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Milí spoluobčané, čtenáři Palkovických listů,
držíte v rukou v pořadí sedmé a zároveň po-

slední vydání Palkovických listů v letošním roce. 
Všichni předplatitelé ještě letos ke konci roku 
obdrží do svých domácností zdarma obecní ka-
lendář pro rok 2019. Letos bude zase tak trochu 
jiný než běžné stolní kalendáře. Doufáme, že se 
vám bude líbit, vždyť se na jeho tvorbě podíle-
ly děti, žáci a žákyně naší základní školy. Máme 
po volbách a tím pádem skončil mandát součas-
né redakční radě. Jako předseda bych chtěl ještě 
jednou všem jejím členům poděkovat za kvalitní 

a obětavou práci při tvorbě listů. Bylo mi velkou ctí 
pracovat s Vámi. Naše redakce se neobejde bez 
stálých dopisovatelů. Děkujeme Vám všem, kteří 
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Slovo starosty

Slovo místostarosty

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Milí Palkovjané a Myslíkovjané,
velmi si vážím Vaší projevené důvěry, které se 

mi dostalo v letošních volbách do obecního za-
stupitelstva. Budu se snažit i v následujících letech 
Vás nezklamat. 

Poslední měsíc byl z mé strany spíše odpočin-
kový. Dá se říci, že jsem byl už poněkud unaven 

a povolební období jsem využil k načerpání no-
vých sil a inspiraci pro další období. 

Ani jsem se nenadál a už jsou tady vánoce 
a další nový rok. Přeji vám krásné vánoční svát-
ky a ještě hezčí Nový rok. Přeji vám mnoho zdraví, 
štěstí a sil do nového roku 2019.

Váš starosta Radim Bača

Vážení občané Palkovic a Myslíku,
píši své první úvodní slovo v čase, kdy je již po 

volbách do zastupitelstva obce i po ustavujícím 
zasedání zastupitelstva obce. Právě tyto zmiňo-
vané volby mi osobně daly velkou sílu dále pra-
covat na rozvoji a modernizaci naší obce a potvr-
dily, že směr, kterým se rozvoj naší obce ubírá, je 
ten správný. Proto bych Vám všem, kteří podpořili 
naše kandidáty za Nezávislé PRO! Palkovice a My-
slík, chtěl skutečně velmi poděkovat za projeve-
nou důvěru. Bez Vaší podpory, která se od po-
sledních voleb zvýšila téměř o čtvrtinu, by nemělo 
naše úsilí smysl. Současně bych zde také chtěl vel-
mi poděkovat i Vám všem ostatním, kteří podpořili 
ve volbách kandidáty jiných stran. Ať už jste voli-
li tak či onak, v každém případě jste dokázali, že 
Vám rozvoj naší obce není lhostejný. Pokud bych 
toto měl vyjádřit čísly, tak volební účast v naší spo-
lečné obci dosáhla 61,1 %, což v porovnání s celo-
republikovým průměrem 47,34 % je skutečně vel-
mi úctyhodné číslo.

Máme tedy po volbách i ustavujícím zastupi-
telstvu. Proto pevně věřím, že s těmito momenty 
končí období volební kampaně a s ní spojené ner-
vozity. Nyní máme čtyři roky na to, abychom pro 
naši obec opět společně pracovali s plným nasa-
zením a jasnou vizí. Věřím, že nastává období, kdy 
zastupitelé budou táhnout za jeden provaz a dal-
ší rozvojové projekty se budou připravovat na zá-
kladě věcné diskuse a dlouhodobého pohledu na 
rozvoj obce.

Během měsíců září a října jsem velmi intenziv-
ně pracoval na přípravě Oslavy 100 let od vzniku 

samostatného Československa a s ní spojenou vý-
stavou „1918-2018: Proměny života v Palkovicích 
a na Myslíku“ a během přípravy jsem prostudoval 
řadu informačních a archivních zdrojů o naší ves-
nici. Velmi mě překvapila několikrát se opakující 
zmínka, že Palkovice byly přibližně již od poloviny 
19. století a zejména po I. světové válce považo-
vány za nejvíce progresivistickou a nejpokročilejší 
obec v okrese. Obec byla dávána za vzor rozvo-
je dalším obcím nejen v našem okolí. Tyto zmín-
ky dokazují, že v naší obci vždy žili lidé, kterým šlo 
o modernizaci obce a řadu věcí plánovali s přesa-
hem na desítky až stovky let dopředu. Tento his-
torický odkaz je z mého pohledu velmi zavazující 
a současně motivující. 

Moc bych si přál, aby si naše obec opět vydo-
byla tento statut a stala se vzorem rozvoje i pro 
další obce v naší zemi. Uvedené historické infor-
mace a zdroje také dokazují, že naši předci se sna-
žili vždy věci dělat moderně v kontextu dané doby. 
Stavby, které v naší obci vznikaly v 19. a 20. stole-
tí, byly často považovány za nadčasové a moder-
ní, i když s odstupem desítek nebo stovky let nám 
již připadají jako samozřejmé a historické. S ně-
kterými byla spojena i částečná kontroverze, nic-
méně čas vždy ukázal, že se se jednalo o moud-
ré rozhodnutí. Bohužel se však stalo, že ambici-
ózní plány a další rozvoj často překazily světové 
války, společensko-politické změny či zpřetrhaná 
vlastnická kontinuita. Jako jeden reprezentativní 
příklad bych zde rád uvedl třeba bývalý hostinec 
U Kubalů, který v době své výstavby byl skutečně 
architektonickým skvostem. Bohužel se však stalo, 
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že další neuvážené přestavby a změny využití tuto 
dominantní budovu vždy jen degradovaly. Podob-
ný osud bohužel zažily i některé další stavby, je-
jichž architektonická i funkční kvalita v dané době 
byla velmi nadčasová. Naše obec byla a stále je 
také velmi pokroková v budování elektrifikace, vo-
dovodů, plynofikace, kanalizace i místních a pě-
ších komunikací. 

Díky úsilí našich předchůdců máme v obci vy-
budovanou kvalitní základní technickou infrastruk-
turu a sítě, nyní máme konečně prostor vrhnout 
se systematicky na okruh investic v širším centru 
obce. Při pohledu na historické fotografie může-
me vidět, že zejména meziválečné období bylo 
spojeno s řadou staveb, které dohromady cent-
rum skutečně tvořily. Současně toto centrum mělo 
také svou funkční a v té době současně architek-
tonickou a urbanistickou hodnotu.

Stavby tehdy patřily významným rodinám, spol-
kům i obci. Všichni dohromady zajišťovali řadu 

služeb, které činilo tuto část obce skutečným cent-
rem. Bohužel po druhé světové válce i přes někte-
ré pozitivní výjimky začal význam centra klesat ze-
jména po jeho estetické stránce. V centru se sice 
nacházely služby pro občany, nicméně bylo prove-
deno několik přestaveb, které původní krásu a ar-
chitektonickou kvalitu centra částečně degradovaly. 
Pokud k tomu připojíme i chátrání (neúdržbu) ně-
kolika významných budov, změny v důsledku konce 
centrálně řízeného hospodářství, majetkové přesu-
ny v rámci restitucí a podnikatelské úspěchy, resp. 
neúspěchy v porevolučním období, dostaneme se 
přibližně do doby přelomu milénia. Další „hřebí-
ček do rakve centra“ zasadilo uzavření Restaura-
ce U Kubalů, problémy prodejny Jednota či zru-
šení některých služeb bez náhrady. To se pomalu 
dostáváme do období okolo roku 2010, kdy situ-
ace v centru obce byla téměř nejhorší za poslední 
desítky let. Obec v této době své síly logicky smě-
řovala zejména do strategické stavby kanalizace, 
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chodníků a oprav místních komunikací. Jedinou vý-
znamnou pozitivní změnou v centru obce bylo roz-
šíření sportovního areálu.

Upřímně si myslím, že každý, kdo okolo roku 
2010 projížděl centrem obce, si musel připadat, 
jako v „pohraničí“. Po hlavní cestě míjel několik 
budov s oprýskanou omítkou, uzavřené obchodní 
prostory a hlavně v centru nebylo možno nalézat 
služby, které obvykle v centrech obcí bývají. Chy-
běly a stále zde chybí lékařské služby, důstojná re-
staurace či obecní úřad. Z centra také zmizela ob-
řadní síň. Obecní knihovna z hlediska kvality pro-
stor patří asi na poslední místo v kraji a z důvodu 
digitalizace byl přerušen provoz v místním kině. 
Nalijme si čistého vína, toto byl a stále z velké části 
je současný stav centra obce, na které nemůže být 
nikdo z nás pyšný.

Právě okolo roku 2010 v době „největší krize 
centra obce“ byly zahájeny první systematické kro-
ky (od roku 1982), které vedou k tomu, aby se cen-
trum obce opět stalo reprezentativní částí obce, 
kde bude možno nalézt na jednom místě všech-
ny klíčové služby, prodejny a občanskou vybave-
nost. V této době bylo zpracováno několik archi-
tektonických studií, které měly souhrnně za cíl vy-
tvořit v centru jednu velkou budovu, která bude 
v sobě vše potřebné obsahovat. Vzhledem k tomu, 
že by se jednalo o velmi vysokou jednorázovou in-
vestici, byla tato myšlenka později opuštěna a roz-
voj centra začal být plánován jako soubor několika 

větších a menších investičních akcí. Zpracované 
studie nicméně svou roli splnily, protože pomohly 
dát odpověď na to, jakým způsobem právě cent-
rum pojmout. Z uvedených studií bylo zrealizová-
no i několik drobných akcí, jako je např. nová auto-
busová zastávka Restaurace U Kubalů z roku 2014, 
resp. 2018, nová volnočasová plocha za tělocvičnou 
či nové přemostění potoka realizované právě nyní.

V minulém volebním období se podařilo sys-
tematičtěji začít jednotlivé dílčí stavby realizovat. 
Hotová je rekonstrukce hasičské zbrojnice, opra-
veno je parkoviště u Myšáka, došlo také k opravě 
havarijního stavu hřbitovní zdi. V centru obce se 
podařilo vykoupit některé nemovitosti, kde např. 
vzniklo nové parkoviště pod hřbitovem. Několik 
větších akcí bylo také započato. Jedná se o nové 
dětské hřiště, přístavbu tělocvičny, opravu prodej-
ny potravin COOP a vybudování nového Pomní-
ku padlých I. a II. světové války. Nyní tedy stojí-
me v okamžiku, kdy obec začala splácet významný 
historický dluh centru a konečně se daří vracet mu 
jeho dřívější reprezentativní a funkční úlohu. 

I přes řadu aktuálně realizovaných akcí před 
námi stojí ještě velký kus práce, do které bychom 
se měli pustit co nejdříve v tomto volebním ob-
dobí. Projekčně je ke stavbě připraveno zatím jen 
nové Komunitní centrum s knihovou, klubovnami, 
multifunkčním středně velkým sálem (včetně funk-
ce obřadní místnosti), důstojnou kavárnou - cuk-
rárnou a dalším zázemím pro volnočasové aktivity. 
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Z velkých akcí je zapotřebí začít řešit primárně 
stavbu nového domu služeb a přestavbu (ev. no-
vostavbu) kulturního domu. Do těchto dvou ob-
jektů by se mělo umístit zdravotní středisko, obec-
ní úřad, kulturní zázemí, pěkná restaurace a další 
prostory pro obchodníky a služby v centru. Dal-
ším okruhem je zapojení obce do obnovy několika 
historických domů v centru obce. Toto však bude 
vždy závislé na spolupráci s aktuálními vlastníky 
nemovitostí, resp. možnosti jejich odkupu. Vedle 
těchto větších staveb bude potřeba revitalizovat 
i veřejné prostranství kolem těchto budov, zabývat 
se otázkou parkování a bezpečností provozu na 
hlavní krajské komunikaci. 

Do širšího centra obce je zapotřebí zahrnout 
i další stavby, jako je např. plánované využití are-
álu bývalé pekárny a přilehlého rodinného domu 
za účelem bydlení a nabídky prostor pro obchod 
a služby. 

Z výše uvedeného je velmi jasně patrná potřeba 
se strategicky věnovat centru obce a začít praco-
vat na jednotlivých dílčích projektech. Toto vše zde 
píšu z toho důvodu, že veškerá rozhodnutí, která 
uděláme nyní, se budou životem v obci linout mi-
nimálně desítky či stovky následujících let. Proto 
bychom měli k centru přistupovat se strategickou 
rozvahou a současně s dlouhodobou vizí moder-
ního centra, které vrátí naší vesnici jeho historic-
kou úlohu. Bude zapotřebí zkombinovat funkční 
přístup k jednotlivým stavbám s architektonickou 
kvalitou, na kterou již dbali i naši předci před desít-
kami let. Proto nemějme strach a udělejme z Pal-
kovic opět obec, kde se bude velmi dobře žít všem 
jejím obyvatelům a současně bude znovu vzorem 
pokrokové a vzorové obce tak, jako tomu bylo již 
v 19. století. Nemějme strach do obce přijmout 
moderní a funkční architekturu, která dá tvář naši 
obci na desítky a stovky let dopředu a současně 
jí udrží vesnický ráz. Nespokojujme se s lokálním 
viděním problémů, ale dívejme se na věci s nad-
hledem a dlouhodobou perspektivou. Hledejme 
inspiraci a příklady dobré praxe v ČR i v zahrani-
čí, nebuďme uzavřeni do minulosti a předsudků.

Aby se toto vše dařilo v dalších letech realizovat, 
bude potřeba skutečně táhnout za jeden provaz. 
Nejen na jednáních zastupitelstva obce ale i s obča-
ny a přizvanými odborníky musíme vést věcné dis-
kuse. Současně musíme mít odvahu se za tyto věci 
jednoznačně postavit. V současném zastupitelstvu 
cítím naději, že by toto mohlo fungovat. Stejně tak 
cítím podporu řady občanů, kteří chtějí žít v moder-
ní vesnici plnící všechny své funkce.

