že nevíte, kdo to je? Hledejte v knihách a filmech nebo
si vymyslete vlastní fantastické
zvíře! Fantazii se meze nekladou a každý kostým bude odměněn! Přijďte s námi v neděli

29. dubna od 14 hodin ve volnočasovém areálu za tělocvičnou ponořit se do kouzelného světa pohádkových zvířat.
Na úvod celého odpoledne vystoupí neuvěřitelní Maxim Turbulenc! Na závěr dne pak společně postavíme májku a zapálíme zlou čarodějnici. Za nepříznivého počasí se akce bude konat v tělocvičně.
Kulturní komise

Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní
V úterý na 1. máje se v Palkovicích opět pokusíme překonat rekord v počtu líbajících se párů pod
jednou třešní, který aktuálně činí 21 párů. Od 16:30
se můžete těšit na hudební vystoupení, v 17:00 se

pokusíme překonat rekord a v 17:30 pro všechny
zamilované i dalších příchozí promítneme romantickou francouzskou komedii „Dokud nás svatba
nerozdělí“.
Kulturní komise
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Mistrovství světa v ledním hokeji tradičně v našem kině
Již se to pomalu stalo tradicí, a proto jsme pro
Vás letos opět připravili promítání zápasů Mistrovství světa v ledním hokeji 2018 v palkovickém kině.
Vzhledem k tomu, že se letos mistrovství koná
v Dánsku, tak díky absenci časového posunu se
zápasy českého týmu uskuteční v atraktivních časech. Vstupné na jeden zápas činí 20,- Kč, otevřen
bude opět bufet s točeným pivem. Přijďte opět
společně fandit a vytvořit do našeho kina stadionovou atmosféru! K zhlédnutí budou všechny zápasy českého týmu:

sobota 5. 5. od 20:15
Česko – Slovensko
neděle
6. 5. od 16:15
Švédsko – Česko
úterý
8. 5. od 20:15
Česko – Švýcarsko
čtvrtek 10. 5. od 20:15
Česko – Rusko
pátek
11. 5. od 20:15
Bělorusko – Česko
neděle 13. 5. od 16:15
Francie – Česko
pondělí 14. 5. od 20:15
Česko – Rakousko
+ další zápasy českého týmu dle vývoje turnaje.
Kulturní komise

Dětský divadelní soubor Nahlas!
Dámy a pánové, dovolujeme si všechny milovníky velkého umění již takto dopředu pozvat
na naše další divadelní představení, Zvířecí šou!!!
Uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co jste ještě neslyšeli. Nadšené výkony malých herců, skvě-

lá muzika a třeskutá zábava. To jsou děti z Palkovic a Myslíka. Těšíme se na Vás 17. června 2018 od
17:00 v Kulturním domě v Palkovicích!
Štěpánka Pavlíčková
32
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100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
V letošním roce si připomínáme stoleté výročí vzniku samostatného československého státu.
Jak jsme psali v minulém čísle, chtěli bychom i my
v naší redakční radě navázat na toto výročí a připomenout si život v naší obci v uplynulých 100
letech. V minulém vydání jsme psali na téma sport.
Další oblasti, kterou chceme v tomto výtisku zmínit, jsou kulturní a sakrální památky v Palkovicích a na Myslíku. Mnohé z nich jsou starší než
naše republika a přes tuto řadu let se dochovaly
v uspokojivém stavu. Účelem tohoto článku není
vyjmenovat a popsat všechny památky. Je jich více
jak tři desítky, na to zde nemáme ani dostatek místa. Cílem toho článku je představit a připomenout
si pouze některé z nich, které svým významem,
příběhem nebo stářím stojí za vzpomínku.
Sakrální památky jsou považovány jako součást
krajiny. Mají tradici (často dlouholetou), kterou nepřerušila ani totalitní doba komunismu. A to především díky mnohdy vytrvalé péči obyvatelů obou
částí naší obce přes všechny možné překážky, které jim postavil do cesty režim. Společným dílem
a obětavou prací těchto (mnohdy bezejmenných)
občanů a po roce 1989 také ve spolupráci s naší
samosprávou (obci) jsme dosáhli toho, že máme
stále ještě o čem hovořit a co v naší krajině nalézat. Jme rádi, že tyto kulturní památky nezmizely
úplně. Jejich kulturní a společenský odkaz podepřený prací našich předků se přímo dotýká také
nás. Obzvláště v této „zvláštní“ době, kdy my Evropané mnohdy neumíme najít cestu ke svým kořenům a navenek působíme dojmem, že nevíme,
kam kulturně směřujeme.

do posledního muže. V letech 1944–1949 proběhly
ve Svatém Mořici vykopávky, které potvrdily reálný
podklad legendy, počet zde umučených křesťanů se
dnes odhaduje až na šest tisíc.
Tato kulturní památka je nejstarší v obci. Najdeme ji na Dolním konci na malém prostoru za
říčkou Olešnou. Původní stavba kaple byla dřevěná a pocházela (pravděpodobně) z roku 1580. Postavená byla z rozhodnutí olomouckého biskupa
Stanislava II. Pavlovského. Ve věži měla dva menší
zvony. Kolem kaple byl menší hřbitov. Kaple stála
v místě, kde v té době byl střed obce. Ten se později posunul směrem k současnému centru obce.
V roce 1789 (po 209 letech) byla dřevěná kaple
(v již dosti špatném stavu) nejdříve obcí prodána do soukromých rukou a posléze za krátký čas
obec přehodnotila své rozhodnutí a kapli odkoupila zpět do svého vlastnictví. V roce 1850 byl její
technický stav natolik špatný, že se musela zbourat a o rok později byla nově postavená už jako
zděná stavba. V tomto stavu se dochovala až do
současné doby. Stavba nenese žádné prvky stavebního slohu, přesto se jedná o zajímavou stavbu. O zajišťování financí na provoz kaple se staral
Fond pro kapli sv. Mořice. Při povodni v roce 1966
došlo k poškození břehu v blízkosti kaple, čímž
došlo k odkrytí části dřívějšího hřbitova a zdi kaple byly poničeny vlhkostí z velké vody. Nákladem
obce byl posléze břeh opraven. V roce 1969 došlo
také k rozsáhlé opravě kaple, na které se podíleli občané Palkovic. Po roce 2000 kaple prodělala
ještě několik údržbářských prací (drobné opravy,
vymalování a nátěry střechy a fasády). V současné
době se kaple nachází v zachovalém stavu. Uvnitř
kaple je malý obětní oltář s obrazem ukřižovaného
Krista a obrazy sv. Isidora a sv. Vendelína. Posledních několik let každé září na svátek sv. Mořice se
koná na prostranství před kapli pravidelná nedělní
bohoslužba.

Kaple sv. Mauritia (Mořice)

Svatý Mořic (latinsky Mauritius) je starověký
světec křesťan a mučedník. Narodil se ve 3. století v Egyptě a byl velitelem křesťanské římské legie
v dobách vlády římského císaře Maximiána. Jeho
jednotky se měly účastnit tažení v Galii a zde se
podílet na potlačování vzpoury proti císaři. Nedaleko Ženevského jezera dostali rozkaz obětovat
pohanským bohům, jak bylo před bitvou zvykem,
avšak legie tento rituál odmítla vykonat a stáhla
se do Agauna (dnešní Švýcarsko), přesto však vojáci zůstali dál poslušni rozkazům císaře. Maximián
dal za trest legii zdecimovat. Legionáři, povzbuzeni
Mořicem, však dál odmítali účastnit se pohanského
rituálu, a tak byla celá legie, včetně Mořice, pobita