Velkým vzorem pro mne osobně jsou již v ně-
kterých předešlých Palkovických listech mnou zmi-
ňované příklady obcí v ČR i v zahraničí. Největším 
mým českým vzorem v tomto přístupu je město 
Litomyšl. V žádném případě nechci obec srovná-
vat významem a úlohou s městem Litomyšl za-
psaným na seznamu UNESCO. Ten vzor spočívá 
v něčem jiném. Jedná se zejména o sdílenou vizi 
hlavního města moderní architektury ČR, které se 
dlouhodobě od devadesátých let drží několik sta-
rostů. Ať už byl ve vedení kterýkoliv z nich, každý 
se vize vysoké funkční i estetické kvality veřejného 
prostoru držel. I když bylo možno vše realizovat 
levnější či dělat průměrné stavby, město vždy dalo 
na spolupráci s předními architekty a dnes může-
me říct, že se mu tato investice násobně vrací. Ob-
dobný přístup zvolili také představitelé s Palkovi-
cemi již srovnatelných obcí (např. Dolní Břežany, 
Líbeznice), kde se všem obyvatelům tento přístup 
také násobně vrací v kvalitě veřejného prostoru 
a služeb v obci. K tomu všemu je v daných obcí 
prokazatelně rychlejší růst tržní hodnoty nemovi-
tostí, z čehož opět mají prospěch místní občané. 

Své první úvodní slovo místostarosty a úvahu 
nad centrem obce tedy končím s velkým očeká-
váním a nadějí, že se nám v tomto období podaří 
všem táhnout za jeden provaz a naplnit vizi mo-
derní a pokrokové obce s kvalitními službami, roz-
vinutou občanskou vybavenosti a vysokou estetic-
kou kvalitou a funkcionalitou veřejného prostoru. 
Naše obec a její občané si tento přístup zaslouží. 
Moc Vám všem ještě jednou děkuji za jakoukoliv 
podporu a spolupráci.

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

Poděkování
Vážení spoluobčané, 

chtěl byl poděkovat všem voličům, kteří dali hlasy našim kandidátům při říjnových volbách do  
zastupitelstva obce. 

Dalibor Rada, předseda ZO KSČM Palkovice
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Usnesení

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 
dne 25. 9. 2018 v Kulturním domě v Palkovicích (Palkovice č. p. 295, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 11. 7. 2018.
2. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce Palkovice ze dne 23. 5. 2018, 30. 5. 2018, 4. 6. 2018, 18. 6. 2018, 

11. 7. 2018, 18. 7. 2018 a 6. 8. 2018.
3. Rozbor hospodaření obce za období 1-8/2018.
4. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Palkovice IČ 00297054 v roce 2018.
5. Fungování komisí Rady obce Palkovice do ustanovení nových komisí po volbách do zastupitelstva.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Bc. Martin Polášek a Karla Menšíková.
3. Členy návrhové komise ve složení Petr Kreuzman, Ing. Tomáš Huďa a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Milanem Červenkou ve věci 

prodeje pozemků parc. č. 1482/14, k. ú. Palkovice o výměře 488 m² a 1572/5, k. ú. Palkovice 
o výměře 40 m² dle Geometrického plánu č. 2101-99/2018 vyhotoveného společností GIS-STA-
VINVEX a.s.

5. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Lenkou Stuchlou, ve věci prodeje 
pozemků parc. č. 1482/13 o výměře 779 m² a parc. č. 1482/7 o výměře 3 m² vše k. ú. Palkovice dle 
Geometrického plánu č. 2101-99/2018 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s.

6. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Rostislavem a Dagmar Brožovými 
ve věci prodeje pozemku p. č. 3118/18 o výměře 74 m² vše k. ú. Palkovice dle Geometrického plánu 
č. 2073-39/2018 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s.

7. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Juliusem Richtmanem ve věci 
prodeje pozemku p. č. 2987/9 o výměře 1400 m² k. ú. Palkovice dle Geometrického plánu č. 2071-
34/2018 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX.

8. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Mgr. Lucií Schwarzovou a Radi-
mem Kostkou ve věci prodeje pozemku p. č. 2987/10 o výměře 1200 m² k. ú. Palkovice dle Geo-
metrického plánu č. 2071-34/2018 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX.

9. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Antonínem Čadou a Miladou 
Čadovou ve věci prodeje pozemku parc. č. 1050/2 o výměře 166 m² a část pozemku parc. č. 1049/2 
o výměře 206 m² vše k. ú. Myslík dle Geometrického plánu č. 617-39/2015 vyhotoveného Ing. Iva-
nem Požárem.

10. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Dagmar Bajtkovou ve věci koupě 
pozemku parc. č. 3002/8 o výměře 152 m² k. ú. Palkovice. 

11. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Jaroslavem Kubalou ve věci kou-
pě pozemku parc. č. 3002/6 o výměře 6 605 m² k. ú. Palkovice. 

12. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Josefem Bílkem a Janou Bě-
čákovou ve věci koupě pozemků parc. 2443/3 o výměře 35 093 m² a pozemek parc. č. 2417/11 
o výměře 8 354 m² vše k. ú. Palkovice. 

13. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Josefem Masařem ve věci koupě 
pozemku parc. č. 2474/11 o výměře 46 359 m² k. ú. Palkovice. 
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14. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Petrem Kulou ve věci koupě 
pozemků parc. č. 2474/18 o výměře 116 m², parc. č. 2474/13 o výměře 37 904 m², parc. č. 2450/4 
o výměře 197 m² a parc. č. 2474/12 o výměře 512 m², vše k. ú. Palkovice.

15. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřenou mezi Obcí Palkovice a statutárním měs-
tem Frýdek-Místek ve věci budoucí koupě části pozemku p.č. 4316/1 o výměře cca 200 m², k.ú. 
Místek.

16. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Josefem Habrnalem 
ve věci směny pozemku parc. č. 1841 o výměře 226 m² za pozemek parc. č. 1847 o výměře 140 m², 
vše k. ú. Palkovice.

17. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Vladimírem Něm-
cem ve věci směny pozemku parc. č. 1182 o výměře 284 m², parc. č. 1179 o výměře 139 m² a parc.  
č. 3118/7 o výměře 121 m² vymezená dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo 2066-
21/2018, vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s., za pozemek parc. č. 3097/7 o výměře  
108 m², vše k. ú. Palkovice.

18. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Moravskoslez-
ským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje p. o. ve věci darování části po-
zemku p. č. 3104/1, k. ú. Palkovice v rámci výstavby komunikace pro pěší.

19. Rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2018.
20. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Římskokatolickou farností Kozlovice ve věci 

daru 50 000,- Kč za účelem impregnace dřevěných konstrukcí a příslušenství kaple Sedmibolestné 
Panny Marie na Myslíku.

21. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Petrem Kreuzmannem ve věci daru 14 520,- Kč 
za účelem podpory kulturních akcí v obci Palkovice.

22. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních 
samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědče-
no Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.

23. Vyřazení nedokončených investic dle přílohy č. 1 usnesení.
24. Darovací smlouvy za účelem údržby nemovitostí a jejího okolí v roce 2018 dle přílohy č. 2 tohoto 

usnesení.
25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Staseko Plus s. r. o. na akci Do-

stavba tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích ve věci změny díla č. 1 – 5 a pověřuje starostu 
obce Palkovice jeho podpisem.

26. Záměr pořízení změny Územního plánu Obce Palkovice č. 1.

III. ruší:
1. Záměr prodeje pozemků p. č. 612/2 a 612/4, k. ú. Palkovice.
2. Záměr směny pozemků 2565/5, 2541/1 a 2547/2, k. ú. Palkovice.

V Palkovicích dne: 25. 9. 2018

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

Poznámka redakce: text byl upraven v souladu s platnou legislativou.
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Usnesení

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice (ustavující zasedání), které se konalo  
dne 5. 11. 2018 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích (Palkovice č. p. 619, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
2. Rozbor hospodaření obce za období 1 - 9/2018.

II. volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích::
1. Starosta obce:  Radim Bača
2. Místostarosta obce:  Ing. David Kula, Ph.D., MBA
3. Další členové rady obce:  Ing. Jaromír Ivánek
  Ing. Tomáš Opěla
  Bc. Martin Polášek

III. volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích:
1. Předseda kontrolního výboru: Ing. Tomáš Huďa
2. Předseda finančního výboru: Josef Lukeš

IV. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Josef Lukeš a Ing. Tomáš Huďa.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. Jaromír Ivánek, Radim Bača a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Volební řád Zastupitelstva obce Palkovice.
5. Členy volební komise ve složení Dalibor Rada (předseda), Karla Menšíková, Bc. Barbora Pustková.
6. Volbu jednoho místostarosty.
7. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon starosty a místostarosty obce bu-

dou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.
8. V souladu se schváleným volebním řádem zastupitelstva obce provedení volby starosty obce, mís-

tostarosty obce a dalších tří členů rady obce, předsedy kontrolního výboru a předsedy finančního 
výboru tajnou volbou.

9. Zřízení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce dle § 84 odst. 2 písm. l zákona o ob-
cích. Kontrolní i finanční výbor bude tříčlenný.

10. Rozpočtové opatření č. 12 pro rok 2018.
11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Palkovice a Staseko Plus s. r. o. na akci Dostav-

ba tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích ve věci změny díla č. 6 a doplnění seznamu pod-
dodavatelů a pověřuje starostu obce Palkovice podpisem dodatku.

V. vyhlašuje:
1. Záměr směny části pozemků p. č. 178/3, 602/3, 1065/3 a 178/2, vše k. ú. Myslík za části pozemků 

p. č. 178/7 a 178/1, vše k. ú. Myslík dle studie Kamil Mrva Architects s. r. o. ze září 2018.

V Palkovicích dne: 5. 11. 2018

 Radim Bača              Ing. David Kula, Ph.D., MBA
   Starosta              Místostarosta
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INFORMACE PRO OBČANY

V Palkovicích probíhá výsadba alejí

Na podzim letošního roku probíhá v Palkovi-
cích realizace projektu podpořeného z Operač-
ního programu Životní prostředí, jehož před-
mětem je výsadba stromořadí v devíti lokalitách 
v extravilánu obce. Jedná se většinou o výsadbu 
na pozemcích podél polních cest nebo přímo na 
okrajích polí v krajině, kde v minulosti stromořadí 
stávala nebo v místech, kde tato stromořadí vy-
tvoří významný krajinný prvek. Na některých po-
zemcích projekt vyčleňuje nově okraje lánů pro 
výsadbu zcela nových alejí. Realizace projektu 
bude dokončena v listopadu 2018.

V rámci projektu došlo k výsadbě celkem  
61 ks lípy – národního stromu, které budou le-
movat budoucí cyklostezku z Palkovic směrem 
na přehradu Olešná. Dále bude vysazeno celkem  

613 ks místních odrůd slivoní, jabloní, třešní 
a hrušní. Všechny tyto stromy jsou vysazovány na 
volně přístupných plochách a mají významný kra-
jinotvorný, stabilizační a ekologický prvek. Díky 
projektu se krajina dostává pomalu do přirozené 
podoby, kterou měla předchozí stovky let.

Již nyní pracujeme na přípravě návazného 
projektu, kde dojde v roce 2019 k výsadbě alejí 
v dalších osmi lokalitách v Palkovicích a na My-
slíku. Spolu s alejemi, které byly vysázeny před 
dvěma lety v rámci náhradní výsadby Povodím 
Odry tak vznikají v obci aleje o celkové délce 
přes 8 km. Všechny tyto projekty jsou důkazem, 
že i přes kácení vybraných stromů v obci dochází 
k mnohem masivnější výsadbě, kterou oceníme 
zejména v době, kdy již stromy budou vzrostlé 
a budou plnit svou funkci v krajině.

Název projektu: Výsadba alejí v obci Palkovice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_111/0

007784
Ing. David Kula, Ph.D., MBA - místostarosta
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Víte o tom, že od 15. dubna letošního roku mů-
žete na TV Polar sledovat co dva týdny reportáž 
z dění v naši obci Palkovický miniexpres? Premi-
éra je vždy každou lichou neděli v 16:54, poté je 
možno sledovat opakování v 19:54, 22:54 a v pon-
dělí v 4:54, 7:54, 10:54 a 13:54. Reportáže je mož-
no shlédnout také zpětně přes odkazy na webo-
vých stránkách obce, sekce OBEC >>> Palkovický 
miniexpres, nebo přímým zadáním odkazu www. 
palkovice.cz/index.php/cs/obec/palkovicky- 
-miniexpres.

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

Palkovický miniexpres na TV Polar

Rozpis vývozů komunálního odpadu  
rok 2019

Palkovice - liché čtvrtky

 LEDEN 3 17 31
 ÚNOR 14 28 
 BŘEZEN 14 28
 DUBEN 11 25 
 KVĚTEN 9 23 
 ČERVEN 6 20 
 ČERVENEC 4 18 
 SRPEN 1 15 29
 ZÁŘÍ 12 26 
 ŘÍJEN 10 24 
 LISTOPAD 7 21 
 PROSINEC 5 19 
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Projekt „100 let naší republiky“

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE

U příležitosti 100 let vzniku naší republiky 
probíhal od začátku školního roku u nás na zá-
kladní škole projekt k tomuto výročí. Ve všech 
ročnících se s dětmi hovořilo o životě „kdysi 
a teď“. Na toto téma se uskutečnily ve třídách 
různé akce.

Nižší ročníky navštívily ve Vlastivědném Mu-
zeu ve Frýdku-Místku výstavu s názvem „Kočárky 
aneb Kdo se nevozil jako by nebyl“. Proběhlo ně-
kolik besed, a to s historikem a lektorem Muzea 
Beskyd Mgr. J. Poláškem na téma „100 let Čes-
ké republiky, 100 let historie Palkovic, Pomocníci 
v domácnosti aneb Jak se co dělá“ a také s pa-
mětníky naší obce. Paní RNDr. Libuše Ivánková 

zavzpomínala na dobu svého dětství a mlá-
dí s dětmi z 3. třídy, starší děvčata besedovala 
s paní Karlou Kožuchovou a paní Jarmilou Ze-
manovou o jídle, vaření a o stravování celkově 
v době minulé. 

Děti druhých tříd se věnovaly příběhům Gab-
ry a Málinky z knihy A. Kutinové, kde se seznámi-
ly s životem dětí ve Štítné nad Vlárou, a to nejen 
z knih, ale také z vyprávění občanů pocházejí-
cích ze Štítné s paní Janou Kubalovou a panem 
Leopoldem Jursou. Hostem školy byla také re-
prezentantka v ping pongu paní Marie Hracho-
vá z Frýdlantu nad Ostravicí, která s žáky 6. třídy 
probrala své úspěchy v republice i ve světě.
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Žáci 4. a 5. třídy uskutečnili celodenní výlet do 
vesničky Hrčava s návštěvou zdejší malé školy, 
historického kostelíka a turistickou vycházkou na 
Trojmezí. 

Starší žáci podnikli pěší výlet na kopec Polední 
u Nýdku k památníku generála Šnejdárka, který 
velel bitvě o pohraničí na Těšínsku v době vzni-
ku první republiky (tzv. sedmidenní válka). Vyšší 
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ročníky také podnikly exkurzi do Muzea techniky 
v Kopřivnici a prohlédly si ve Štramberku měst-
ský sad, ve kterém jsou umístěny sochy význam-
ných osobností.

Kromě těchto hojných akcí se zároveň 
uskutečnila v budově základní školy výsta-
va starých věcí k vybavení kuchyně, pomocníků 

v domácnostech, hraček maminek, babiček 
i prababiček, starých bankovek a mincí. Mno-
zí žáci přispěli různými exponáty, spolu se svý-
mi učiteli vypracovali přehledy např. všech pre-
zidentů stoleté republiky, fotodokumentaci naší 
obce kdysi a dnes, sportovců regionu, automobi-
lů našich značek apod. 

Zároveň jsme v rámci celorepublikového pro-
jektu vysadili ,,Strom svobody‘‘ - lípu na místo 
před školou, kde po celá léta lípa stávala. 

Díky všem těmto různorodým akcím se moh-
ly děti aspoň malinko seznámit s životem svých 
předků a vývojem života v naší republice. Všem, 
kteří čímkoliv přispěli nebo byli nápomocni a vě-
novali svůj čas tomuto projektu, patří velké po-
děkování.   

Mgr. Věra Krpcová
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U příležitosti oslav stoletého výročí vzniku naší 
Československé republiky, zorganizovali pedago-
gové naší školy 4. října tzv. Retro den rodiny. Uči-
telé se oblékli do dobového oblečení a na školní 
zahradě připravili pro rodiče s dětmi spoustu her 
a zábavy, kterou se bavili naši rodiče či prarodiče. 

Mohli si vyzkoušet, jak se chodí na chůdách, střílí 
z praku, roztáčí dřevěná káča, honí kovová obruč ze 
sudu, cvrnkají kuličky, skáče v pytlích i mnoho dal-
ších her, na které se už téměř zapomnělo. Někteří 
poprvé zkusili, jak chutnají tzv. „pečoky“.

Po aktivně prožitém odpoledni si pak děti i ro-
diče poseděli, pobesedovali a osvěžili se občerst-
vením, které bylo pro ně připravené.

Hoši z 8. třídy dokonce upekli cukroví podle 
staré receptury.

Díky krásnému podzimnímu počasí a pěk-
nému prostředí za naší školou všichni – rodiče, 
děti i učitelé strávili příjemné podzimní odpole-
dne a někteří snad i zavzpomínali na doby dáv-
no minulé.

Mgr. Alice Gorelová

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 reprezentovali naši školu 
vybraní žáci 3. - 8. třídy v 3. ročníku literární soutě-
že Kalusův kalamář v Základní škole Čeladná.

Všichni byli přivítáni panem starostou, paní ře-
ditelkou a po rozdělení do věkových kategorií bylo 
soutěžícím sděleno zadání – během jedné hodi-
ny měli vytvořit co nejzajímavější báseň, ve které 

se budou vyskytovat květiny, byliny, býlí… Zatím-
co pak poroty složené z dětí 4. – 9. třídy a z vy-
učujících českého jazyka pročítaly všechny práce, 
soutěžící měli možnost zúčastnit se besedy s Cyri-
lem Podolským, režisérem, scénáristou, animáto-
rem a autorem večerníčku Krysáci, a zahrát si hry 
v tělocvičně.

Retro den rodiny

Literární soutěž Kalusův kalamář
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Ve dnech 16. 10. a 17. 10. 2018 se 19 vybraných 
žáků ze 7. – 9. ročníku základní školy zúčastnilo 
výměnného pobytu s polskými žáky z Bujakova 
a Witkowic.

V úterý v ranních hodinách jsme opustili Pal-
kovice a jeli jsme směrem k Českému Těšínu až 
do Polska do vesnice Bujakow, kde nás s úsmě-
vem a radostí přivítali polští žáci a jejich pedago-
gický doprovod. Jako každoročně se začalo slav-
nostním přivítáním a zavzpomínáním na uplynulé 
roky spolupráce. Po obědě nás autobus společně 
s polskými žáky převezl pod horu Žár, která šplhá 
do výšky 761 metrů nad mořem. Lanovkou, přes-
něji řečeno „zubačkou“, jsme vyjeli na vrchol, kde 
se nacházela vodní elektrárna. Z pohledu shora 
vypadá jako sopka, ale lávu nahrazuje voda. Na 
vrcholu jsme měli 45 minutovou pauzu. Nejprve 

jsme si říkali, co tady budeme dělat tak dlouho, 
ale pak, když jsme se kochali krajinou a zároveň 
jsme se procházeli po vrcholu kolem vodní elek-
trárny, jsme narazili na bobovou dráhu a málem 
jsme nestihli stanovený sraz. Zpět dolů k autobu-
su jsme šli pěšky po sjezdovce. Pak nastal ten čas, 
kdy jsme se rozloučili s našimi spolužáky a pře-
vzali si nás polští žáci, kteří nás po dvojicích nebo 
trojicích ubytovali. Byla to zábava zkoušet mluvit 
o různých věcech v polském jazyce, ale hlavně po-
rozumět, o čem se baví mezi sebou. Večerní pro-
gram měla každá dvojice či trojice jiný, neboť jej 
vymýšleli žáci, kteří nás ubytovali. Někteří se vydali 
na bowling, jiní zase hráli fotbal nebo jiné míčové 
hry, ale co jsme měli všichni stejné, to byla veče-
ře – pizza. Byl to náročný den zakončený měkkou 
postelí a sladkým spaním. 

Výjezd do Polska

Následovalo odměnění všech soutěžících za 
snahu a vyhodnocení nejzdařilejších prací, mezi 
kterými byly i básně našich žáků. Odborná poro-
ta vybrala v kategorii jednotlivců 4. a 5. tříd báseň 

Marie Bednářové, v kategorii dvojic 4. a 5. tříd bá-
seň Laury Michálkové a Jana Janošce a v kategorii 
6. a 7. tříd báseň Marie Mazurové. 

Mgr. Jitka Krpcová
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Druhý den jsme poděkovali polským žákům za 
pohoštění a nocleh, naše zavazadla jsme dali do au-
tobusu a vyrazili do města Wisla. Nejprve jsme na-
vštívili skokanský můstek, který měl zvláštní dojez-
dovou dráhu, byla totiž do kopce. Následovala pro-
hlídka trofejí a pohárů známého skokana na lyžích 
Adama Malysze. Pak jsme měli chvilku na prohlíd-
ku samotného města, popřípadě na nákup drob-
ných suvenýrů. I když jsme si říkali, že pro nás Polá-
ci už víc udělat nemohou, zmýlili jsme se. Byli jsme 
pozvaní do restaurace na oběd. Na konci našeho 

setkání jsme navštívili „Chatu chlebowu“, kde jsme 
si vyzkoušeli výrobu chlebových placek, dozvědě-
li jsme se, co všechno se musí udělat, než vznikne 
chleba – od zasazení malého zrnka až po bochník 
chleba. Následovalo loučení s polskými žáky a jejich 
pedagogy. Před námi byla jen dlouhá cesta zpět do 
Palkovic.

Byl to pěkný výlet s bohatým a pestrým progra-
mem. Těším se na příští setkání.

Jan Ryška, žák 8. třídy

Tak jako každý rok, tak i letos jsme v naší Základ-
ní škole přivítali zahraniční hosty, kteří k nám přijeli 
z různých míst Anglie. Jedná se o gospelové zpě-
váky, jenž pravidelně na podzim přijíždí do Frýdku-
-Místku, aby zde uspořádali koncert. Součástí jejich 
pobytu je i návštěva některých základních škol.

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

jsme tuto příležitost dostali 19. října. V rámci toho-
to setkání měli žáci možnost zahrát si různé hry, 
naučit se gospelové písně a ve skupinkách si pro-
mluvit o důležitosti snů a cílů v našem životě.

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

Mgr. Denisa Chaloupková

Gospeloví zpěváci v naší škole
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Dne 13. 10. 2018 byla sobota a opět po roce se 
konala na hřišti za tělocvičnou v Palkovicích „Dra-
kiáda“. Kolem desáté hodiny ranní se začaly shro-
mažďovat děti se svými létajícími draky a tréno-
vat udržení draků na nebi. Bylo to náročné, pro-
tože vítr moc nefoukal. Jako startovné dostaly děti 
bonbónek. Soutěžilo se tradičně ve dvou katego-
riích: ručně vyrobený drak a drak koupený v ob-
chodě. 

Opět bylo velmi těžké, vybrat ty nejlepší léta-
jící draky. 

Pro všechny děti bylo zajištěno občerstvení. Díky 
hlavnímu sponzorovi – Pionýrská skupina Miloše Sý-
kory a Spolku rodičů, dostaly děti umístěné na stup-
ni vítězů dárkové tašky s překvapením a všechny zú-
častněné děti obdržely obrázkové pexeso a sladkost.

Ještě jednou všem účastníkům děkujeme.
Vychovatelky ŠD

Drakiáda 2018 ve školní družině
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

V neděli 28. října 2018 se v naší obci uskuteč-
nila velkolepá Oslava 100 let od vzniku samostat-
ného Československa. Pojetím a významností je 
akce srovnatelná např. s oslavou výročí 600 let od 
založení obce Palkovice konané v roce 1990. Pří-
pravy na oslavu byly zahájeny již v loňském roce, 
kdy bylo rozhodnuto o novém Pomníku padlých  
I. a II. světové války, který se stal darem obce k to-
muto výročí. Téměř rok trvala projekční příprava 
a se samotnou stavbou se začalo na začátku září. 
Práce šly svižně kupředu, nápomocné bylo i dobré 
počasí. Na neděli 28. října byl pomník s drobnými 
nedodělky (způsobenými technickými problémy 
ve slévárně) připraven ke slavnostnímu odhalení.

Samotná příprava oslavy začala naplno během 
září, kdy byl dopracován návrh celého programu, 
následně kulturní komise začala vše organizovat. 
V týdnech před oslavou byly sbírány exponáty na 
výstavu, bylo pátráno v archívech a byly osloveny 
spolky a občané s prosbou o spolupráci. Vrcholi-
la také organizace kulturního programu, průvodu 
a příprava občerstvení. Den před akcí byl věnován 

přípravě výstavy, kde se podařilo vystavit z prosto-
rových důvodů pouze cca polovinu připravených 
materiálů a exponátů. 

V neděli ráno již oslava začala naplno. V ran-
ních hodinách proběhla slavnostní mše svatá, kde 
v závěru zahrála Palkovjanka píseň „Svatý Václave, 
vévodo české země“. 

Po poledni ve 13 hodin byl sraz účastníků prů-
vodu před Obecním úřadem. Sešli se zde zástupci 
řady spolků a vedení obce, historická i současná vo-
zidla. Ve 13:30 se průvod vydal po hlavní komunikaci 
ke Kulturnímu domu. Cesta průvodu byla lemovaná 
českými vlajkami, k pochodu hrála z rozhlasu hud-
ba spojená s přelomovými okamžiky uplynulých sta 
let. Průvod byl vyzdoben českými i obecními vlajka-
mi a balónky v barvě trikolory. Ve 13:50 průvod dora-
zil ke Kulturnímu domu, kde jej přivítala Palkovjanka.

Ve 14:00 se již na prostranství před Kulturním 
domem za sychravého počasí těsnalo cca 500 lidí.  
Nejdříve zazněla siréna, následně začal slav-
nostní program u nového pomníku, který uvá-
děla nově zvolená zastupitelka Hana Brožová. 

Oslava 100 let od vzniku samostatného Československa
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Československou hymnu zazpívala sólistka Ná-
rodního divadla Moravskoslezského Martina Šny-
tová, následně vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Palkovi-
ce. Poté následoval proslov místostarosty Davida 
Kuly, starosty Radima Bači a všechny příchozí při-
vítal i valašský vojvoda Oldřich Kutač. 

Po minutě ticha, slavnostních zvonech a mys-
livecké salvě byl odhalen uniformovanými členy 
SDH Palkovice a SDH Myslík nový pomník pad-
lých. Po kladení věnců k pomníku za zvuku de-
chové hudby byla slavnostně zasazena lípa re-
publiky. 
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Po slavnostním aktu cca v 15 hodin měli ná-
vštěvníci možnost shlédnout výstavu „1918-2018: 
Proměny života v Palkovicích a na Myslíku“. Vý-
stava mapovala proměny obce, prezentovala his-
torické předměty spolků a ukazovala vybrané mo-
menty z historie, jako bylo např. sloučení obcí Pal-
kovice a Myslík, či odkaz generála duchovní služby 
Methoděje Kubáně. Pro děti byl připraven kolotoč 
a ukázka dobových her první republiky, kterou si 
připravil TOM Žlutý kvítek. Každý příchozí se mohl 
vyfotit v dobovém fotokoutku, kde si mohl vybrat 
historickou budovou v obci, před kterou byl zvěč-
něn na černobílé fotografii. 

Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté dobo-
vé občerstvení zdarma – poctivá zelňačka vaře-
ná v kotli, švestkové knedlíky s mákem a máslem 
a tradiční buchty. K dispozici byly také vzpomínko-
vé předměty – skleničky na víno a svíčky se sym-
bolem výročí. Komu byla zima, mohl si ve stánku 
dát svařené víno nebo hruškovici.

V 16:00 hodin začal v kinosále slavnostní koncert 
sólistů Národního divadla Moravskoslezského Mar-
tiny Šnytové, Hany Fialové a Tomáše Savky za do-
provodu klavíristy Jakuba Žídka. Ti zazpívali slavné 
hity z muzikálů a operety, které publikum ocenilo 
bouřlivým potleskem. V 17:20 následoval slavnostní 
ohňostroj, který v sychravém počasí a padající mlze 
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měl nevídanou atmosféru. V 17:30 následovalo pro-
mítání nového českého filmu Hovory s TGM, který 
celý slavnostní program zakončil.

Oslava 100 let od vzniku samostatného Česko-
slovenska byla celkově důstojnou připomínkou to-
hoto významného výročí, která se i přes nepřízeň 
počasí velmi vydařila. Velký díky patří celé kulturní 
komisi, která se spolu s vedením obce na přípravě 
i realizaci akce podílela. Velký dík patří také všem 
zúčastněným spolkům a dobrovolníkům, kteří se 
na bezproblémovém průběhu akce podíleli a bez 
kterých by nebylo možno takto velkou oslavu zre-
alizovat. V neposlední řadě patří poděkování všem 
účastníkům a návštěvníkům oslavy, kteří společně 
vytvořili důstojnou atmosféru tomuto výročí.