Kostel sv. Jana Křtitele

Svatý Jan Křtitel zvaný též Předchůdce, je prorok
z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangeliích. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným
a asketickým životem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které křtil v řece
Jordánu; takto pokřtil i Ježíše Krista. V jednom ze
svých kázání odsoudil i krále Héróda Antipu za jeho
33
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sňatek se ženou vlastního bratra. Héródés ho za
tuto kritiku uvěznil a posléze, na přání dcery Salomé, nechal Jana Křtitele popravit stětím a daroval
Salomé jeho hlavu.
Kaple sv. Mořice s rostoucím počtem obyvatelstva přestávala lidem vyhovovat a tak byl roku 1631
postaven kamenný kostel. Byl situován směrem do
nového centra obce, kde se začal více rozšiřovat
život (obchůdky, škola, mlýn). Vysvěcen byl 11. listopadu na svátek sv. Martina. Kostel je postaven
v románském slohu a sakristie ve slohu gotickém.
Stavebním materiálem byl kámen, který byl v té
době běžným stavebním materiálem. Loď kostela má plochu půdorysu o velikosti 108 m2, věž je
38 m vysoká. Do nejvyššího patra věže je potřeba překonat 93 dřevěných schodů. Nevím, jestli
je to hodně nebo málo, ale paní učitelka Bednářová (donedávna nejstarší občanka naší obce) je
ve svých devadesáti letech vyšlapala u příležitosti
dne otevřených dveří kostela. A to je výzva! Když
se řekne slovo kostel, každý si představí velkou
stavbu ke konání bohoslužeb, ale i koncertů. Snad
každý ví, že ke kostelu neodmyslitelně patří oltář,
vnitřní bohatá výzdoba maleb, soch, obrazů, varhany, kostelní hodiny a zvon. Každý zvon má svůj
příběh. Nejinak tomu bylo i v případě našeho kostela. Původně měl hned čtyři menší zvony. O 50 let
později došlo k pořízení nového 120 kg zvonu.
Nesl nápis „Ke cti sv. Jana Křtitele“. Tento vydržel
na svém místě přes 140 let. V roce 1829 byl přelit na
menší o váze 100 kg. Nový zvon byl opatřen nápisem „S. Maria una pro mobis“. Už o šest let později
měl kostel opět nový zvon. Tentokrát ještě menší
o váze 50 kg. Kromě toho byl ještě v kostele tzv.
sanktusový zvonek a malý železný zvon-umíráček. Jejich stáří se však nedalo z dochovaných dat
prokázat. V roce 1906 byl odlit další zvon o váze
250 kg. Zasvěcen byl sv. Františku Serafinskému.
V roce 1928 byly pořízeny tentokrát hned tři zvony. Největší o váze 464 kg byl zasvěcený sv. Janu
Křtiteli. Druhý zvon vážil 237 kg a byl zasvěcený
Panně Marii Lurdské. Třetí nejmenší zvon o váze
139 kg byl zasvěcený sv. Václavu. Původní sanktusový zvonek byl už v roce 1924 přelit na nový
o váze 50 kg. Přišel válečný rok 1942 a s ním nenávratně zmizely všechny tři zvony. Byly odebrány
(a přetaveny) pro válečné účely. O rok později byl
narychlo na přechodnou dobu pořízený malý železný zvon. Ovšem, jak už to u železných zvonů
chodí, praskl a tak o čtyři roky později jej nahradil
další železný zvon, tentokrát o váze 190 kg. Tento
vydržel až do roku 1993. V tomto roce konečně
díky finančním příspěvkům farníků byly posvěceny

a umístěny na věž opět tři zvony z „pravé“ zvonoviny (zvonovina je slitina 78% mědi a 22% cínu
– pozn. autora) - odlitek ze zvonařské dílny Josefa
Tkadlece z Halenkova. Největší (sv. Jan Křtitel) váží
420 kg, prostřední (sv. Anežka) má 220 kg a nejmenší zvon (sv. Václav) váží 180 kg. Tyto vydržely
na svém místě až do současnosti. Zajímavosti na
nich je, že každý den po dobu celého týdne zvoní vždy jeden z nich (pravidelně se střídají), aby
se rovnoměrně opotřebovávaly. Pouze v neděli
(a svátky) zvoní všechny tři současně. V malé věžičce je ještě malý zvon-umíráček. Takový je příběh
našich zvonů. Celkem se jich za uplynulých 386 let
na věži kostela vystřídalo minimálně devatenáct.
A další zajímavosti našeho kostela? Harmonické
zvonky z roku 1886 (používané dodnes), dva boční oltáře sv. Kříže a sv. Františka Assisi oba z roku
1799, pneumatické varhany z krnovské dílny firmy
Rieger z roku 1939 mající více jak 1000 píšťal (dostaly se k nám na den přesně 15. 3. 1939 – v den
počátku okupace naší vlasti nacisty), nebo 14 obrazů křížové cesty z roku 1940 - stejné obrazy najdete na poutním místě na sv. Hostýně. Raritou na
svou dobu je v neposlední řadě italská keramická
dlažba z roku 1975. V období let 1947 – 2018 proběhlo v kostele mnoho stavebních úprav a prací
(věžní hodiny, oltář, omítky, elektroinstalace, dlažba, varhany, lavice, ozvučení, zpovědnice, LED
osvětlení, topení, odvodnění zdí, úpravy interiéru,
opravy věže,…). Díky svědomité péči palkovických
duchovních správců a ochoty a píle farníků se náš
kostel udržel ve skvělém technickém stavu až do
současné doby. Toto by nebylo možné bez nemalých finančních příspěvků farníků a také díky nemalým finančním dotacím z obce. Přejme si společně,
aby tato kulturní památka byla i nadále ozdobou
a dominantou naší obce minimálně dalších 100 let.

Kaple Panny Marie Sedmibolestné

34

Panna Maria Sedmibolestná je titul Panny Marie, který se vztahuje na její bolesti související s osudem jejího syna Ježíše Krista. Panna Maria Sedmibolestná je patronkou Slovenska.
Jedná se o nejstarší kulturní památku Myslíku.
Kaple je z kamene a byla postavena v létech 1857
– 1859. Předtím stála na jejím místě malá dřevěná kaplička (pro 10 lidí) vysvěcená v roce 1820 na
svátek sv. Ducha. (Díky tomu se mezi občany více
ujal a vydržel do současnosti název Kaple sv. Ducha; podobný případ o zasvěcení kostela najdeme
v Metylovicích – pozn. redakce). V roce 1851 byla
zbořena, aby na jejím místě mohla vyrůst kaple nová. V roce 1900 bylo přistoupeno ke stavbě
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ka s podobným příběhem (za záchranu lidského
života během bombardování v době války) vznikla
v roce 1946 v lokalitě Mankovy skály na Myslíku.
Kaplička vznikla vysekáním oválného otvoru ve
vápencové skále, do kterého byla vložena socha
P. Marie. Prostor před kapličkou byl také upraven
(malý dřevěný plůtek). O rok později dostala kaplička sochu svaté Bernardety. Posléze na skále nad
kapličkou byla postavena malá dřevěná zvonička.
Každou druhou květnovou neděli zde probíhaly
pravidelné bohoslužby. V období totality (po roce
1948) byly bohoslužby zakázány. Přesto zde v té
době bez ohledu na nesmyslný zákaz probíhaly
soukromé pobožnosti. Po roce 1989 pak byly pravidelné květnové bohoslužby opět obnoveny. Kaple
je v současnosti udržována v dobrém technickém
stavu díky obětavé ochotě myslíkovských občanů
z blízkého okolí, kteří se starají také o květinovou
výzdobu kaple. Podobná kaplička zasvěcená Panně Marii Lurdské (vyzdvihující příběh zjevení) se
nachází v Rozsůškách (u čp. 447). Tato sakrální památka je mimo jiné zajímavá také tím, že je znám
velmi podrobný lidský příběh předcházející stavbě
této památky (což u sakrálních památek mnohdy
nebývá pravidlem). Tento příběh si můžete přečíst
v knize distribuované obci, kterou vlastní celá řada
občanů. Z ní bylo čerpáno i v tomto článku (název
knihy je uvedený na konci článku).