Za kulturní komisi David Kula
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Vážení hosté,
slovy se mi těžko vyjadřuje pocit, který nyní 

prožívám. Velmi dobře vím, jak mnoho jsem za-
vázán osudu, za to, že můžu s vámi slavit stoleté 
výročí založení Československa jako starosta Pal-
kovic a Myslíku. Dnes nemám v úmyslu hovořit 
o politice a ani o tom jak a co kdo děláme a zda 
dobře či špatně. Chci se společně s vámi zamyslet 
nad křehkosti dějin a událostí, které předcházely 
vyhlášení československé republiky 28. října 1918. 
Je neuvěřitelné, jak pohnutou historii máme. Koli-
krát jsme se ocitli na hraně propasti dějin a kolikrát 
jsme určovali směr Evropy a tím pádem i celosvě-
tové politiky. 

Chci připomenout pár milníku v dějinách, kdy 
podle mě docházelo ke zlomovým momentům 
naší historie. 

Asi v 2. století našeho letopočtu přišli na naše 
území Římané. 

V 9. století Velkomoravská říše:
–  863 kníže Rostislav – pozvání Cyrila a Me-

toděje na Moravu. 
–  894 kníže Svatopluk z rodu Mojmírovců.
Otakar II. 1278 – Moravské pole.
Karel IV., římský král a císař – 1316 – 1378.
1415 – upálení Mistra Jana Husa.
1620 – Bílá hora.
Polovina 19. stolení postupné národní obrození.
20. století bylo započato atentátem v Sarajevu 

(1914) a pak hrozná I. světová válka. S postupným 
koncem I. světové války se nám přiblížil pro nás 
magický den – 28. říjen 1918. Nebyl to nijak naplá-
novaný termín. Mezi všeobecným zmatkem a vá-
lečnou vřavou od roku 1916 pracovala exilová ná-
rodní rada ve složení Beneš, Štefánik a Masaryk. 

Od září 1918 pracovala dokonce exilová vláda. 
Tehdejší doba plná emocí, poválečných dobrých 
i špatných zpráv a mylných informací nahráva-
la mnoha neřízeným demonstracím. Na jedné ta-
kové demonstrací kněz Izidor Zahradník vyhlásil 
27. 10. 1918 pod sv. Václavem na Václavském ná-
městí v Praze Československou republiku. Národ-
ní výbor ve složení Švehla, Rašín, Soukup, Stříbr-
ný a Šrobár musel chtě nechtě v Praze v Obecním 
domě 28. října 2018 vyhlásit Československo, tak 
ať nedojde k dalším nedorozuměním a zmatkům. 

Nebyla to procházka růžovou zahradou, ale po 
nekonečném vyjednávání se československá re-
publika vyklubala v plnohodnotný a demokratic-
ký stát uprostřed Evropy. Těch 100let, které dnes 
slavíme nebylo lehkých. Znovu jsme se dostali na 
samý okraj propasti dějin, ale mnohokrát jsme 
ukázali, že jako malý národ patříme mezi kultur-
ní společenství národů. Pravidelně vychovává-
me špičkové sportovce, umělce, stavitelé a vědce. 
Umíme si poradit v těžkých chvílích, ne snad silou 
ale na svou příležitost trpělivě čekáme a umíme ji 
využít. Myslím, že máme být na co hrdí a nemu-
síme se stydět za to, že jsme Češi. Vždyť po ce-
lém světě zanecháváme stopy své práce a snaže-
ní. Važme si svobody, nenechme si ji vzít mezi prs-
ty za pár slibů a neurčitých frází. Vždyť i v dnešní 
době je mnoho národů, které o své sebeurčení kr-
vavě bojují a jsou daleko větší a silnější než my, ale 
svobodní nejsou. 

Milí přátelé, přeji celé republice a naším ves-
nicím do dalších 100 let mnoho zdraví, slušné-
ho chování a mnoho pracovitých, talentovaných 
a odvážných lidí. Vždyť republika a národ, to jsou 
hlavně lidé. Lidé, kteří pracovali celé dny a noci, 
lidé, kteří za nás položili své životy. My už dnes 
víme, že to nejsou slova, ale opravdu činy, které 
nám pomohly přežít dva tisíce let v mlýnici dějin.

Projev starosty obce při oslavách 100 let založení republiky

Pozvánka na Novoroční výšlap na Kubánkov
1. ledna 2019 se uskuteční tradiční Novoroční výšlap na nejvyšší horu  

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

K poslechu i tanci zahraje dechová kapela Palkovjanka.
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V době vzniku Palkovic a Myslíku ještě neexis-
tovala klasická obecní samospráva, jak ji známe 
dnes. Obce té doby bývaly v držení vrchnosti či 
jednotlivých biskupství a správa obce byla prová-
děna tzv. „zvenčí“.

V průběhu 16. století je zde doloženo vydání tzv. 
fojtského privilegia. To ale ještě stále neznamena-
lo samostatnost obce, jen ustanovovalo, kdo bude 
stát „v jejím čele“ a za jakých podmínek. Obec jako 
taková však nadále zůstávala závislá na panství.  

Údajů z té doby však mnoho nemáme, ale mů-
žeme se třeba dočíst, že: „Tehdejší fojt Martin měl, 
dle zápisu, právo držet svobodnou krčmu, mlýn 
a pilu, náležely mu čtyři rybníčky a plná šestina po-
platků“. Fojtové pak stáli v čele obce až do roku 
1849.

Počátek 19. století znamenal nástup nové doby 
i ve vesnicích hukvaldského panství (tam Palkovice 
náležely). Postupně začalo docházet ke změnám 
celého správního systému. Zrušením poddanství 
zanikla současně i vrchnostenská správa a také 
po staletí vžitý systém správní organizace života 
v obci. Byl vydán zákon o obcích, na základě které-
ho se obce staly samosprávnými celky, nezávislými 
na panství. Byla v nich zřizována obecní zastupitel-
stva a představenstva. Představenstvo tehdy tvořil 
starosta a dva nebo více radních.

Otevřela se také výraznější možnost vlivu oby-
vatel na dění v obci, často však v závislosti na jejich 
majetkovém postavení. 

V současnosti správu obce upravuje zákon 
o obcích č. 128/2000 Sb. 

Představitelé naší obce:
Jméno starosty         Období starostování Významná činnost
Jiří Hulín   1849 – 1854
Ignác Kapsa  1854 – 1855
Matěj Pícha  1855
Jan Mičulka  1855 – 1861 
František Mičulka  1861 – 1873 stavba nové školy, založení Občanské záložny
František Bača  1873 – 1885 rozšířen hřbitov
Václav Kula  1885 – 1891
František Bača  1891 – 1893  zásluhy o postavení nové školy
Jan Menšík  1893 – 1910  postavena druhá školní budova
Josef Krč   1910 – 1911 
Jan Menšík  1911 – 1919 chudobinský fond, odvodnění pozemků
Václav Volný  1919 – 1929 parcelace Rovně, meliorace pozemků, zavedení elektřiny
     a zřízení telefonu
Adolf Brázda  1929 – 1933 rozšíření okresní silnice, zřízení koupaliště
Jan Hlaváč  1933 – 1938 zřízen Švehlův sad a hasičská zbrojnice
Rudolf Weber  1938 – 1945  vybudován vodovod, výstavba Obecňáku
Jan Bílek   1945 – 1946 
Rudolf Weber  1946 – 1948  pomník na Myslíku
Ludvík Bílek  1948 – 1957 vznik JZD
Alois Bár   1957 – 1960 přeměna gruntu č. 57 na zázemí JZD
František Štolcar  1960 – 1976  zahájena výstavba tělocvičny
Jaromír Kuchař  1976 – 1988  postavena tělocvična, integrace Myslíka a Palkovic, stavba  
     Domu služeb
Miroslav Žídek  1988 – 1998  plynofikace obce, zakoupení budovy OÚ
František Huška  1999 – 2006 zahájena stavba nové školní budovy
Radim Bača  2006 – dodnes  modernizace budov v obci, kanalizace

Samospráva obce a jiné drobnosti ze života Palkovic

100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
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Rád bych ještě připomenul pár informací o obec-
ním znaku, praporu a pečeti.

Znak
Horní část znaku vyjadřuje his-

torii obce, která patřila k biskup-
skému hradu Hukvaldy. Znakem 
jeho držitelů – olomouckých bis-
kupů – byl červený štít se šesti 
stříbrnými kužely. Do znaku naší 
obce jsou převzaty kužele dva, které symbolizují 
spojení dvou obcí, Palkovic a Myslíku, v jeden celek.

Spodní část štítu vyjadřuje svou zelenou bar-
vou zemědělský ráz obce, jehněčí rouno je atribut 
patrona palkovického kostela sv. Jana Křtitele. Zá-
roveň představuje i chov zvířectva.

Prapor
Je tvořen čtyřmi vodo-

rovnými pruhy v pořadí 
bílý, červený, žlutý a zelený.

Obecní pečeť
V současné době obec žádnou pečeť ani razít-

ko s obecním znakem nemá. Z dřívějších dob se 
však dochovaly čtyři podoby obecního razítka. Na 
všech se nachází Jan Křtitel v různých podobách 
obklopen nápisem. Postupně se vystřídaly tyto 
nápisy: Obecz: Palkowska, Představenstvo obce 
v Palkovicích, Obecní úřad v Palkovicích a jako po-
slední Místní národní výbor v Palkovicích.

Dekret o znaku i praporu byl převzat dne 7. 5. 
1996 starostou obce Palkovice Miroslavem Žídkem 
z rukou Milana Uhdeho, tehdejšího předsedy Par-
lamentu ČR. Znak a prapor by pak měl být použí-
ván jen při významných příležitostech.

S využitím knih Pohlednice z Palkovic a Palkovi-
ce a Myslík – Minulost a současnost 

Ing. Richard Vysloužil

V historii naší obce, kdy vzpomínáme sté výro-
čí vzniku naší republiky došlo k nebývalé událos-
ti kulturního zaměření. Určitou dobu zde pobý-
val náš slezský básník Petr Bezruč. O dokumen-
tech z té doby jsem při tomto článku spolupraco-
val s bývalým kronikářem naší obce s panem Ja-
romírem Šupinou, protože z velké části jsou po-
užity záznamy z kroniky Palkovic. Dále pak jsou 
výňatky z knihy Václava Volného, mladšího “Láska 
a otroctví“.

Návštěva básníka Petra Bezruče v Palkovicích 
začala tím, že při zpětném jeho výletu z Hukvald 
se zastavil vždy v Palkovicích v restauraci „U Ku-
balů“, kde ho vždy přivítala Anděla Uhlářová, která 
se provdala za Františka Píchu z Palkovic. Poprvé 
to bylo v roce 1892. Ta ho seznámila se statkářem 
Václavem Volným a při jednom setkání s oběma 
navrhla statkáři, u něhož byl několikráte na ná-
vštěvě Petr Bezruč, aby z přátelství s tímto bás-
níkem, zajistil postavení letního sídla na Ostravici. 
A k tomu také za několik let došlo.

Stavitelem Klémou z Místku byla z roztrhané 
stodoly, díky vnitřnímu a vnějšímu obložení hla-
zeným dřevem, které bylo pořízeno z lesního ma-
jetku statkáře Volného, vykouzlená pohádková 
chaloupka-srub se dvěma místnostmi a kuchyni. 

Venkovní prostranství pak upravil zahradník Sta-
vinoha z Palkovic v terasovité alpinum z ozdob-
nými keři, stromy a celý pozemek oplotil. K ote-
vření srubu došlo v roce 1935, kdy byl přítomen 
sám Bezruč.

Tyto časté návštěvy básníka v Palkovicích vyu-
žil Adolf Brázda, tehdejší ředitel školy a kronikář 
a požádal vzácného hosta, aby se zapsal do obec-
ní pamětní kroniky, o čemž svědčí nejen vlastno-
ruční podpis Petra Bezruče, ale zároveň, když mu 
A. Brázda předložil svazek básní “Slezských písní“, 
ten jej od začátku až do konce přehlédl, prove-
dl sám vlastní rukou korektury a na přední stranu 
psal i verše. Datum 7. 3. 1935.

Když došlo v květnu 1945 při osvobození naší re-
publiky k nebývalé tragédii v obci Palkovice, kdy ru-
kou německých okupantů bylo v lomu na Myslíku 
zastřeleno 7 nevinných mladých chlapců a statkáře 
Volného, který před tím usiloval o jejich milost. Tím 
bylo přátelství básníka a statkáře navždy přerušeno 
a z úcty k Václavu Volnému napsal básník tento ne-
krolog

 „Usíná pole, dům i luh,
 sbohem rodino milá.
 Německých vrahů rota pluh
 mi z rukou robotných vyrazila“.

Petr Bezruč a Palkovice
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Tento nekrolog si můžete i přečíst na rodinné 
hrobce Václava Volného téměř naproti hlavnímu 
vchodu do kostela v Palkovicích.

Po tragickém úmrtí Václava Volného staršího, 
převzali statek jeho dva synové, ale časem pro 
neplnění dodávkových povinností museli předat 
hospodářství tvořícímu se JZD. Tomu však chtěl 
zabránit starší syn Václav, ale nebývalým soudním 
rozhodnutím byl vykázán z obce a přestěhoval se 
do Vratimova. Někdo mu však poradil, aby se se 
žádosti o zrušení trestu obrátil na Petra Bezruče, 
který již údajně více lidem vyhověl a zajistil jim 
kladné vyřízení, což také napsal v r.1946.

Na závěr jen dvě vzpomínky pamětníků na ná-
vštěvy Petra Bezruče u statkáře Volného v Palko-
vicích: 

Metoděj Kubáň: “Velmi často při svých návště-
vách v Palkovicích Petr Bezruč chodil s mým strý-
cem, plukovníkem Metodějem Kubáněm po vrchol-
cích zdejších Beskyd a při těchto procházkách si vy-
právěli o přírodě i o kultuře.“

Čestmír Krč: “Byl jsem ještě malý chlapec, kdy 
jsem s otcem jezdil s povozem na práci u statkáře 
Volného. Často jsem viděl Petra Bezruče dokonce 
jednou, jak bos pásal Volnému krávy. To byl po mě 
nevšední zážitek.“

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že jistě žádná 
obec s výjimkou obce Ostravice nebyla tak spjata 
v té době se životem a pobytem básníka Petra Be-
zruče jako naše obec Palkovice.

Vilém Vlk
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Z činnosti oddílu TOM 1309 - Žlutý kvítek Palkovice

SPORT

Oddíl Žlutý kvítek Palkovice se aktivně zapojil ne-
jen do běžné činnosti, ale zúčastnil se také již deva-
tenácté sezóny v turistických závodech. Opět jsme 
z finančních důvodů absolvovali jen některé závody, 
a to ještě v omezeném počtu, z nichž část členů byla 
navíc omezena zdravotně. Největší účast jsme za-
znamenali v rámci závodů Moravskoslezského kraje, 
do nichž se celkem zapojili 2 členové jako rozhodčí 
a 23 členů jako závodníci, Do Českého poháru jich 
postoupilo nakonec 14. Další tři členové oddílu si za-
jistili postup do Českého poháru medailovým umís-
těním na mistrovském závodě v Olomouci.

Do krajských kol v kategorii dítě a doprovod se 
celkem zapojilo 12 osob, které se umístily na vynika-
jících místech. I když tato kategorie neumožňuje po-
stup do vyšších kol, můžeme jmenovat naše úspěšné 
nejmladší závodníky: Michal Řezníček, Valérie Šu-
pinová, Ondřej Vysloužil, Phan Tuan Anh, Tomáš 
Šupina, Julie Mlčochová, Tereza Matulíková, Ni-
kola Matulíková. Doufejme, že na své úspěchy do-
kážou navázat i v další sezóně. V nově otevřené ka-
tegorii závodníků nad 50 let – veteráni – jsme měli 

jediného účastníka, kterému se postup do vyšších 
kol vybojovat nepodařilo. Ale přesto můžeme říci, že 
v rámci turistických závodů máme prvního „veterána“ 
Moravskoslezského kraje. První veteránkou Morav-
skoslezského kraje se stala závodnice z Orlové.

Z pohárových závodů (Rapšach, Karviná, Otro-
kovice) postoupilo na mistrovství České republiky 
v Kralupech nad Vltavou 12 soutěžících. I přes tak vy-
soký počet postupujících jsme dokázali získat „pou-
ze“ bronzovou medaili (Petr Bílek).Ostatní skon-
čili v poli poražených, ale ostudu nám určitě neu-
dělali: Anna Výmolová (8. místo), Kateřina Žváková  
(4. místo), Hana Polášková (14. místo), Ondřej Šnajder 
(5. místo), Lenka Výmolová (8. místo), Anežka So-
chová (9. místo), Ladislav Merta (5. místo), Jiří Bajtek  
(12. místo), Ondřej Huďa (16. místo), Vladan Sukač 
(14. místo). Škoda jen, že postupující Ada Ermisová 
se nemohla republikového závodu zúčastnit.

Na mistrovství České republiky v supersprintu 
(speciální disciplína), které se konalo rovněž v Kra-
lupech nad Vltavou, byli úspěšní Kateřina Žváko-
vá (3. místo) a Petr Bílek (5. místo).



7/2018

30

Na mezinárodní mistrovství, které se v letoš-
ním roce konalo v Oščadnici na Slovensku (okres 
Čadca), bylo z oddílu Žlutý kvítek do České repre-
zentace nominováno 6 závodníků, přičemž jeden 
se nemohl závodu zúčastnit. Naše výsledky byly 
následující: Kateřina Žváková (2. místo), Ondřej 
Šnajder (5. místo), Anežka Sochová (9. místo), Petr 
Bílek (4. místo), Ladislav Merta (11. místo). 

O zajímavost mezinárodního závodu se postara-
li palkovičtí Vladan Sukač, Jiří Bajtek a kralupský Jan 
Vejrosta, kteří přivedli na slavnostní nástup maskota 

reprezentace – medvěda. Tento počin měl takový 
ohlas, že snad není žádného českého závodníka 
nebo jejich doprovodu, kteří by se nechtěli s med-
vědem vyfotit. A ještě jedna zajímavost: Víte, že ve 
znaku obce Oščadnica je právě medvěd? A tak se 
tento maskot líbil i domácím závodníkům.

Zdání, že jsme silní i v konkurenci těch nejlep-
ších, nás přivedlo k myšlence zúčastnit se mistrov-
ství České republiky štafet, které se konaly v Miku-
lášovicích. Jenže zdání občas klame a naše štafeta 
ve složení Petr Bílek – Jiří Bajtek – Vladan Sukač se 
umístila až na 6. místě. I proto jsme na mistrovství 
České republiky smíšených dvojic, které se konalo 
ve Frýdku-Místku, nasadili jen pět dvojic: Tomáš 
Huďa – Dana Huďová (13. místo), Eva Kořen-
ská – Ondřej Šnajder (27. místo), Vladan Sukač 
– Blanka Rosáková (7. místo), Petr Bílek – Aneta 
Dreslerová (6. místo), Kateřina Žváková – Tomáš 
Pasterňák (11. místo).

Posledním závodem v roce 2018 byl závod 
v Dětmarovicích, kterého jsme se zúčastnili jen 
v omezeném počtu 5 závodníků. I přesto jsme 
dokázali získat dvě medaile – Ondřej Šnajder  
(1. místo), Petr Bílek (2. místo). Další umístění na-
šich závodníků: Kateřina Vyvialová (5. místo), Vít 
Pavlas (5. místo), Tomáš Huďa (4. místo). Tento zá-
vod se započítává do seriálu turistických závodů 
pro rok 2019. 
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Z činnosti TJ Sokol Myslík

Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
rok se s rokem sešel a jsme opět na prahu 

roku nového. Slušelo by se bilancovat. Během 
roku jsme uspořádali řadu, doufám i pro vás, za-
jímavých akcí. Od MDŽ, přes „čarodějnice“, Dět-
ský den, Fotbalový minicup, dílny až po setkání, 
která teprve budou. Všechny tyto akce by neměly 
smysl, pokud by nebylo vás – účastníků. Vaše pří-
tomnost na našich akcích je nám největší odmě-
nou. Samozřejmě musím poděkovat také všem 
členům SDH Myslík, kteří nám výrazně pomáhají 
akce pořádat. Poslední akcí, kterou jsme pořádali, 
byl Branný den. Konal se v předvečer stého výro-
čí založení Československého státu. Počasí nám 
možná úplně nepřálo, možná nás jen „štenkrova-
lo“, jestli jsme dost otužilí a branný den uspořá-
dáme. I přesto že mrholilo, vydali jsme se vstříc 
tmavému lesu. Děti byly velmi statečné a chyt-
ré. Po cestě byly připraveny tematické úkoly, prá-
vě k výročí ČSR. Tento rok jsme měli připravenou 
jinou trasu než v letech minulých. Děti vyfaso-
valy mapu a nic pro ně nebyl problém. Dokon-
ce i pár strašidel se nám připletlo do cesty. Kdo 

přišel, neprohloupil, kdo nepřišel, toho čekáme 
příští rok!

Do konce roku bychom vás rádi pozvali na již 
tradiční vánoční dílny, které se uskuteční 25. 11. od 
14.00 do 17.00 v budově bývalé školy na Myslíku. 
Pro velký zájem budeme tentokrát ve větších pro-
storách. 

7. 12. vás také zveme do bývalé školy na Mys-
líku, protože máme tušení, že by mohl opět přijít 
Mikuláš s Andělem. A možná přijde i čert. Akce 
Myslíkem jde Mikuláš vypukne v 16.30. Moc se na 
vás těšíme. A nebojte, čert bude hodný.

28. 12.vás vylákáme protáhnout tělo a utužit sva-
ly na Vánoční pingpongový turnaj, který se bude 
konat opět v budově bývalé školy na Myslíku.

A to je ve zkratce vše. Sledujte plakáty, naše fa-
cebookové stránky, ať vám nic neunikne. 

Ještě jednou vám tedy děkujeme za účast 
a podporu v tomto roce. Dovolte nám popřát vám 
krásný předvánoční čas, nádherné vánoční svátky 
a do nového roku jen to nejlepší. Hlavně zdraví!

Za TJ Sokol Myslík 
H@H

Velké poděkování v letošní sezóně za reprezen-
taci oddílu a obce patří všem závodníkům, a to za 
jejich snahu a vytrvalost. A také všem vedoucím 
a rodičům, kteří se nebáli s dětmi proběhnout zá-
vodní tratě. Celkem jsme tak v rámci turistických 
závodů roku 2018 získali 28 medailí (8 zlatých,  
10 stříbrných a 10 bronzových), dále 16 čtvrtých,  
11 pátých a 10 šestých míst.

Krátce je třeba se zmínit i o závodech CPP 
(Medvědí stezka), v nichž jsme v letošní sezóně 
získali celkem 30 medailí (8 zlatých, 11 stříbrných 

a 11 bronzových) a dále jsme „obdrželi“ celkem  
8 bramborových medailí (4. místo). Na mistrovství 
České republiky získala stříbrné medaile dvojice 
Anežka Sochová – Bára Šidelková. Ale o jejich 
úspěchu jste si již mohli přečíst v minulém vydání 
Palkovických listů.

V příštím roce nás čekají v rámci turistických zá-
vodů opět velké výzvy nejen pro závodníky, ale po 
delší odmlce i pro pořadatelé.

Za vedení oddílu Jaromír Šupina 
a Ing. Tomáš Huďa
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Seniorské bilancování

SENIOR KLUB

Jak jsme avizovali v posledním čísle Palkovic-
kých listů, uskutečnili jsme ve středu 19. září zá-
jezd do vinného sklepa. Abychom to s pitím moc 
nepřehnali, navštívili jsme cestou několik zajíma-
vých míst. První zastávkou byla návštěva botanic-
ké a sladkovodní expozice Živá voda v Modré. Tam 
všech 45 účastníků příjemně překvapil podvodní 
tunel, ze kterého mohli sledovat nejen kapry, jese-
tery a další ryby, ale také největší sladkovodní ryby 
světa – vyzy velké. Poté jsme navštívili s výbor-
nou průvodkyní baziliku Nanebevzetí Panny Ma-
rie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Po chut-
ném obědě jsme zamířili do Vlčnova, kde jsme si 
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prohlédli unikátní muzeum lidových pálenic. Zde 
nás zaujaly různé typy podomácku vyrobených 
ilegálních destilačních přístrojů. Po dalším přejez-
du jsme konečně dorazili do cíle našeho zájezdu – 
do Vinárny Pod vinohradem ve Svatobořicích-Mi-
stříně. Pan Jaroslav Polášek nás přivítal burčákem 
a ve dvou skupinách jsme absolvovali degustaci 
více než dvanácti vzorků bílých, růžových a červe-
ných vín. Kdo chtěl, mohl si domů odvézt i některý 
z jeho výrobků.

Další akcí, které se však zúčastnil malý počet 
zájemců ( jen 4), byla osmikilometrová vycházka 
ve středu 17. října přes Hodoňovice na Čupek. Po-
časí nám přálo, protože pršelo jen během oběda 
v Restauraci Pod lípami v Metylovicích.

Ve středu 18. října 2018 jsme se vypravili na již 
tradiční nákupní zájezd do Polského Těšína. Na tr-
žišti se spotřebním zbožím, potravinami a květina-
mi si každý ze 40 účastníků zájezdu nakoupil vše, 
co potřeboval a snad i realizoval své tipy na vá-
noční dárky. Na zpáteční cestě jsme se již tradičně 
posilnili obědem v restauraci U Janka na Pavlíkově 
ulici v Místku.

V neděli 28. října jsme se aktivně zapojili do 
oslav 100. výročí vzniku Československa. Zajišťo-
vali jsme totiž (i v následujících dnech) pořadatel-
skou službu na výstavce „1918-2018: Proměny ži-
vota v Palkovicích a Myslíku“. Poděkování za akti-
vitu patří zejména panu Otovi Brudnému.

Co nás čeká?
Koncem listopadu tradiční výroba adventních 

věnců. Pak následuje předvánoční posezení s jubi-
lanty, které pořádáme ve spolupráci s představiteli 
Obecního úřadu v sále Restaurace pod Habešem 
ve středu 5. prosince 2018 od 14.30 hod. V půl-
ce února 2019 plánujeme výroční členskou schůzi 
v palkovickém kině.

Společenská rubrika
V měsíci prosinci 2018 oslaví svá kulatá životní 

jubilea tito naši členové: 
Ludmila Dámková, Marie Sikorová, Kar-

la Kožuchová, Milada Široká a Ludmila Zlá, 
všechny z Palkovic. V měsíci lednu 2019 budou 
slavit: Jarmila Bílková a Pavla Mertová, obě 
z Palkovic a Anna Toflová a Růžena Švábová, 
obě z Myslíku. Počátkem února 2019 se k nim 
přidají Anna Mališová a Anna Sasynová, obě 
také z Myslíku. Všem oslavencům přejeme šťast-
né zdraví, rodinnou pohodu a životní optimismus.

Protože už se do konce tohoto roku neplánu-
je vydání dalšího čísla Palkovických listů, přijměte 
od nás přání příjemného prožití vánočních svátků 
a pohodového vstupu do dalšího roku.

Za výbor Senior klubu Palkovice 
Ing. Jiří Bužek a Mgr. Josef Gavlas
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My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšu-
jem vám… Tato známá melodie rozezní na začátku 
ledna domácnosti mnoha z vás. A to díky Tříkrá-
lové sbírce, největší sbírkové akci v České republi-
ce. A o čem tato sbírka vlastně je? Na to odpově-
děl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek: 
„Tříkrálová sbírka je primárně o setkání, potkání 
se. Sbírka má samozřejmě více rovin, ale podle 
mě spočívá to nejdůležitější v předání pozdravení 
a popřání všeho dobrého v novém roce. V tomto 
smyslu je završením Vánoc – předáním vánočního 
poselství do našich domovů. Sbírka sama není jen 
sbírkou, ale je spojena s příležitostmi, kde se po-
tkat – Tříkrálové průvody, koncerty, ale také setká-
ní koledníků a koledy.“

Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdeckomístecku 
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci 
s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými or-
ganizacemi, proběhne příští rok již po osmnácté. 
Letos se nám díky vaší štědrosti podařilo celkem 
vybrat 2 268 959, z toho 119 414 korun ve vaší obci. 