nové věže. Obdobně jako zvony v kostele v Palkovicích měly také zvony Myslíkovské kaple svůj
příběh. Ostatně jak jinak. První zvon je z roku 1858.
V roce 1897 byl přelit (brněnská firma Hiller-vdova a syn) a slavnostně vysvěcen zvon nový. V roce
1921 byl odlit a umístěn do nové věže další zvon.
V roce 1942 byly oba zvony odvezeny pro válečné
účely. Stejně jako z kostela v Palkovicích. V roce
1943 byl pořízen náhradní malý zvon o váze
45 kg (Nejsvětější trojice). Další zvon o váze 160 kg
(Archanděl Gabriel) byl pořízen v roce 1971. Tento
vydržel až do roku 2006, kdy byl odlit a vysvěcen
další 92 kg zvon (sv. Ludmila). Tento zvon byl pořízen díky finančním darům tehdejšího starosty
obce Ing. Františka Hušky a pana Josefa Nováka.
Kuriozitou je, že na okraji tohoto zvonu je nápis
„Pořízen z darů Ing. Františka Hrušky a Josefa
Nováka z Palkovic“. Zvonařské dílně se podařilo zkomolit příjmení starosty Hušky na Hrušku.
(Ještě že máme v obou částech naší obce nové
zvony a tudíž nemusíme další odlévat; kdo ví, jak
by dopadlo ve zvonařské dílně jméno současného
starosty-pozn. autora). V roce 1959 prošla kaple generální opravou (střecha, schodiště, strop,
omítka atd.). V období let 1960 – 1989 prodělala
kaple mnoho stavebních úprav (oltář, okna, lavice,
elektroinstalace, věžní hodiny, opravy a malby interiéru,…). V roce 2013 byla provedena sanace základů obce a zpevnění statiky budovy ocelovými
lany. V roce 2016 byl nainstalován nový hodinový
stroj včetně ciferníků a odbíjení. V roce 2017 byla
dokončená nová omítka a drobné fasádní úpravy. Kaple je v majetku obce Palkovice. V současné době jsou zde pravidelné sobotní bohoslužby
(s nedělní platností) sloužené duchovním správcem farnosti Kozlovice.

Kříže v Palkovicích a na Myslíku

Myslíkovské lurdy

Lurdy (francouzsky Lourdes) je jihofrancouzské
město ležící v podhůří Pyrenejí. V roce 1858 zde
došlo k mariánskému zjevení mladé Bernadettě
Soubirousové, a brzy poté se Lurdy staly jedním
z nejdůležitějších římskokatolických poutních míst
světa. Později exhumované a v městečku Nevers
vystavené tělo Bernadetty Soubirousové zůstalo
dodnes neporušeno.
V těžkých dobách minulých, obzvláště díky
světovým válkám, lidé budovali malé kapličky jako
slib či poděkování za zázračnou záchranu lidského života či daru zdraví. Dělo se tak s vděčnosti
hlavně v období následujícím po válce (ať už první
či druhé světové). Především byly tyto sakrální památky věnované Panně Marii. Jedna taková kaplič-
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Kříže patří mezi drobné sakrální památky. První
kříže se začaly objevovat u cest kolem 9. století
z nařízení Karla Velikého. Na Moravu se rozšířily
s příchodem věrozvěstů Konstantina a Metoděje.
První kříže byly dřevěné, od 13. století pak kamenné. V novověku (konec 15. století) pak byly
železné kované kříže. Od 18. století se začínají
objevovat kříže litinové s korpusem ukřižovaného Krista a nápisem INRI (Ježíš Nazaretský, král
židovský). Litinové kříže pak byly vystřídány kříži
kamennými nebo mramorovými. V poslední době
se opět díky pokročilým technologiím v oblasti
ochrany dřeva opět vyskytují kříže dřevěné (např.
nové poutní místo sv. Marie Goretti v Chlebovicích).
V Palkovicích máme poměrně hodně osamělých křížů, se kterými je spojeno spousty příběhů.
Mezi ty významné vzpomeňme kamenný pískovcový kříž na hřbitově z roku 1880, barokní kamenný pískovcový kříž z roku 1741 u fary (kulturní
památka), dřevěný misijní kříž z roku 1940 u kostela, dřevěný kříž s kamenným soklem u čp. 38
(pravděpodobně pozůstatek ze starého hřbitova),
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Kamenné sochy v Palkovicích
a na Myslíku

litinový kříž v poli u čp. 47 (také pozůstatek starého hřbitova).
Na Myslíku najdeme kamenný pískovcový kříž
(pocházející z kozlovického hřbitova), kamenný
pískovcový kříž v Rybím, kamenný žulový kříž na
Batrné.

Poslední skupinou sakrálních památek jsou
sochy svatých vytesané z kamene. Stavebním
materiálem typickým pro naši oblast je pískovec
a proto (pravděpodobně) jsou sochy z tohoto
materiálu. V Palkovicích ovšem není známa žádná
památka tohoto typu (respektive v redakci neznáme zdroj, který by jí popisoval). Na Myslíku máme
dvě takové sochy a obě jsou kulturními památkami. Nedávno jste měli možnost dočíst se o nich
samostatně v Palkovických listech, protože prošly
celkovou obnovou. Jedná se o sochu sv. Jana Nepomuckého a o sochu sv. Barbory. Socha sv. Jana
Nepomuckého se nachází na pozemku u čp. 50.
Pochází z druhé poloviny 19. století. Přesné určení
vzniku této památky s ohledem na absenci jakéhokoliv dochovaného zdroje nelze zjistit. Socha
sv. Barbory je na pozemku u čp. 199. Jinak řečeno
– obě sochy se nacházejí na sousedních pozemcích vedle sebe. Pochází z roku 1734.
Kulturní a sakrální památky byly vždycky součástí života lidí. Ani dvě světové války ani totalita
tomu nedokázaly zabránit. Naštěstí pro nás. Dostali jsme do rukou „dědictví“ našich předků. A je
teď jedině na nás, jak se k němu postavíme, jak
s ním naložíme. V současné společnosti je moderní dívat se dopředu. Zrychlujeme všechno možné,
snažíme se překonávat stále větší dálky, vymýšlet
nové technologie. Určitě to smysl má. Ovšem nesmíme zapomínat na naše předky, protože ti nás
zavedou po mnohdy klikaté cestě ke kořenům.
Našim kořenům. To nám umožní pochopit jejich
život, který byl sice těžší než ten náš současný, ale
hlavně byl šťastnější. Naše obec se snaží ke kulturním a sakrálním památkám přistupovat zodpovědně. V rámci svých možností. Máme zřízenou
poradní komisi (Komise pro správu a zachování
kulturního dědictví), která se zabývá realizací obnovy kulturních památek. Využíváme státní dotace, spolupracujeme s katolickou církví. Chceme
věřit tomu, že toto dědictví nám svěřené zachováme i pro příští generace. Závěrem nutno dodat, že
některá uvedená data se nemusí shodovat s novými skutečnostmi, které mohly být postupem času
v tomto zjištěny. Vývoj jde dopředu a s ním i nová
zjištění faktů a skutečností.
Ing. Tomáš Huďa

Sloupové kapličky v Palkovicích
a na Myslíku

Tyto kulturní památky najdeme nejčastěji na
Hůrkách. Jsou spíše menších rozměrů. Stavebním
materiálem je většinou dřevo. Kapličky mají svůj
nosný sloup, na kterém jsou umístěné. Většinou
jsou na soukromých pozemcích a jsou v soukromém vlastnictví. V Palkovicích najdeme jen dvě.
První je dřevěná sloupová kaplička Panny Marie
Ustavičné pomoci (u čp. 49), kterou v roce 1957
zničila svým pádem 300 let stará lípa (zasažená
bleskem). V roce 2005 pak byla nově postavena
s obrazem Svaté Rodiny uvnitř. Vlivem počasí byl
obraz zničen, a proto o dva roky později dostala
kaplička nový obraz zasvěcený Panně Marii ustavičné pomoci – odtud název kapličky. V roce 2008
byla s tímto obrazem nově vysvěcena. Druhou
kulturní památkou tohoto typu je dřevěná sloupová kaplička Panny Marie v Dolině (u čp. 167).
Tato byla v dřívějších dobách oblíbeným místem
setkávání palkovické mládeže.
Na Hůrkách (v katastru Myslíku) najdeme
dřevěnou sloupovou kapličku Svaté Rodiny
(u čp. 127), dřevěná sloupová kaplička sv. Josefa
(u čp. 62) s nádhernou šindelovou stříškou, bohužel
byla v roce 2012 zničena pádem stromu. Dřevěná sloupová kaplička sv. Jana Nepomuckého
(u čp. 2) stála u jedné z nejstarších budov na Myslíku (dům čp. 2 byl pravděpodobně postaven už
v roce 1795). Bohužel měla také podobný osud
jako některé památky tohoto typu, že byla zničena.
Horší na tom je ta skutečnost, že byla pravděpodobně zničena lidskou rukou. Kaplička totiž byla
uřezána od sloupu, a protože se v okolí nenašla,
tak jediné vysvětlení je, že byla ukradena. Díky myslíkovskému občanovi Františku Eliášovi a jeho synům byla vyrobena nová kaplička, která byla v roce
2016 umístěna na původní místo a zároveň byla
vysvěcena, jak se u sakrálních památek dělá. Další
zajímavou památkou je dřevěná sloupová kaplička
Neposkvrněného početí (u čp. 165 v osadě Rybí).
Tato památka byla zbudována po revoluci v roce
1993 rodinou Strakošových (podobně po revoluci
zbudovanou památkou je kaple Panny Marie v Pohorali postavená na náklady Zdeňka Bače).

Čerpáno z veřejných zdrojů a z publikace Církevní památky Palkovic a Myslíku, Obec Palkovice
ve spolupráci s TOM 1309 Žlutý kvítek, 2013
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SPORT
Děláme sportoviště zábavnější
Řádově desítky tisíc korun pokryjeme z části
vlastními prostředky a z části penězi grantu Nadace Srdcovka, v kterém jsme také letos uspěli.
Plánovaný začátek budování je stanoven na měsíc
duben s nejpozdějším termínem ukončení v měsíci červnu. Cílem je zatraktivnit a připravit sportoviště na hlavní sezonu k zábavě a tréninku hráčů
obou oddílů.
Dalším rozšiřujícím prvkem sportovních aktivit
je základní workoutové sportoviště v klidové části tenisových kurtů. Skladba bude jednoduchá pro
základní cviky na posílení horní části těla.
Mgr. Petr Gřes, tajemník TJ Sokol Palkovice

Jedním z bodů stanov TJ Sokol Palkovic je udržovat a rozvíjet sportovní podmínky pro své členy.
Cesty jak tento trend udržet jsou různé. Využitím
vlastních sil a prostředků, zajištěním partnerských
organizací, finančních zdrojů sponzorů či požádáním o pomoc z obecního rozpočtu.
Každoročně investují oddíly do svých sportovišť nemalé prostředky i energii. Také letošní rok
nebude jiným. Mimo běžnou údržbu a opravy,
jsme se rozhodli vybudovat mezi antukovými a tenisovými kurty odrazovou stěnu pro nácvik prstové techniky volejbalistů a zpřesňujících tenisových úderů.

Velká cena Obce Palkovice – závod v obřím slalomu
V sobotu 10. 3. 2018 pořádala Obec Palkovice
za podpory SMOPO (Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice) v místním Ski areálu „Velkou cenu
Obce Palkovice – závod v obřím slalomu“. Zúčastnilo se jí rekordních 104 závodníků v 16 kategoriích.
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Všichni účastníci obdrželi sladkou odměnu. Diváci i ti, kteří zrovna nezávodili, se mohli občerstvit v místní restauraci „Pod sjezdovkou“, což přišlo
velmi vhod. Poděkování patří všem účastníkům
a také organizátorům, především panu Zbyňku
Žákovi a jeho týmu za přípravu tratě a za technické zabezpečení.
Výsledky najdete na: www.palkovice.cz – sekce Aktuality
Martina Mertová

Nejmladšími účastníky byli Jolana Cabáková, Nela
Řezníčková, Jana Zuzaňáková, Sabina Fizková a Michal Kološ (všichni ročník 2013). Nejstaršími účastníky byli Drahomíra Skotáková a Pavel Svoboda.
Závod se jel dvoukolově a započítával se lepší čas.
V ženských kategoriích sjela danou trať nejrychleji
Pavla Hajná – 16,17 s. Z mužů byl nejrychlejší Petr
Hajný – čas 13,34 s.
Nejlepší závodníci si odvezli medaile a diplomy a nejrychlejší muž a žena krásné poháry.

Z činnosti TJ Sokol Myslík
jaké má stupně, něco k její historii a všechny jsme
si zkusily i krátkou relaxaci. Po této přednášce jsme
se opět trochu uklidnily a zvolnily tempo. Nicméně před další přednáškou se některé z nás musely opět více posilnit, protože následovala velice
barvitá přednáška o úrazech (zlomeniny, bodnutí,
amputace) nejen v domácnostech a první pomoci
(resuscitace dětí a dospělých) od paní Dany Elekové z Myslíku, která nás obohatila právě historkami z praxe a následných postupech první pomoci. V průběhu celého odpoledne jsme byli svědky dvou krásných přeměn, a to od slečny Klárky
Gojové z Myslíku, která se zabývá Artis MakeUp.
Jedno líčení bylo večerní a jedno na „mejdan“.
V dubnu jede Klárka na svou první soutěž, tak

Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
sokolské prázdniny nám organizátorům skončily. Opět rozjíždíme vlak akcí, kterým chceme zpestřit kulturní i sportovní život na Myslíku. První akce
je úspěšně za námi. 11. března na Andělku jsme
oslavily 3. ročník MDŽ na Myslíku. Letos jsme připravily netradiční program a klubovna „U Jardy“
praskala ve švech. Jako první na programu byla
degustace vína od p. Jaroslava Pavlíčka z Palkovic. Ochutnávaly se jak jeho vlastní vzorky palkovického vína, tak jeho přátel z vinných sklepů z Jižní Moravy. Start to byl trochu ostřejší, ale o to byla
nálada veselejší. Následovala přednáška o józe od
paní Dany Holubové z Kozlovic, kde jsme se dozvěděly, co to vlastně jóga je, pro koho je vhodná,
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držíme palce. Diskuze probíhala po každé přednášce a nakonec byl opět připraven malý ohodnocený kvíz. Rozdali jsme 5 hlavních cen a všechny
dámy si odnesly růži. Jako vstupné bylo malé pohoštění. Stoly se opět prohýbaly pod dobrotami.
Letos pánové, kteří se tam po naší akci sešli, měli
smůlu, protože jim nic nezbylo. Děkujeme opět
Jardovi a Ivetce, že se krásně o nás starali a vše
hezky připravili. Děkujeme moc všem přednášejícím, že si udělali čas i v tak krásnou a slunečnou

neděli. Všem dámám děkujeme za účast a zase se
máte na co těšit za rok!!!
Nyní už nám jaro klepe na dveře, ale letos i zima
překvapila. Díky mrazům a sněžení byla sportovní nabídka aktivit pro letošní rok opravdu velká.
Obec a naši hasiči udělali na Myslíku venkovní
kluziště. Bylo opravdu perfektní si takto zabruslit,
hlavně žádné fronty a tlačení se. Pro začátečníky
bruslaře dostatek prostoru na rozbruslení a kluci si zahráli i hokej. Po několika letech jsme mohli
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využít i sjezdovku. Děti nejdříve nevěděly, na čem
budou jezdit, ale jakmile dostaly kotvu do ruky
byly rády, že kopec nemusí šlapat. Děkujeme, že
se chlapi hecli a na podzim udělali brigádu, vyměnili lano, promazali ložiska a připravili vlek.
Snad příští rok budou opět podmínky jako letos.
Je opravdu úžasné, že na to, jak jsme malá obec,
máme tolik možností vyžití. Musíme poděkovat
všem, co se o to zasloužili. Jediná škoda je, že to
nenalákalo více dětí a rodičů. Tak snad příští rok
se nás sejde více.
Teď nás snad už čeká to krásné jaro, první práce na zahradě a bohužel pro někoho z nás první
nástup alergií.
K tomu všemu nezapomeňte na naše akce.
30. 4. pořádáme ve spolupráci s myslíkovskými
hasiči „Stavění májky a slet čarodějnic“. Program pro děti bude připravený. Májka se postaví,

buřty se opečou a i my čarodějnice doletíme (snad
nebudeme jediné!).
4. 5. přijďte na Myslík vzpomenout při kladení
věnců na konec druhé světové války a její oběti.
U příležitosti 100-ho výročí zaležení ČSR bude připraven doprovodný program. Více zjistíte na plakátech.
2. 6. se uskuteční již tradiční „Dětský den“
a i letos se budeme snažit nalákat co nejvíce dětí.
Ještě prosím sledujte vývěsky na zastávkách, kde
obec vyvěšuje kulturní program na celý měsíc.
Může se stát, že nestihneme včas vyvěsit plakáty. Jinak ti, co mají fcb a sledují aktivitu najdou informace i tam. Takže mějte krásné jaro a pozor na
úrazy!!!
Těšíme se na Vás.
Za TJ Sokol Myslík
H@H