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem 
danými pravidly tak, aby byla maximalizována její 
transparentnost. Každá Charita například sepisuje 
tzv. záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětlu-
je, jak chce získané peníze použít. „Využití Tříkrá-
lové sbírky je širo-
ké. Pomůže zejmé-
na potřebným u nás  
v regionu, v repub-
lice, ale část putu-
je také na podporu 
potřebných a charitní  
 

činnosti v zahraničí. V případě Charity Frýdek-
-Místek se chceme zaměřit více na podporu ak-
tivit „investičního“ charakteru. V obecné rovině se 
jedná zejména o obnovu dosluhujícího vozové-
ho parku u terénních služeb, rekonstrukce v po-
bytových zařízeních, vybudování adekvátního 
a bezpečného zázemí pro služby. Na všechny tyto 
věci se obtížně shání prostředky z běžných zdro-
jů a přitom jsou velmi důležité, protože abychom 
se mohli o naše klienty postarat, musíme se k nim 
dostat a zajistit jim pomyslnou střechu nad hla-
vou. Jsou to tedy investice do našich klientů,“ do-
plnil ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Ho-
řínek. Konkrétní záměry najdete na webu Charity 
Frýdek-Místek.

Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do 
14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových poklad-
niček, příspěvkem na účet nebo zasláním DMS.

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

Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky 
Charity Frýdek-Místek

V Palkovicích a na Myslíku bude tříkrálové 
koledování probíhat stejným způsobem, jako 
tomu bylo loni. Pravděpodobně hlavní část 

koledování proběh-
ne v sobotu 5. led-
na a v neděli 6. led-
na 2019. Děkujeme 
za vaše příspěvky.

Ing. Tomáš Huďa, 
místní asistent sbírky

Tříkrálová sbírka

ŽIVOT VE FARNOSTI
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Diamantová svatba  
manželů Zdeňka a Milady Halatových z Palkovic

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Hodně štěstí, zdraví,
láska je zázrak pravý,
tak ať jí vždy dost máte
a kolem sebe ji rozdáváte.

Krásných šedesát let man-
želství neboli diamantovou 
svatbu spolu oslavili dne  
11. října 2018 Zdeněk a Mila-
da Halatovi. Dožít se 60 let 
společného života je malý 
zázrak. Dožít se ho v lás-
ce, úctě a pochopení, to už 
je zázrak velký a mít kolem 
sebe milující rodinu je dar. To 
všechno se poštěstilo man-
želům Halatovým. A k tomu-
to výročí jim popřáli hodně 
zdraví do dalších let a po-
děkovali za vše co udělali 
pro naši společnost staros-
ta obce Radim Bača a před-
sedkyně KPOZ Karla Menší-
ková.

Blahopřejeme. 

Za komisi KPOZ 
předsedkyně 

Karla Menšíková, 
redakční rada Palkovických 
listů, rada a zastupitelstvo 

obce.

                   Manželé Halatovi s dcerou Zdeňkou a synem Petrem.
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Rozloučili jsme se

Co osud vzal, to nevrací, 
i když nám srdce krvácí. 
Ta rána stále bolí, 
zapomenout nám nedovolí.

V září jsme se rozloučili s paní Annou  
Krpcovou, panem Františkem Eliášem, oba 
z Myslíku, panem Michalem Šukalem a panem  
Lubomírem Pavlíčkem, oba z Palkovic.

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou sou-
strast redakční rada Palkovických listů, zastupi-
telstvo a KPOZ.

Blahopřejeme

Všechno nelze říci slovy,
co můžeme Vám přát,
zdraví je však nejcennější,
co život může dát.

V měsíci říjnu oslavili své krásné životní ju-
bileum pan Jindřich Plaček 85 let z Palkovic.  
Pan Ferdinand Mičulka 80 let, paní Božena 
Krpcová 80 let, oba z Myslíku. 

V měsíci říjnu rovněž slavili své krásné na-
rozeniny pan Jan Laník 85 let a paní Vlasta  
Mičulková 94 let, oba z Palkovic.

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

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

Přání k Vánocům a do Nového roku 2019
Vážení spoluobčané Palkovic a Myslíku, 

dovolte mi touto cestou, jako každý rok, Vám všem popřát krásné pro-
žití svátků vánočních, ve Vašich rodinách klid a pohodu. Dětem přeji krásný 
stromeček a mnoho pěkných dárků od Ježíška a do Nového roku 2019 ať 
jsme všichni zdraví a šťastní. V zaměstnání přeji Všem úspěchy a spokoje-
nost v osobním životě. Karla Menšíková, předsedkyně KPOZ
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Vánoce před sto lety

Nedávno jsme společně oslavili sto let od zalo-
žení společného Československého státu. Lidé vyšli 
společně do ulic, kde pro ně byl připraven bohatý 
program. Zpívaly se státní hymny obou dnes již sa-
mostatných států, vzpomínalo se na staré časy pro-
střednictvím různých výstav dobových fotografií, 
předmětů, kronik… Nejinak tomu bylo i v naší obci, 
jak se můžete dočíst na jiném místě. Blíží se doba 
vánoc, bezpochyby nejkrásnějšího období v roce. 
Všichni se na vánoce těší, někteří na dárky, jiní na 
volné dny nebo na společné chvíle se svou rodinou 
a přáteli. Pojďme se podívat na vánoce trochu po-
drobněji v kontextu uplynulých sto let.

Většina vánočních tradic, jak je známe dnes, má 
své kořeny v 19. století, v době národního obrození. 
Tehdejší Vánoce se však od těch našich hodně liši-
ly. Nebylo zdaleka tolik peněz na utrácení, zato více 
víry a sounáležitosti. Lidé byli více závislí na sobě 
i na přírodě, a tak si navzájem prokazovali náklon-
nost a připomínali místo jednotlivce v běhu světa. 
Jak probíhal Štědrý den¬¬ s malými dětmi na pře-
lomu 19. a 20. století někdy kolem roku 1900?

Tenkrát: lidé se od rána postili, aby večer uvidě-
li zlaté prasátko. A také aby si užili hostiny, protože 
pro ně nebyla zdaleka tak běžná, jako dnes pro nás.

V současnosti: my si „také říkáme“, že bychom 
to neměli přes den s jídlem přehánět. A tak si 
k snídani dáme „jen“ pár plátků vánočky s kakaem, 
k obědu trochu polévky, sem tam cukroví a taky 
misku salátu – to abychom zkontrolovali, jestli se 
dobře rozležel, protože se postíme… 

Tenkrát: večeři zahajovala společná modlit-
ba, v níž hospodář (tatínek) vzpomenul, co vše 
uplynulý rok rodině dal i vzal. Teprve pak se jed-
lo. Jako první chod byl hrách, který podle tradice 
spojoval v dobrém a zlém všechny stolovníky. Paní 
domu (maminka) nejprve odebrala z mísy po lžíci 
pro každé z domácích zvířat, na kterých byl bla-
hobyt rodiny závislý. Poté servírovala všem u sto-
lu, ale v pořadí podle věku a postavení v rodině. 
Základ tvořily 3 druhy polévek: rybí, bramborová 

(pro sílu) a čočková (aby byly peníze) a poté hlavní 
chod: ryba, nebo kroupový kuba s houbami a čes-
nekem. Hostinu uzavírala vánočka a cukroví. Pila 
se bílá káva, čaj, pivo, v bohatých rodinách víno či 
pálenka pro dobré zažití. Nazmar nepřišly ani kos-
ti: zakopaly se ve lněném ubrousku pod ovocný 
strom, aby v příštím roku dobře rodil. 

V současnosti: modlitba ve většině rodin dávno 
vymizela. Přesto se snažíme udržet u večeře svá-
teční atmosféru. Jako první chod bývá rybí nebo 
hrachová polévka, jako hlavní jídlo bramborový 
salát, smažený kapr nebo (čím dál častěji) řízek 
a jako dezert cukroví. Pak děti čekají někde stra-
nou, až zazvoní zvoneček, zatímco rodičům na-
stávají „manévry“. Jeden odvádí pozornost, druhý 
rychle nosí dárky a rozsvěcuje svíčky.

HOLKY V AKCI
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Ingredience: 
17 dkg hladké mouky
12 dkg cukru
12 dkg rozemletých škvarků
12 dkg rozemletých oříšků
1 vejce
citronová kůra i šťáva

Postup:
Do mouky rozemneme škvarky a s ostatní-

mi přísadami zaděláme vejcem těsto. Rozválí-
me z něho šišku, nakrájíme kousky a vtlačujeme 
je do vymazaných formiček. Formičky postavíme 
na plech, pracky upečeme do zlatova, vyklopíme 
a hned horké cukrujeme.

Škvarkové pracky

Tenkrát: když zazvonil zvoneček, přinesl hos-
podář do místnosti ozdobený vánoční strom. Za-
pálily se na něm svíčky a pak všichni zpívali ko-
ledy. Následovala společná zábava: věštila se bu-
doucnost z litého olova, plavby ořechových lodi-
ček nebo hozením boty přes rameno. Dárky pod 
stromečkem nacházely především děti, a to dřevě-
né hračky, vojáčky, panenky a také vzácné cukro-
vinky a laskominy. Nacházely tam někdy i obleče-
ní a další užitečné věci, na které bylo potřeba přes 
rok našetřit. Dárky tvořily drobné a levné před-
měty denní potřeby podle toho, zda rodina na ně 
měla peníze, či nikoliv. Oslavy vyvrcholily půlnoční 
mši, na které se v hojném počtu sešli všichni oby-
vatelé ze širokého okolí. 

V současnosti: děti se vrhnou ke stromečku 
a rozbalují dárky, na které se někteří rodiče i za-

dluží. Mezi vánočními dárky vítězí elektronika, par-
fémy a netradiční zážitky. A rozbaluje se. Koledy si 
pouštíme z digitálních nahrávek nebo máme za-
pnutou televizi s tradiční nebo úplně novou po-
hádkou, kterou stejně nikdo během rozbalová-
ní dárků nestíhá sledovat. A tradiční půlnoční 
mše? Maminka po celodenním pracovním vypětí 
odpadne někdy okolo půl jedenácté. Táta, než ji 
bude následovat, si dá ještě panáka na oslavu, že 
je to zase za námi. Pouze nadšené děti neúnavně 
řádí s novými dárky skoro do půlnoci a rodiče už 
k tomu nepotřebují.

Takže šťastné a veselé!

A jaké by to byly vánoce bez vánočního cukro-
ví? A protože slavíme sto let, tak vám jeden stoletý 
recept přinášíme. Tradice je tradice. Dobrou chuť.

Holky v akci vám děkuji za celoroční pozornost a přejí klidné prožití svátků vánočních  
(třeba inspirované dobou před sto lety) a hodně zdraví a pohody v roce 2019.

V dnešním vydání drobných rad nejen pro do-
mácnost si ukážeme některé zajímavé příhody 
nebo činnosti, které nás mohou v běžném životě 
potkat. Jsou to mnohdy banality, ale umějí člověka 
v danou chvíli potrápit. Co s tím dělat a jak na to, 
to se dočtete dále.

Blechy 
Znáte to. Jsou to naši miláčkové, mnohdy sko-

ro členové rodiny. Ale co když si přivedou „domů“ 
své malé kamarády? Kočičí a psí blechy vypudíme 
z pelíšku našich miláčků, když jim do pelíšku bu-
deme přidávat listí z vlašských ořechů.

Rady pro domácnost
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Důmyslný obal
Dárek každého potěší. Co ale udělat proto, aby 

i křehký dárek po rozbalení nezpůsobil místo ra-
dosti nepříjemné překvapení? Do krabice před 
vložením křehkého předmětu nejdříve nasype-
me popcorn a teprve poté vložíme křehký „pre-
zent“. Popcorn je běžně dostupný za pár korun 
(do mikrovlnné trouby), dokonale nahradí poly-
styren a navíc ještě chrání životní prostředí (mo-
derně se tomu říká environmentální aspekt). Po-
zor ale na to, že popcorn může být trochu mast-
ný, proto je potřeba předmět zabalit do igelitové  
fólie.

Nálepky na sklenicích
Nastává doba pálení rozličných druhů liho-

vin z ovocných přebytků našich zahrádek nejlé-
pe v pěstitelských pálenicích (protože doma se to 
samozřejmě nesmí, to víme všichni) a k tomu je 
potřeba mít mimo kvalitní kvas také nějaké ty ná-
doby-láhve na vypálenou lihovinu. Ve sklepě jich 
najdeme spousty, ale co s těmi starými etiketa-
mi, které ani po odmočení vodou nejdou sundat? 
Tady se rozhodně vyplatí nálepky nejdříve natřít 
stolním olejem a nechat působit přes noc. Ráno je 
pak lehce seškrábneme. 

Navlékaní nitě
Nedávno se mi utrhl knoflík. „Přece s tím ne-

budu obtěžovat manželku“ řekl jsem si a pustil se 
s chutí do díla. To přece zvládne každý, tím pádem 
i já. Jaké překvapení mě čekalo, když jsem se (ani 
na desátý pokus!) nebyl schopen „trefit“ nití do 
toho „zatraceného“ ouška jehly. Oni to snad zača-
li dělat menší. A to stále nenosím brýle. Co s tím? 
Hodně nám pomůže, když konec nitě zpevníme 
postříkáním laku na vlasy. Kde ale má manželka 
lak? Už deset let jsem ho nepotřeboval…

Mýdlo jako pomocník
Taková vrzající postel při sebemenším pohybu 

může být docela nepříjemný problém. Příčin toho 
nešvaru může být hned několik. Pokud odstraní-
me veškeré viditelné vůle (např. utáhnutím všech 
šroubků a vrutů) a stále vržeme, je potřeba přib-
rat na pomoc pomocníka, mýdlo. Dotykové plo-
chy postele potřeme kouskem mýdla a zbavíme se 
tak nepříjemných zvuků. Stejnou službu nám mý-
dlo udělá i v případě těžce se otvírajících nábyt-
kových zásuvek a šuplíků, nebo také v případě za-
seknutého zipu. 

Ostré nože
Problémem domácností jsou tupé nože. Po-

kud nehovoříme o keramických nožích, tak dob-
ře nabroušený ocelový nůž je problém. A protože 
zrovna nemáme po ruce vhodný brousek (ocel-
ka), pomůže nám docela obyčejný porceláno-
vý talíř. Čepelí nože přejedeme z obou stran po 
spodní vystouplé části talíře (dno). Postačí nám 
několik tahů a kýžený efekt nás příjemně překvapí. 
Úplně stejnou službu nám udělá keramický obal 
z termočlánku (měření teploty v ohřívacích pe-
cích v hutnictví), který je také vynikajícím brusivem 
k dosažení „luxusního“ ostří. Z hlediska materiálu 
je to stejné jako talíř, ale jeho cena je stonásob-
ně vyšší a dostupnost mimo hutní podnik téměř 
nulová. 