Volejbalový oddíl slaví velký úspěch
V sobotu 17. 3. se podařilo družstvu mužů palkovského volejbalového oddílu po velkém boji třikrát zvítězit ve finále play off krajského přeboru
nad týmem VŠB Ostrava (3:1, 3:2 a 3:1). Stali jsme
se tak přeborníky Moravskoslezského kraje a po
řadě let se budeme účastnit kvalifikace o postup

do druhé národní ligy. Chceme tímto moc poděkovat všem fanouškům a podporovatelům, kteří
nám vytvořili skvělou kulisu.
Po vyhrané základní skupině se letos poprvé
hrálo o přeborníka moravskoslezského kraje systémem, kdy první čtyři družstva z obou skupin
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ři zápasy odehrát 17. března v Palkovicích a došlo k dohodě. První zápas probíhal celkem kontrolovaně pod taktovkou palkovských hráčů a vyhráli
jsme 3:1. Ve druhém zápasu jsme již vedli 2:0. Přišla však slabší chvilka a rázem to bylo 2:2. „Zápas
jsme dotáhli k vítězství až v tie breaku“, říká Kamil
Zeman. Soupeř vzdoroval i ve třetím zápasu, ale
ukázalo se, že sedm hráčů v družstvu je na takový celodenní maraton opravdu málo. Hráčům VŠB
TU Ostrava „B“ ubývaly síly a my mohli našich třináct hráčů průběžně střídat. Vítězství i ve třetím
zápasu nám přineslo splnění kýženého cíle a družstvo Palkovic se stalo potřetí v historii Krajským
přeborníkem.
Kvalifikace do II. Národní ligy se bude konat ve
dnech 21. - 22. 4. a s realizačním týmem se snažíme o možnost pořádat tuto akci v naší krásné vesnici. Je tak možné, že tady budou po delší době
k vidění družstva z Olomouce, Brna, Starého Města u Uherského Hradiště a jeden tým z 2NL, hrající o záchranu. Tyto družstva pak budou během
dvoudenního turnaje usilovat o dvě postupová
místa. Pokud nám bude pořádání kvalifikace přiděleno, budeme počítat i s Vaší podporou.
Oddíl volejbalu TJ Sokol Palkovice

hrála vyřazovací play off. V osmifinále jsme narazili
na Dolní Benešov, přes který jsme celkem snadno
prošli do dalšího kola. Tam jsme se střetli s borci z AZ Kylešovice. Palkovice v prvním dvojzápase hraném v Kylešovicích prohrály oba zápasy a to
i přes to, že druhý zápas vedly již na sety 2:0, ale
další tři sety jsme prohráli. Doma v odvetě nastala chvíle pravdy. Už nešlo zaváhat, ale protivník byl
silný a zkušený. První zápas skončil pro domácí po
těžkém boji 3:2. Odpolední zápas začal pro nás
nepovedeným setem. Po něm hrající trenér Kamil
Zeman sáhl k razantnímu střídání. A hle, najednou
to šlo. Čerství mladíci z lavičky chytli příležitost za
pačesy a věkově starším soupeřům začaly docházet síly. Zápas skončil 3:1 a rázem to bylo 2:2 na
zápasy. Dle rozpisu soutěže se v tomto případě
hrál takzvaný „Zlatý set“ do 15 bodů, který určil vítěze. Tím šťastnějším se staly Palkovice. Takže postup do boje o první místo. Našim finálovým soupeřem se stalo družstvo VŠB TU Ostrava „B“, které
překvapivě porazilo, stejně jako Palkovice, zlatým
setem vítěze skupiny „A“ družstvo VK Ostrava.
První finálový dvojzápas se měl hrát 10. března
v Ostravě. Z důvodu obsazené tělocvičny požádal
soupeř, zda by se nemohly všechny, tedy až čty-
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Palkovické kluziště
vou ledu, přišel ten pravý okamžik. Mohlo se dát
na vědomí veřejnosti připraveno – bruslíme.
Malé holky i kluci zkoušeli první skluzy na ledu,
později tatínci s dětmi hráli opakovaně hokej a ve
večerních hodinách svolávali ti starší přátelská hokejová utkání, jen tak pro zábavu a radost z pohybu.
Radost pohledět na usměvavé a skotačivé děti
v týden přejícím slunném a mrazivém počasí.
Odpovědný přístup bruslících ušetřil i nemalé
hodiny při pravidelné večerní úpravě. Sami bruslící
opakovaně vybroušený led zbavili sněhu, plochu vyčistili a umožnili tak večerním dobrovolníkům zkrátit
čas strávený skrápěním a úpravou ledu na další den.
Týden bruslení se vydařil, vynaložené energie
ani prostředků nikdo nelitoval. Zbývá jen poděkování všem, kteří se podíleli na akci pro lidi a přání,
aby ta příští zima byla delší a dalo se na ní dopředu připravit. 
Mgr. Petr Gřes

Už to vypadalo, že se letošní zima vůbec neukáže. Nakrátko však přišla, a tak mohly děti opětovně bezpečně bruslit.
Stejně jako loni byla netrpělivě očekávaná už od
prosince. Teplé zimní dny střídajíc se s deštěm nedávaly naději, že se za palkovickou tělocvičnou vůbec něco podaří vybudovat. Vše bylo předjednáno.
Jak na obci, s hasiči tak i partou dobrovolníků.
A přeci. Avízované chladné dny se dostavily.
Vše vyžadovalo okamžitou reakci. Několikeré ověření v dostupných informačních kanálech k počasí a potvrzení dlouhodobé předpovědi rozhodly.
Jdeme do toho.
Následovalo rychlé svolání dobrovolníků, kteří s lopatami a hrablemi upravili během dopolední hodiny plochu určenou k bruslení. Letos o trochu větší a v jiné části než loni. Po obědě přijeli
domluvení hasiči a začalo se kropit. Za dva dny a
noci, po opakovaném sprašování vodou a úpra-
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SENIOR KLUB
Senior klub Palkovice bilancuje

Zimní měsíce jsou pravidelně známé všeobecně
sníženou aktivitou. Ani u nás jsme se tomuto trendu nevyhnuli. V měsíci únoru se uskutečnila pouze
ve středu 14. výroční členská schůze, na které jsme
vyhodnotili akce pořádané během uplynulého kalendářního roku. Dále jsme vyslechli zprávu o hospodaření klubu a informace o gratulacích a návštěvách u našich oslavenců. Krátká zmínka byla i o stavu naší členské základny. V dalším vystoupila předsedkyně klubu s informacemi o akcích připravovaných na letošní rok. Účast na výročních schůzích
každoročně klesá, ale je to asi dáno i přirozeným
stárnutím našich členů, vždyť věkový průměr registrovaných je úctyhodných 73 let. Velmi zajímavé informace jsme se dověděli od obou hostů – starosty
a místostarosty obce. Na závěr schůze jsme zhlédli

pěkný český film, který v závěru trochu rušil předčasný odchod některých návštěvníků.
Další akcí v uplynulém období byla tradiční
oslava Mezinárodního dne žen, kterou jsme uskutečnili ve středu 7. března. Po uvítání přítomných
jako první účinkující nastoupily na pódium děti
z místní Mateřské školy s pěkným pásmem písniček, za které sklidily zasloužený potlesk.
Poté je vystřídaly žákyně Základní školy, které
předvedly krátká taneční vystoupení, nastudovaná v zájmovém tanečním kroužku pana Langra.
Po menších technických potížích nastoupily před
nás členky pěveckého kroužku ze školní družiny
při Základní škole. Na úvod jsme vyslechli sólovou hru na příčnou flétnu a v průběhu následujícího pásma písniček i přednes básně. Vystoupení
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né v Chorvatsku na „kololodi“ v podání přímých
účastníků Ing. Jiřího Bužka a Mgr. Josefa Gavlase. V květnu počítejte se zájezdem do Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově, spojeného
s návštěvou Javoříčských jeskyní.

opět sklidilo velký potlesk a poděkování zaslouží
vedoucí kroužku paní Mgr. Chaloupková.
Na závěr odpoledne jsme se podívali na ukázky latinsko-amerických tanců a jive v podání páru
juniorů ze sportovního tanečního klubu Antonio
z Frýdlantu nad Ostravicí, vedeného panem Antonínem Langrem. Všechna odpolední vystoupení v téměř zcela zaplněném sále místního kina
se všem přítomným velmi líbila. Všichni účinkující
(bylo jich kolem 50) byli za svá vystoupení po zásluze sladce odměněni.