Poslušná zátka 
Romantika „rodinného krbu“, hořící voňavá 

svíčka, otevřená láhev dobrého vína, pohoda klid, 
dobrá nálada…kdo z nás po tom netouží. Otevřeli 
jste láhev s vínem a chcete jí zazátkovat, protože ji 
nedopijete a necháte si pro příště (samozřejmě tu 
první láhev zpravidla vždycky dopijeme, to je jas-
né…) a ten „hromský špunt“ tam nechce vejít. Co 
s tím? Přece nám to nepokazí navozenou dobrou 
náladu. Korkovou zátku obalíme voskovým pa-
pírem a tím pádem nám lépe vklouzne zpět do 
láhve. A navíc, do vína nebudou padat kousky kor-
ku. Pokud ale doma zrovna nemáte voskový pa-
pír, tak je dalším (efektivním) řešením prostě dopít 
tuto v pořadí x-tou láhev vína a je klid se špuntem.

Rezavé šroubky
Zarezlé šroubky jsou problém, to vám řekne 

každý kutil. Na trhu existuje nepřeberná řada „za-
ručených“ přípravků, které vám možná pomohou 
nejen se šroubkem, ale také s penězi ven z peně-
ženky. Tento nešvar vyřešili už kdysi dávno „sou-
druzi z Ameriky“, kteří vynalezli zázračný nápoj, 
kterému dnes neřekneme jinak, než „kola“. Po-
kud rezavé šroubky pokapeme trochou coca-coly, 
šroubek nám po chvilce povolí (tento nápoj totiž 
obsahuje určitou koncentraci kyseliny fosforečné, 
která si už se rzí umí poradit). 

Sádra
Pokud ( ještě) v dnešní době pracujeme s tím-

to materiálem, protože na trhu jsou daleko lep-
ší materiály, určitě nás musí rozčilovat jeho rych-
lé tuhnutí. Pokud nemáme dostatečnou zručnost, 
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tak se nám stane, že sádra ztuhne dříve, než jí vů-
bec stihneme použít. Pomůžeme si, když do roz-
dělané hmoty sádry přilijeme malé množství octa. 
Sádra pak tuhne pomaleji.

Vlhký sklep
Vlhkost sklepa nemusí být vždycky nutné zlo. 

Pokud hovoříme o kombinaci stálé nízké teploty 
a stálé vlhkosti, máme vhodné klima pro uchová-
vání některých sezónních potravin. Pokud ale vlh-
kost ve sklepních prostorách nepotřebujeme nebo 
dokonce přímo nechceme (obecně vlhkost naru-
šuje statiku), můžeme ji docela účinně eliminovat 
jednoduchou metodou. Sklep zbavíme nadměrné 
vlhkosti, když postavíme na podlahu větší hrnec 
s nehašeným vápnem, které vlhkost pohlcuje. Pro-
stě zlaté české ručičky! 

Skvrny na předmětech
Pokud jste muž, tak nemáte problém, protože 

nic nevidíte. Pokud jste ale žena, tak nejen že skvr-
ny vidíte všude a pořád (lepší oči než muži?), ale 
také je řešíte. Všude a pořád. Položme si Nerudov-
skou otázku: „co s tím?“

Jemné škrábance na nábytku (opravdu jen 
ty jemné) odstraníme za pomoci jádra z vlašského 
ořechu a to tak, že jádrem opakovaně přejedeme 
přes postižené (poškrábané) místo.

Mastné skvrny na zdi (ach ty děcka…) odstra-
níme, že místo potřeme tlustým nánosem měk-
ké křídy a druhý den ji jen zlehka oprášíme. Je to 
účinnější než seřezat děcka.  

Skvrny od krve vyčistíme nastrouhaným kře-
nem. Čerstvé skvrny očistíme vlažnou vodou s tro-
chou octa. Chlapi, tož zase tak ji nebijte, buďte ro-
zumní, to se nehodí…

Skvrny od smůly opatrně potíráme olejem, 
pak vytřeme hadříkem. Úspěch se zpravidla vždyc-
ky dostaví, a pokud ne, tak máte prostě smůlu.

Skvrny od make-upu, rtěnky a mastných 
jídel odstraníme dětskými vlhčenými ubrousky. 
Jsou velmi jemné a nezanechávají žádné stopy.

Skvrny od ovoce na kuchyňské lince odstraní-
me citronem nebo octem. Chlapi není pravda, že to 
nejde odstranit, a proto se musí koupit nová linka. 

Trik při zavařování nám umožní udržet při 
nalévání ingrediencí do sklenic jejich čisté okraje. 
Odpadne nám tak mezioperace „protivného“ otí-
rání. Z jogurtového kelímku odřízneme dno. Na 
malou sklenici použijeme menší kelímek, na vět-
ší budeme potřebovat kelímek z velkého jogu-
rtu. Kelímek položíme na sklenici tak, aby zapa-
dl. A můžeme vesele nalévat a okraje sklenic zů-
stanou čisté. Ještě že naléváme potraviny ve stu-
deném stavu, protože se obávám, jestli „soudruzi 
z NDR někde neudělali chybu…“  

Zbytky vápníku a pracího prášku mohou 
i v dnešní technicky pokročilé době zůstat v na-
šich pračkách. Pokud vyloženě nepoužíváme vy-
soce ekologické prací prostředky, které se mi-
nimálně usazují (na trhu je jich už docela velká 
řada), tak se s tím občas potkáme. Stačí nám při-
dat do odměrky na prášek trochu octa a pustit 
na pračce nějaký krátký program. Potom vy zírá-
te, my zíráme…

Žárovka nám bude svítit podle toho, jaký typ 
si zakoupíme. To je jasné, to není žádná věda. Ale 
i na sebe sofistikovanější žárovce se nám vždycky 
(více či méně) bude usazovat prach. Za to prostě 
můžou zákony fyziky. To vám řekne každý fyzi-
kář. Stačí nános prachu lehce otřít vlhkou utěrkou 
s kapkou saponátu. Pak žárovku dosucha utře-
me. Výsledek se dostaví okamžitě. V každém pří-
padě VŽDYCKY žárovku před čištěním vyšroubuj-
te z daného svítidla za dodržení obecných pra-
videl při práci na elektrozařízeních. Elektřina umí 
dobře „pokopat“ každého bez rozdílu věku a po-
stavení ve společnosti. To vám zase řekne každý 
elektrikář.  

   
Závěrem se asi všichni společně shodneme na 

tom, že v jednoduchosti je síla. A to určitě platí ve 
všech oblastech lidské činnosti. Dělat věci jedno-
duše neznamená dělat věci špatně. V tom jsme asi 
my Češi a naše zlaté české ručičky (a také mozeč-
ky) světoví. Uplynulých sto let nám ukázalo, že je 
to pravdivé rčení.

Zpracoval Ing. Tomáš Huďa

Zpracováno z veřejně dostupných zdrojů a z pu-
blikace Drobné rady pro domácnost, nakladatelství 
Pali, 2009.
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NÁZORY OBČANŮ

V závěru roku 2014 objednala obec Palkovice 
telefonicky u firmy ECHOpix s.r.o. zhotovení webo-
vých stránek obce Palkovice. Na základě této te-
lefonické smlouvy bylo v červenci 2017 uhrazeno 
více než 90 tis. Kč za předané internetové stránky 
obce Palkovice. Stránky měly být ze strany vede-
ní Obecního úřadu Palkovice, což bylo řečeno na 
zastupitelstvu dne 17. 10. 2016, dokončeny a zpro-
vozněny v listopadu 2016. Bohužel 5. 6. 2017 byly 
opět na zastupitelstvu projednávány nefunkč-
ní webové stránky obce. V té době už byla část-
ka za internetové stránky obce vyšší o dalších cca  
90 tis. Kč. Dalo se očekávat, že po několika pro-
jednáváních této záležitosti na zastupitelstvu obce 
a kontrole, kterou provedl finanční a kontrolní vý-
bor, už dojde k dokončení a plnohodnotnému 
spuštění internetových stránek obce Palkovice. 
A opět se tak nestalo a 18. 12. 2017 si jeden z ob-
čanů na veřejném zastupitelstvu stěžoval na ne-
funkčnost elektronických stránek obce. 

Za sebe se domnívám, že internetové stránky 
obce jsou jedním z nezanedbatelných informač-
ních kanálů. Částka necelých 200 tis. není zrovna 
nejnižší za službu, která byla objednána na zákla-
dě telefonické domluvy a ani po třech letech není 
plnohodnotně funkční. 

Musím konstatovat, že jsem si několikrát v po-
sledních třech měsících ověřila jejich dílčí ne-
funkčnost. Je zde sice odkaz na odebírání novinek 
z různých oblastí, ale ať se snažím, jak se snažím, 
nedaří se mi docílit toho, aby tyto novinky chodily 
i do mé e-mailové schránky. Věřím, že Vám ostat-
ním zájemcům o aktuality z obecního úřadu, tyto 
novinky pravidelně přicházejí do zadané e-mailo-
vé schránky. Pokud ano, tak alespoň nemusíte řešit  
to co já, že jdu na zastupitelstvo (29. 10. 2018 
v 17:00 hodin), které bylo dodatečně zrušeno 
nebo se nedozvím o tom, že vysazování lípy za tě-
locvičnou neproběhne. 

Bc. Jana Ručková

Internetové stránky obce Palkovice

Poděkování
Chtěla bych touto cestou veřejně a srdečně poděkovat celé rodině Zdeňka Lepíka, Ing. Jaromíra  

Širokého, své mamince Anně Seibertové, p. starostovi Radimu Bačovi, Ing. Tomáši Opělovi, p. Jaromíru 
Ondračkovi, všem hasičským záchranným sborům, p. Markétě Přívratské, celé firmě BELIX, všem kama-
rádům za pomoc a podporu v těžké životní situaci.

Velmi si toho vážím a děkuji jménem celé své rodiny.
MVDR. Anna Tylečková, Palkovice
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Pátek 23. 11. 2018 v 19:30

Pepa
Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, až začne ten opravdový a šťastný ži-
vot. Ve školce nebyl oblíbeným dítětem paní učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na gymnáziu 
patřil mezi vyložené outsidery. Dlouho mu trvalo, než se osamostatnil, našel si práci, ženu, založil rodinu. 
V současnosti pracuje jako obyčejný úředník, který žije se svou ženou Zdenou (Petra Špalková) a dospívající 
dcerkou Zdeničkou (Natálie Grossová). Každý týden chodí s manželkou hrát karty ke svému dobrému ka-
marádovi Tondovi (Filip Blažek) a jeho ženě Jarmile (Alice Bendová). Zdá se, že Pepovi nic nechybí a vede 
obyčejný, ale šťastný život jako celá řada jiných lidí. Možná ale, že to není život, o kterém snil. A možná, že 
ho čeká život úplně jiný. Přijde opravdu ten správný zvrat v jeho životě, když k němu do kanceláře nastoupí 
nová kolegyně mladá a krásná Pavlína (Alena Doláková)? Nebo když potká svou vysněnou krásku (recepč-
ní - Anička Stopnická), kterou občas sleduje dalekohledem a díky které dokáže uniknout alespoň na chvíli 
z nudné a stereotypní reality jeho běžného života? Paralelně s životem Pepy se nám otevírá i život již zmí-
něné recepční Ireny, která v soužití se svým přítelem Emanem (Martin Pechlát) není úplně šťastná, avšak 

stále se snaží otěhotnět.
Komedie / Drama / Česko / 2018 / 90 min / ČSFD 46 % / 12+

Režie: Ján Novák
Hrají: Michal Suchánek, Vlastimil Kaňka, Petra Špalková, Filip Blažek, Jakub Kohák, Alice Bendová,  

Natálie Grossová a další.

Neděle 25. 11. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

My Little Pony
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, protože 

musí zachránit svůj milovaný domov. Na cestě je čeká velké dobrodružství a spousta nových přátel.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Muzikál / USA / Kanada / 2017 / 99 min / 

ČSFD 59 % / přístupný
Režie: Jayson Thiessen

Pátek 30. 11. 2018 v 19:30

Já, Simon
V šestnácti není snadné přiznat sobě a natož svému okolí, že jste gay. Simon Spier (Nick Robinson) začne 
po e-mailech flirtovat s neznámým spolužákem, který si říká Blue. Ale když se nešťastnou náhodou jejich 
korespondence dostane do cizích rukou, hrozí jim odhalení. Simona totiž začne vydírat jeho sociálně trochu 

KINO PALKOVICE

Program kina listopad 2018 - leden 2019
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podivný, ale jinak velmi sebejistý spolužák Martin (Logan Miller). Ten věří, že by mu Simon mohl domluvit 
rande s krásnou Abby (Alexandra Shipp). A pokud mu nepomůže… tak se jeho sexuální orientace stane věcí 
veřejnou. A co hůř, zveřejní i to, kdo se skrývá pod přezdívkou Blue. Simon se dostává do úzkých. Musí najít 

způsob, jak se z toho dostat dříve, než k tomu bude donucen.
Komedie / Drama / Romantický / USA / 2018 / 110 min / ČSFD 75% / 12+

Režie: Greg Berlanti
Hrají: Nick Robinson, Katherine Langford, Josh Duhamel, 

Jennifer Garner a další.

Neděle 2. 12. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená se s naší oblíbenou rodinkou 
strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův 
doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidel-
ného volejbalu po exotické exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil 
do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém svě-

tě, stane se z dovolené snů noční můra.
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2018 / 97 min / ČSFD 64 % / přístupný

Režie: Genndy Tartakovsky

Pátek 7. 12. 2018 v 19:30

Na stojáka v kině
Nejzábavnější podzimní nabídka kin proběhne Na Stojáka a v úplně novém exklusivním formátu 17D.  
17 debilů a mikrofon. Parta komiků Na Stojáka připravila jeden jediný a nikdy neopakovaný speciální 
a úplně nejvíc unikátní večer nabitý humorem, natočila ho a teď uvádí na velkých plátnech do kin jako 
Na Stojáka v kině. Vtipy, které jste ještě neslyšeli, fóry připravené speciálně pro tuto příležitost, téma-
ta, která čekala na správný moment, pohotovost komiků s rychlostí blesku a doslova na milimetr přes-
né a dokonale časované pointy. Začínali z ničeho v době, kdy stand up v České republice neexistoval, na 
první konkurzy chodilo deset diváků, kteří zároveň byli i účinkujícími, prošli castingem, generálkou, na-
táčením, pak přišli první vystoupení v malých klubech pro spoustu kamarádů, kteří přivedli první diváky, 
pak přišli větší kluby, větší sály, vyprodaná vystoupení, a dnes? Dnes je Na Stojáka největší a nejznáměj-
ší stand up formace v České republice, která má přes 200 živých vystoupení ročně, a nyní máte možnost 
i v kině zažít neopakovatelnou a neskutečně úžasnou atmosféru stand upu. Proč? Protože vůbec první 
formát stand up comedy v Česku známý pod hlavičkou Na Stojáka v příštím roce slaví 15 let. Kdo jiný by 
měl jako první přinést stand up do kin? Správně, ti nejznámější, nejstarší, největší a nejvtipnější stand up 

komedianti v Čechách.
Komedie / Česko / 2018 / 90 min / 12+

Hrají: Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek, Richard Nedvěd, Ester Kočičková, Adéla Elbel, 
Karel Hynek, Daniel Čech
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Neděle 9. 12. 2018 v 17:45 (rodinné představení)

Mimi & Líza: Záhada vánočního světla
Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale obě 
se však umí dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo krátkých 

animovaných filmů pro malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček.
Animovaný / Rodinný / Povídkový / Slovensko / Česko / 2018 / 65 min/ ČSFD 72 % / přístupný

Režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová

Pátek 14. 12. 2018 v 19:30

Mamma Mia! Here We Go Again
Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“ 
podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, 
zato v pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím prvním 
se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) čerstvou absolventkou univerzity, chtěla po-
znávat svět a netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totál-
ně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší 
a moudřejší Sophie (Amanda Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi, na 
které se samozřejmě sjedou všichni „obvyklí podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků (Pierce 
Brosnan, Colin Firth a Stellan Skarsgård). Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují písničkami švéd-
ského hudebního zázraku jménem ABBA, ať už novými aranžemi kousků, které zazněly už v minulém díle, 

nebo hity, na něž se předtím nedostalo.
Muzikál / Romantický / Komedie / USA / 2018 / 114 min / ČSFD 68 % / přístupný

Režie: Ol Parker
Hrají: Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, 

Stellan Skarsgård a další

Neděle 16. 12. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Když draka bolí hlava
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil 
pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jes-
kyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky 
a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny 
Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství 
Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak 
se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně proč dra-

ka bolí hlava?
Pohádka / Česko / Slovensko / 2018 / 99 min / ČSFD 17 % / přístupný

Režie: Dušan Rapoš
Hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján Koleník, Kamila Magálová, 

Zuzana Mauréry, Kateřina Brožová a další.
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Pátek 4. 1. 2019 v 19:30

Mission: Impossible - Fallout
Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku 
tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se ocit-
nou ve smrtelném ohrožení vybraná světová velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým týmem 
dokáže tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si to myslí. Do hry vstupují další hráči, kteří mu možná 
pomáhají, ale možná také sledují své vlastní zájmy, které jsou v rozporu s těmi Ethanovými. Rozdělení na 
kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché. V pozadí navíc čím dál rychleji utíká čas vstříc 

momentu, který dramaticky změní mapu světa.
Akční / Dobrodružný / Thriller / USA / 2018 / 147 min / ČSFD 82 % / 12+

Režie: Christopher McQuarrie
Hrají: Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, 

Alec Baldwin a další.

Neděle 6. 1. 2019 v 17:00 (rodinné představení)

Úžasňákovi 2
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen,  
zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ 
života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnos-
ti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak 
rodina a Mražoun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne a těžko 

udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.
Animovaný / Akční / Dobrodružný / USA / 2018 / 118 min / ČSFD 82 % / přístupný

Režie: Brad Bird

Sobota 12. 1. 2019 (hororová noc)

Tiché místo (v 15:30)
Lee (John Krasinski) a Evelyn (jeho životní partnerka Emily Blunt) Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou 
zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, která začala platit po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou 
ti Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, že mají mimořádně vyvinutý sluch a každičký zvuk přiláká jejich pozornost. 
A jejich pozornost pro lidi znamená jistou smrt, což záhy na vlastní kůži poznají i Abbottovi. Ti dosud jako 
jedni z mála přežívali i díky tomu, že je jejich nejstarší dcera Regan neslyšící, a tak pro ně byla znalost zna-
kové řeči absolutní nutností i v „normálních dobách“. Kromě toho vyvinuli na odlehlé farmě, kde žijí, celou 
řadu bezpečnostních opatření, jež je mají chránit, počínaje zvukově izolovaným sklepem a konče molita-
nem obalenými kostkami k Monopolům. Bude to ale k bezpečí stačit? Takový život totiž připomíná tanec 
v minovém poli a čekání na jednu jedinou, leč osudovou chybu. Evelyn je navíc těhotná a termín porodu se 

kvapem blíží. A některé životní události se bez křiku jednoduše neobejdou.
Drama / Horor / Thriller / Sci-Fi / USA /2018 / 90 min / ČSFD 73 % / 12+

Režie: John Krasinski
Hrají: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward, 

Leon Russom, Doris McCarthy
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To (v 17:30)
Když ve městě Derry ve státě Maine začnou mizet děti, musí skupina mladých chlapců a děvčat čelit svým 
největším obavám v boji proti zlému klaunovi jménem Pennywise, jehož vražedná a násilnická historie se 

táhne napříč staletími.
Drama / Horor / Thriller / USA / 2017 / 135 min / ČSFD 74 % / 15+

Režie: Andy Muschietti
Hrají: Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs, 

Wyatt Oleff, Bill Skarsgård, Nicholas Hamilton, Owen Teague a další

Jack staví dům (ve 20:00)
Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží během let  
vybrousit k dokonalosti. I přes jeho vysokou inteligenci se policie pomalu přibližuje, zatímco Jack víc a víc 
riskuje na cestě k dokonalé vraždě. Ponurý, chytrý i groteskně humorný snímek nás zavádí do USA 70. let. 

Kontroverzní génius Lars von Trier jej poprvé představil na festivalu v Cannes.
Drama / Horor / Thriller / Dánsko / Francie / Německo / Švédsko / 2018 / 155 min / ČSFD 76 % / 18+

Režie: Lars von Trier
Hrají: Matt Dillon, Bruno Ganz, Riley Keough, Jeremy Davies, Uma Thurman a další.

Neděle 13. 1. 2019 v 17:00 (rodinné představení)

Hledá se princezna
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. 
Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje.  
Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Černomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přemě-
nil v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu přímo před Ruslanovýma očima. Ten 
nemá ani tušení, že Mila je dcerou krále. Ruslan se bez okolků vydává na záchranu své milé. Podaří se mu 

zdolat všechny nástrahy a dokázat, že skutečná láska je silnější než jakékoliv čáry?
Animovaný / Fantasy / Komedie / Ukrajina / 2018 / 85 min / ČSFD 58 % / přístupný

Režie: Oleh Malamuž

Pátek 18. 1. 2019 v 19:30

Domestik
Roman (Jiří Konvalinka) je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí náročného cvičení a přís-
né životosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, spí dokonce v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit v ložnici. To 
ale těžce nese jeho žena Šarlota (Tereza Hofová), která už dlouho touží po dítěti. S každou další nocí v kyslí-
kovém stanu se jejich vztah proměňuje. Podaří se jim v tomto klaustrofobním prostředí ještě znovu nadech-
nout? Minimalistická studie rozpadu těla a vztahu v debutu Adama Sedláka, který byl v roce 2015 oceněn 

Filmovou nadací prvním místem za nejlepší nerealizovaný scénář.
Drama / Psychologický / Thriller / Česko / Slovensko / 2018 / 117 min / ČSFD 70 % / 12+

Režie: Adam Sedlák
Hrají: Tereza Hofová, Jiří Konvalinka, Miroslav Hanuš, Tomáš Bambušek
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Neděle 20. 1. 2019 v 17:00 (rodinné představení)

V husí kůži
Hlavní hrdina žije v husí kůži celý svůj život a za nic na světě by neměnil. Peng je totiž houser, žije v klidu 
ve volné přírodě a pekáč mu nehrozí. Peng je z druhu „husa pohodová“, ze všeho nejradši se baví, společné 
husí rituály nebo jakákoliv jiná pravidla nesnáší a v husím slovníku ho najdeme pod heslem „nezodpověd-
nost“, „pohodička“ a taky „na to kašlu“. Místo, aby s ostatními držel při přesunu na jih vyrovnanou formaci, 
lítá si sem a tam a věnuje se letecké akrobacii. Namyšlené mladíky často čeká pád a Peng při jednom od-
vážném manévru těsně nad zemí srazí dvě malé kachničky, které se díky tomu ztratí. Malým kachnám je 
teprve 16 dní. O tom, že by jim pomohl jejich hejno najít a napravit, co spískal, nechce ani slyšet. Nakonec 
ale souhlasí. Poraní si totiž křídlo a doprovodit dvě malé kachny pěkně pěšky mu poskytne šanci, aby se to 
nikdo nedozvěděl. Opeřená trojka se vydává na jih za svými hejny po zemi. Na svém dobrodružství projde 
skrz hory, kolem jezer, bambusovými lesy, mramorovou jeskyní nebo obyčejným kurníkem. V zádech mají 

hladového a nebezpečného kocoura a ve finále budou muset čelit i té kuchyňské troubě.
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / Čína / 2018 / 91 min / ČSFD 56 % / přístupný

Režie: Christopher Jenkins

Pátek 25. 1. 2019 v 19:30

Úsměvy smutných mužů
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno 
života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. Na válečné stezce s chlastem potkává Josef třeba Hon-
zu, bývalého reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa – Ironmana. Úředník a geni-
ální matematik Milan zase věří, že je vyslancem z vesmíru. Někoho zradila žena, někdo hrál v německém 
gay pornu a svůj příběh má i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou nevlastní dcerou až příliš daleko. Všich-
ni z různých důvodů chlastali ve velkém stylu první ligu, někdo sám doma jiný jako tahoun v hospodě. Pod 
dohledem přísné primářky a v pevném režimu teď společně poznávají, jak lehké bylo opojnému alkoholu 
propadnout a jak naopak těžká je cesta ze závislosti ven. Ze závislosti už ale cesta ven nevede, jediná šance 

je nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton?
Drama / Komedie / Česko / 2018 / 92 min / ČSFD 76 % / 15+

Režie: Dan Svátek / Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká, Si-
mona Babčáková, Jiří Maryško, Jaroslav Plesl a další.

Neděle 27. 1. 2019 v 17:00 (rodinné představení)

Příšerky z vesmíru
Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli 
jste samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety krouží obrovský mezihvězdný křižník plný mimozem-
šťanů všemožných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou. Tři ufonští kamarádi si 
na něm naladí vysílání teleshoppingu a okamžitě se zamilují do speciální, bezkonkurenčně nejlepší masážní 
matrace za tu nejlepší cenu. Je báječná a musejí ji mít. Rozhodnou se, že si ji pořídí a potají se k nám vydají 

v létajícím talíři. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo hladkého přistání ztroskotají.
Animovaný / Komedie / Rodinný / Německo / Lucembursko / Dánsko / 2018 / 90 min / ČSFD 60 % / přístupný

Režie: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack

Vstupné: 50,- Kč • Rodinné představení: 30,- Kč
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POZVÁNKY NA AKCE
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PŘEDVÁNOČNÍ

DÍLNU
25. 11. 2018 

14:00 -17:00 hodin 

Na programu: 
 vánoční koláče na stůl 
 vánoční věnce 
 vlnové dekorace  
 papírové dekorace aj. 

S sebou přineste pár šišek
Občerstvení zajištěno

Těšíme se na Vás v bývalé škole na Myslíku
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MIKULÁŠ 
NA MYSLÍKU

PROGRAM:
*  vystoupení dětí 

MŠ Palkovice 

tvorba originálního 

vánočního dárku

*  mikulášská nadílka

Srdečně zveme všechny děti,  jejich rodiče, prarodiče, tety, strýce... 

…Mikuláše, Anděla i Čerta

7.12.2018 od 16:30 hodin
v bývalé škole na Myslíku

V případě dotazů pište: 
info.myslik@seznam.cz

Občerstvení zajištěno 
Těšíme se na Vás
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INZERCE

KOUPÍM RODINNÝ DŮM  
v Palkovicích nebo blízkém okolí.

Může být i v původním stavu. Případné dluhy vyřeším.

Tel. č. 606 276 978

Chceme koupit dům nebo chatu  
v Palkovicích a okolí. 

Budeme rádi za každou nabídku. Volejte klidně i o víkendu.  
704 387 724 
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Termínový kalendář

29. 11. 2018 Beseda s Bikepacking Nomads – Kulturní dům Palkovice od 18:00

  1. 12. 2018 Předvánoční setkání – před Kulturním domem v Palkovicích od 15:30

  7. 12. 2018 Mikuláš na Myslíku, SKSC od 16:30

  9. 12. 2018 Adventní koncert – Kulturní dům Palkovice v 16:00

  9. 12. 2018 Dětský mikulášský badminton – tělocvična Palkovice od 16:00

24. 12. 2018 Betlémské světlo – Kostel sv. Jana Křtitele 9:00 – 11:00

    1. 1. 2019 Novoroční výstup na Kubánkov – zapálení vatry v 11:00
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Plesy

  9. 2. 2019 Hasičský ples

23. 2. 2019 Obecní ples

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená tis-
ková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové a informační komise, 
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Bc. Jana Ručková, Ing. Veronika Zajaczová, Martina 
Mertová. E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek. Internetová 
verze: www.palkovice.cz. Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je 
zodpovědný autor, názor tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně 
přístupných zdrojů. Fotografie bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Uzávěrka příštího čísla 
1/2019 je 23. 1. 2019. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: Ing. Jaromír Ivánek

Kino Palkovice

23. 11.  Pepa

25. 11.  My Little Pony     (rodinné představení)

30. 11.  Já, Simon

  2. 12.  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená  (rodinné představení)

  7. 12.  Na stojáka v kině

  9. 12.  Mimi & Líza: Záhada vánočního světla  (rodinné představení)

14. 12.  Mamma Mia! Here We Go Again

16. 12.  Když draka bolí hlava    (rodinné představení)

  4. 1.   Mission: Impossible - Fallout

  6. 1.   Úžasňákovi 2      (rodinné představení)

12. 1.   Tiché místo; To; Jack staví dům   (hororová noc)

13. 1.  Hledá se princezna    (rodinné představení)

18. 1.  Domestik

20. 1.  V husí kůži     (rodinné představení)

25. 1.  Úsměvy smutných mužů

27. 1.  Příšerky z vesmíru     (rodinné představení)