Společenská rubrika

Svá kulatá životní jubilea oslaví v dubnu naši
členové – Marie Kuchařová, Olga Stejskalíková
a Jan Seibert, všichni z Palkovic. Do dalších let jim
přejeme rodinnou pohodu, pevné zdraví a všeobecnou spokojenost.

Co nás čeká

Ve středu 18. dubna máme od 16 hodin naplánovanou besedu o zajímavém trávení dovole-

Za výbor Senior klubu Palkovice
Ing. Jiří Bužek
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SPOLKY V OBCI
ZAHRÁDKÁŘI
Přednáška „Choroby a škůdci u plodové zeleniny“

Ve středu 7. 2. 2018 se uskutečnila první letošní přednáška tentokrát v palkovickém kině. Od Bc.
Jarka Pavlíčka jsme se dozvěděli hodně zajímavého o chorobách, škůdcích, bakteriích a virózách.
Nákaza může být virová, bakteriální, ale také nedostatek některých prvků může způsobit nekva-

litní a slabou úrodu. Chlad, horko, mokro, sucho
a také nerovnoměrné zásobování vodou může zapříčinit poruchy růstu a různá poškození zeleniny.
Dozvěděli jsme se jak, čím a kdy zasáhnout. Jak
předcházet některým chorobám a nedokonalostem plodů zeleniny.

Přednáška „Zelenina ze zahrady po celý rok“
Druhá přednáška se konala 28. 2. 2018 opět
v kině. Tentokrát jsme se dozvěděli, jak mít zeleninu po celý rok, a hlavně jakou zeleninu můžeme
sklízet ze zahrádky i v zimě, a některou dokonce
i v mrazech. Také kdy a jak už můžeme začít vysazovat, abychom měli opravdu rannou zeleninu.
Velmi zajímavé byly fotky Bc. Jarka Pavlíčka o jeho
smíšeném pěstování = současném vysazování
různých druhů zeleniny. Jak je můžeme kombinovat, ať je pak můžeme postupně sklízet. Jaké odrůdy jsou vhodné v naší oblasti a na co se zaměřit.
Děkujeme Jarkovi Pavlíčkovi za hodně zajímavých
informací a těšíme se zase příští setkání.
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Výroční členská schůze
V pátek 9. 3. 2018 proběhla v restauraci Pod
Habešem výroční členská schůze. Schůzi vedl
MUDr. Leder. Předsedkyně Lenka Žaarová ve zprávě o činnosti za rok 2017 připomněla všechny akce,
které jsme pořádali a také ty, kterých jsme se zúčastnili. Pak nás seznámila s plánem práce na rok
2018. Tento bude ve znamení oslav 60. letého výročí založení ZO ČZS Palkovice. Pak předseda revizní komise, MUDr. Leder přednesl zprávu o kontrole hospodaření a celkovou zprávu o hospodaření
jsme si vyslechli od paní Zemánkové. Bylo předáno
několik blahopřání k životnímu jubileu, v letošním

roce: Jarmile Holínkové, Martě Morysové, Zdeňku
Vycpálkovi a Zdeňku Závodnému. Za aktivní činnost bylo uděleno čestné uznání US ČZS - Mgr. Miroslavě Bednářové. Předsedkyně paní Lenka Žaarová převzala od přítomného předsedy US ČZS F-M
Václava Kolka za základní organizaci pamětní list
u příležitosti 60. výročí založení ČZS ZO Palkovice
od ČZS územního sdružení.
Fotografie najdete na:
http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/
Lenka Žaarová
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích

Pozvánka
Palkovičtí zahrádkáři zvou všechny zájemce na přednášku MUDr. Hajdůškové o medu.
Bližší informace v rubrice „Pozvánky“ v zadní části vydání tohoto čísla Palkovických listů.

SDH PALKOVICE
Ukliďme Česko
Rok uběhl jako voda a je tady opět úklidová akce.
Již po čtvrté se zapojíme v sobotu 7. 4. do celorepublikové akce Ukliďme Česko a Uklidíme si Palkovice. Společně, za podpory obecního úřadu, se budeme snažit uklidit vytipovaná místa v naší obci.
Tato akce je určena pro širokou veřejnost, tudíž
se jí mohou účastnit spolky či jednotlivci. Budeme rádi, když se k nám přidáte a společně se pak

můžeme vydat na více míst. V případě zájmu Vás
poprosíme o registraci přímo v odkazu úklidové
akce nebo na telefonním čísle 777 677 457 - Petra Opělová. Jedná se pouze o to, abychom věděli,
kolik máme mít připraveno, rukavic, sáčků apod...
Všechny bližší informace naleznete v plakátku
v zadní části Palkovických listů.
Za výbor SDH Petra Opělová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřejeme
Přejeme Vám to,
co člověk nejvíc potřebuje – zdraví,
to, co člověk marně hledá – štěstí,
a to, bez čeho se nedá žít – lásku.
V měsíci únoru 2018 oslavili své životní jubileum pan Jaromír Chlebek 80 let a paní Marie
Slípková 85 let, oba z Myslíku.
Své krásné narozeniny v měsíci únoru také
oslavila paní Františka Jurečková 95 let z Palkovic.
V měsíci březnu oslavili své krásné jubileum
pan Vilém Vlk 91 let, paní Zdeňka Kusá 90 let,
pan Miroslav Stavinoha 85 let a pan Jan Haluzík 93 let, všichni z Palkovic.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, a aby se Vám dobře žilo, po
čem toužíte, se vyplnilo.

Rozloučili jsme se
Klesla ruka, která tak ráda pracovala,
zmlkla ústa, která slovy jen hladívala,
oči, které se tak jasně dívaly,
se navždy zavřely.
V lednu jsme se rozloučili s panem Miroslavem Knězkem z Palkovic.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým vyslovuje redakční rada Palkovických listů, KPOZ a zastupitelé obce.
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HOLKY V AKCI

Rádi snídáte a rádi si
dopřejete ovesnou kaši?
Máme pro Vás pár skvělých receptů. Tyto ovesné kaše
jsou zdravé, výživné a na přípra-

vu opravdu jednoduché.
Výhodou je, že si kaši
můžete připravit i na několik dní dopředu. Přejeme vám
dobrou chuť.

Pár domácích receptů na ovesné kaše, které si zamilujete
Základní ingredience:
budou to ovesné vločky, chia semínka, mléko (můžete zkusit též mandlové nebo kokosové),
jogurt, oblíbené sladidlo (pokud chcete mít kaši
sladkou). Dále můžete přidat různé druhy ořechů
a ovoce - vše podle vaší fantazie a chuti.
Základní postup přípravy:
Ovesné vločky nasypeme do sklenice na zavaření. Přidáme jogurt s mlékem, chia semínka
a vaše oblíbené sladilo. Sklenici naplníme po okraj,
na vrch budeme přidávat ovoce a ořechy. Zavřeme a pořádně protřepeme. Necháme odpočinout
přes noc v ledničce. Aby vločky změkly. Tato zdravá pochoutka vydrží v ledničce i pár dní (závisí to
na druhu ovoce)
Ovesná kaše s mangem a mandlemi
4 lžíce ovesných vloček
1 lžíce mléka
6 lžic jogurtu
1 a půl lžíce chia semínek
hrst nakrájených mandlí
1 lžička sladila
půl šálku nakrájeného manga

Ovesná kaše s jablky a skořicí
4 lžíce ovesných vloček
4 lžíce mléka
6 lžic jogurtu
1 a půl lžíce semínek chia
lžička mleté skořice
1 lžička sladidla
4 lžíce neslazeného jablečného pyré

Ovesná kaše s borůvkami
a javorovým sirupem
4 lžíce ovesných vloček
4 lžíce mléka
6 lžic jogurtu
1 a půl lžičky semínek chia
2 lžičky javorového sirupu
půl hrnečku borůvek

Ovesná kaše s banány a kakaem
4 lžíce ovesných vloček
4 lžíce mléka
6 lžíce jogurtu
1 a půl lžíce semínek chia
1 lžíce kakaa
1 lžíce sladidla
nakrájený banán
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NÁZORY OBČANŮ
Řemeslo má zlaté dno...

Toto staré české přísloví již dávno neplatí, protože „fachmani“ starší lidé vymírají a mladí se
k tomu nemají. Také se již řemeslo z generace na
generaci nepřenáší. Mladí jsou zaměření na počítače, e-maily a na moderní zábavy, které dle jejich
názorů jsou pro společnost užitečné. Špatně se
vžívají do potřeb starších občanů a tu jsme u kořenu tohoto hesla.
Na vesnici se odjakživa domlouvaly sousedské
problémy v hospůdkách, ale dnes již starší občané
na ty ceny nemají. Ale přesto je třeba něco opravit,
něco půjčit - zkrátka si sousedsky vypomoci. Myslím, že kdyby obec vydala v “Palkovických listech“
seznam kutilů, občanů, kteří dosud žijí a rádi by za
nízký obnos vypomohli, bylo by to k užitku. Jedná
se například o třeba klestění vyžitých větví na stromech, různé drobné elektroopravy, uřezání různých

druhů materiálů - plechu, sádrokartonů apod.,
nebo opravy duší u kol a podobně. Třeba, aby lidé
nemuseli se sekačkou spěchat do Mountfieldu, ale
aby drobnou opravu za odměnu někdo provedl.
Snad mi kompetentní úředníci na obci porozumí a vydají tento seznam, zejména pro starší občany. Nebo poradí, jak na to!
A k tomu přidám i jeden návrh: Je chvályhodné,
že obec zřídila sběrný dvůr, ale starší občané nevlastní dopravní prostředek, aby tam větší množství
třeba větví nebo jiného materiálu dopravili. Navrhoval bych, aby třeba jednou čtvrtletně projíždělo
obecní nákladní vozidlo a občané by tyto materiály
za drobnou úplatu naložili a tím by se zbavili starosti, protože obec zakázala pálit jakékoliv materiály a tím by se učinilo obecní vyhlášce za dost!
Za starší občany Vilém Vlk

Omalovánka
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KINO PALKOVICE
Program kina duben - květen 2018
Pátek 6. 4. 2018 v 19:30

Vražda v Orient expresu

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně.
V okamžiku, kdy ve vlaku dojde k záhadné vraždě amerického obchodníka, každý z nich se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí nechybí jeden neobyčejný Belgičan s velkým knírem a dokonale pracujícími šedými
mozkovými buňkami. A právě tento nejslavnější detektiv na světě, Hercule Poirot, musí závodit s časem, aby
vyřešil smrtící hádanku dříve, než neznámý vrah znovu udeří.
Drama / Krimi / Mysteriózní / Thriller
USA / Malta, 2017, 114 min
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz a další.
Premiéra: 9. 11. 2017, Na ČSFD hodnoceno na 73 %
Neděle 8. 4. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Příšerákovi

Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihkupectví, které je před krachem, táta Frank je
přepracovaný a každý den trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná, stydlivá teenagerka a syn Max je
sice matematický genius, ale ve škole ho ostatní šikanují. Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají.
Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula. Pošle zlou čarodějnici
Babu Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga však nedopatřením změní i zbytek rodiny v příšery. Frank se
stává Frankensteinovým monstrem, Fay se promění v mumii a malý Max v mocného vlkodlaka. Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice s jediným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí a vrátila jim lidskou
podobu. Cesta za rodinným štěstím je však plná úskalí a ostrých špičatých zubů...
Animovaný / Rodinný
ŠvýcaAnimovaný / Rodinný
Německo / Velká Británie, 2017, 96 min
Režie: Holger Tappe
Premiéra: 2. 11. 2017, Na ČSFD hodnoceno na 48 %
Pátek 13. 4. 2018 v 19:30

Bajkeři

Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí.
Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show,
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v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak
rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky počítačových her
a k lásce patří také sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s humorem, se dá zvládnout nejen
výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale také sok v lásce.
Komedie
Česko, 2017, 93 min
Režie: Martin Kopp
Hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machuta, Celeste Buckingham a další.
Premiéra: 19. 10. 2017, Na ČSFD hodnoceno na 45 %
Neděle 15. 4. 2018 v 17:00 (rodinné představení v rámci bazaru zimního vybavení)

Psí poslání

Film režiséra Lasse Hallströma Psí poslání vypráví cituplný a překvapivý příběh jednoho věrného psa (namluvil Josh Gad), který nachází smysl své existence prostřednictvím životů lidí, které učí smát se a milovat. Během pěti desetiletí nás jeden hlas, hlas neúnavného psa, zavede na strhující a povznášející cestu, na které promlouvá k srdci všech lidí, kteří kdy milovali nějaké zvíře. Přestože se během těch let postupně reinkarnuje do
několika psů různých ras, je to jeho pevné pouto se spřízněnou duší jménem Ethan, které přenáší a inspiruje
jednoho psa na jeho cestě za nalezením vlastního poslání a skutečného smyslu existence a pro svého chlapce.
Dobrodružný / Komedie / Drama / Rodinný / Fantasy
USA / Indie, 2017, 100 min
Režie: Lasse Hallström
Hrají: Britt Robertson, Dennis Quaid, Josh Gad, Peggy Lipton, Juliet Rylance a další.
Premiéra: 26. 1. 2017, Na ČSFD hodnoceno na 81 %
Pátek 20. 4. 2018 v 19:30

Alibi na klíč

FUžívejte si neřestí, „Alibi na klíč“ to za vás vyžehlí. „Alibi na klíč“ je kancelář, která vymyslí a poskytne alibi na
cokoliv, co chcete. Na fotbal místo na večeři s příbuznými? Ulejt se z práce? Aférka? Nevěra? Nebo mít prostě chvíli od všeho pokoj? Hrdinové z komedie Alibi na klíč všechno perfektně zařídí a nikdo nemá ani páru.
Ale ouha! Věci se někdy umí zamotat. Greg, hlavní hrdina filmu a všech možných alibi, samotný bůh našich
neřestí a tajemství, se zamiluje. Bezhlavě, samozřejmě. Vždyť jeho přítelkyně je krásná, sympatická, ve všech
směrech úžasná a taky ho miluje. Nicméně nesnáší, když někdo lže, a tak Greg raději tají, co vlastně dělá a čím
se jeho agentura zabývá. To je ale jenom začátek. Když se jde seznámit s rodiči své životní lásky, zjistí, že jejího
tátu velmi dobře zná. Právě mu totiž připravil neprůstřelné krytí na víkendové zálety. Lavina šílených událostí,
malérů a zvratů na sebe nenechá dlouho čekat. A jakmile jedna prekérní situace odezní, už je tu druhá... a třetí... a čtvrtá. Alibi na klíč je komedie, která vás naučí říkat pravdu. Anebo si sehnat pořádný alibi.
Komedie
Francie, 2017, 90 min
Režie: Philippe Lacheau
Hrají: Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali a další.
Premiéra: 12. 10. 2017, Na ČSFD hodnoceno na 71 %
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Neděle 22. 4. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Cesta za králem trollů

Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej používají jako rodinného otloukánka, který není
schopný žádné užitečné práce a jen chodí po lesích s hlavou v oblacích a chytá lelky. Jeho jediným úkolem,
který mu doma svěřili, je udržovat v kamnech oheň, aby nevyhasl. A je asi jen náhodou, že právě on v lese
potkal princeznu Kristin, která je právě na útěku ze svého rodného hradu. Kristin je pořádně tvrdohlavá, nevěří
na staré báchorky o Králi trollů, který má zálusk na princezny, a hlavně si ani náhodou nechce vzít namyšleného prince Frederika, kterého jí vybral otec. Den před svými osmnáctými narozeninami tedy dává přednost
cestě do neznáma. Bohužel nedlouho po setkání s Espenem zjistí, že ty povídačky o trollech jsou pravdivé. Mezitím se nic netušícímu Espenovi podaří další malér. Nedokáže ohlídat ani uhlíky v kamnech a díky své roztržitosti podpálí celou chalupu. A tak když král vyhlásí pátrání po neposlušné dceři a slíbí její ruku a půl království tomu, kdo jí najde, bratři neváhají a vyrážejí na výpravu. Ti starší, aby pro rodinu získali novou střechu
nad hlavou a ten nejmladší by rád ještě i tu její ruku. Z jejich cesty se záhy stane velké dobrodružství, na kterém potkají spoustu příšer, magie i kouzelných míst. A na konci pak čeká hrozivý a nepřemožitelný Král trollů.
Rodinný / Fantasy / Dobrodružný / Pohádka
Norsko, 2017, 104 min
Režie: Mikkel Brænne Sandemose
Hrají: Vebjørn Enger, Synnøve Macody Lund, Mads Sjøgård Pettersen, Eili Harboe a další.
Premiéra: 15. 3. 2018
Na ČSFD hodnoceno na 73 %
Pátek 27. 4. 2018 v 19:30

Špindl

Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu v celovečerní zimní komedii Špindl. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná
i trochu milostného dobrodružství. Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo a jsou pořád single.
Objeví se ten pravý v zimním sněhu? Jisté je, že potkají další účastníky a zábavné postavy a během týdenního pobytu pak všechny zavalí lavina milostných i životních lapálií.
Komedie
Česko, 2017, 98 min
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Anna Polívková, Anita Krausová, Kateřina Klausová, Jitka Sedláčková,
Oldřich Navrátil, David Gránský a další.
Premiéra: 21. 12. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 47 %
Film je přístupný od 12 let
Úterý 1. 5. 2018 v 17:30 (představení v rámci Prvomájového líbání pod třešní)

Dokud nás svatba nerozdělí

Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si
to říká o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí a nezůstane jen
u toho. Profesionální svatební agentura má na nezdary celých 24 hodin a za ty se toho může stát opravdu
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hodně. Zvlášť když šéf agentury z přátelství zaměstná vlezlého fotografa, kterého spíš než focení zajímá
svatební pohoštění, najde záskok za kapelu, pro který je „decentní zábava“ neznámým pojmem, a ženichovo půlnoční překvapení definitivně změní celou svatbu v grotesku. Komedie od režisérů filmu Nedotknutelní (2011), jejíž inspirační zdroj můžeme hledat třeba u argentinských Divokých historek (2014), potěší srdce
každého, alespoň trochu škodolibého diváka.
Komedie
Francie, 2017, 115 min
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Scénář: Olivier Nakache, Eric Toledano
Kamera: David Chizallet
Hrají: Jean-Pierre Bacri, Suzanne Clément, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve a další.
Premiéra: 16. 11. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 76 %
Pátek 4. 5. 2018 v 19:30

Do větru

Příběh tří mladých lidí odehrávající se během letní plavby kolem řeckých ostrovů. Nespoutaní sourozenci
Matyáš (Matyáš Řezníček) a Natálie (Jenovéfa Boková) se plaví jako posádka plachetnice, na jejíž palubu
přistoupí syn majitele lodi dokumentarista Honza (Vladimír Polívka). Postupné sbližování Natálie s Honzou
naruší dokonalé soužití sourozenců a na povrch začínají vyplouvat skutečnosti, které ukáží jejich bezstarostnou jízdu v docela jiném světle. Neobvyklý milostný trojúhelník odehrávající se v atraktivním jachtařském prostředí přibližuje…
Drama
Česko, 2018, 75 min
Režie: Sofie Šustková
Hrají: Vladimír Polívka, Jenovéfa Boková, Matyáš Řezníček a další.
Premiéra: 5. 4. 2018
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný

Vstupné: 50,- Kč • Rodinné představení: 30,- Kč
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POZVÁNKY NA AKCE
Školní parlament žáků ZŠ a MŠ Palkovice ve spolupráci
se Spolkem rodičů pořádají

Sběr papíru
Ve dnech 16.4.‐ 20.4.2018.
V ranních hodinách od 7.00 do 7.45 hod. (mimo pondělí)
V odpoledních hodinách od 14.00 do 16.00 hod. (mimo pátek)
Papír noste dobře svázaný, kartony zvlášť.

Výtěžek bude použit na nákup potřeb sloužících žákům.

Děkujeme všem, kteří nás podpoří
a zapojí se do sběru.
54

2/2018

55

2/2018

56

2/2018

57

2/2018

58

2/2018

59

2/2018

RMA

ZDA
STUP

V

19.

.
d
o
10 h

d EMP
o
8
1
K
AUTO
5. 20
Á–

N
OLEŠ

SÍ
POČA
O
H
ŽDÉ
ZA KA

RAM
PROG

PRO

ODY
V
Á
Z
MTB
HNY
C
E
Š
PRO V

www.fmnakole.cz
Akci pořádá statutární město

U
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prostřednictvím své organizace
pod záštitou primátora města Mgr. Michala Pobuckého, DiS.
Děkujeme partnerům akce:
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INZERCE

PEDIKÚRA
Dita Michálková

T. G. Masaryka 496, 738 01 Frýdek-Místek
Objednávky na tel.: 604 353 845
Naproti katastrálního úřadu
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Termínový kalendář
5. 4.

Třídní schůzky ZŠ

5. 4.

Přednáška Med a včelí produkty – Hospůdka Tomis – 17.00

7. 4.

3. DeskoTurnaj – Kulturní dům – 14.00 – 19.00

7. 4.

Ukliďme Palkovice a Myslík – požární zbrojnice Palkovice – 9.00

15. 4.

Bazar letního vybavení – Kulturní dům

18. 4.

Senior klub – beseda – Kulturní dům

19. 4.

Zápis do 1. třídy ZŠ Palkovice

21. - 22. 4. Jachting – Cena Olešné
29. 4.

Pálení čarodějnic a stavění máje v Palkovicích – volnočasový areál za tělocvičnou – od 14.00

30. 4.

Pálení čarodějnic a stavění máje na Myslíku

1. 5.

Prvomájové líbání pod třešní – rozkvetlá třešeň u kulturního domu – od 16.30

4. 5.

Kladení věnců k pomníku padlých na Myslíku a v Palkovicích

5. 5.

Kočárkový závod MŠ Palkovice

5. 5.

Zahrádkáři – zájezd do Věžek u Kroměříže

10. 5.

Zápis do MŠ Palkovice

13. 5.

Pouť do Lurd

18. 5.

Divadelní představení Vraždy z něžnosti – Kulturní dům Palkovice – 19.00

19. 5.

Pochod Okolo Palkovic – start u Kulturního domu

19. 5.

Palkovická struna – Restaurace pod Habešem

19. 5.

Frýdek-Místek na kole – přehrada Olešná

Kino Palkovice
6. 4.

Vražda v Orient expresu

8. 4.

Příšerákovi 			

13. 4.

Bajkeři

15. 4.

Psí poslání			

20. 4.

Alibi na klíč

22. 4.

Cesta za králem trollů 		

27. 4.

Špindl

1. 5.

Dokud nás svatba nerozdělí

4. 5.

Do větru

(rodinné představení)
(rodinné představení v rámci bazaru zimního vybavení)
(rodinné představení)
(představení v rámci Prvomájového líbání pod třešní)

4. - 20. 5. Zápasy českého týmu na MS v ledním hokeji 2018 promítané v kině
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