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Úvodní slovo redakční rady
Vážení spoluobčané obou částí naší obce,
čtenáři Palkovických listů, držíte v rukou šesté
vydání vašich listů. Léto skončilo a máme tady
podzim. V září proběhly opět po čtyřech letech
volby do zastupitelstva obce. Výsledky vám přinášíme uvnitř. Pro někoho možná překvapivé,
pro jiného zase až tak ne. V každém případě
se nám z rozhodnutí vás občanů částečně obměnilo zastupitelstvo naší obce, které se určitě
s novou chutí pustí do tvůrčí práce. Volby se
pochopitelně dotkly i naší redakční rady, která bude pracovat v novém složení. Vzhledem
k tomu, že po 12 letech již nejsem členem
zastupitelstva obce, dovolte mi, abych se na
tomto místě s trochou nostalgie rozloučil a poděkoval za práci všem členům redakční rady.
Dlouhých 8 let jsem měl tu čest být jejím předsedou a podílet se na koordinaci a přípravě listů. Byly to krásné tvůrčí roky a já jsem moc rád,
že jsem u toho mohl být. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se na vydávání podíleli,
za jejich skvělou práci a také za zájem přinášet
a zpracovávat informace o dění v naší obci. Děkuji i všem dopisovatelům za jejich příspěvky
a za skvělou spolupráci. Děkuji i mé rodině, která se aktivně zapojila do redakční práce a byla
mi tak po celou dobu velkou oporou. Dovolím
si neskromně tvrdit, že jsme v naší redakční radě
posunuli listy na slušnou úroveň. Věřím, že i nová
redakční rada bude pokračovat v nastaveném
trendu a já jim k tomu držím palce. Vám čtenářům
přeji neutuchající zájem o dění v Palkovicích a na
Myslíku a k tomu hodně zdraví a optimismu.

V neposlední řadě děkuji starostovi a místostarostovi za důvěru, které se mi od nich po celé
funkční období dostávalo, a přeji jim, aby se jim
jejich dílo navzdory všech „křiklounů“ dařilo i nadále a nám všem se tady dobře žilo.
S úctou Ing. Tomáš Huďa.
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Obecní úřad a zastupitelstvo
Slovo starosty

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
komunální volby do obecních zastupitelstev
v roce 2022 jsou historií. Jako každé volby zvedly
vlnu emocí, což je dobře. Naše Sdružení Nezávislých PRO! Palkovice a Myslík získalo od vás obrovskou důvěru. Na jednu stranu je to krásné, na stranu druhou je to obrovská zodpovědnost a závazek.
Děkuji všem našim podporovatelům a teď nepíšu
jen o voličích, ale o všech lidech, kteří se kolem Palkovic a Myslíka motají a mají alespoň trochu upřímný zájem, aby se Palkovicím a Myslíku dobře dařilo.
Musím vzpomenout i naše spoluobčany, kteří ještě
nedospěli do volebních let, ale různými signály nám
vyjadřovali podporu. Je skvělé, když jdete po dědině a děcka vás zdraví a vyptávají se, jak dopadnou
volby a doufají, že znova vyhrajeme. Na rozdíl od
mnoha dospělých je to upřímné přání, což mne neskutečným způsobem nabíjí. Volby Palkovicím i Myslíku přinesly i to, že naše vesnice přišla o čtyři velmi
pracovité a nepopulistické zastupitele. Doufám, že
se nám alespoň z části podaří jejich pracovní nasazení nahradit. Musím jim všem poděkovat za práci
pro obec a věřím, že i nadále budou pro Palkovice
a Myslík k dispozici, jak v různých komisích, tak při
organizování kulturních a společenských akcí.
O velkých projektech je psáno hodně, proto bych
se chtěl zmínit o projektu, který už máme v hlavě

nejméně deset let a snad se nám jej konečně podaří realizovat. Chci se krátce zmínit o stezce „Okolo
Palkovic a Myslíka“. Všichni z nás máme svá oblíbená místa v okolí, kde se často na svých procházkách
vracíme. Mým snem je ukázat vám Palkovice a Myslík z více úhlů, tak abyste se nebáli vyrazit někam
jinam nebo z jiného místa, parkoviště či autobusové
zastávky. Tak ať je to pro vás nenáročná turistika.
Chceme vám nabídnout větší množství kratších tras
za užití veřejných lesních cest či pěšinek, které spojí
jedna dlouhá trasa okolo obou našich dědin. Věřím,
že za rok o tomto čase už budeme vidět první výsledky tohoto určitě milého projektu.
Další nejméně desetiletý projekt je propojení
Palkovic s Frýdkem Místkem pomocí cyklostezky.
Tento projekt už je na světě. Z naší strany už je vše
majetkově vypořádáno a v příštím týdnu máme
jednání se zástupci města Frýdku-Místku. Věřím, že
během roku získáme stavební povolení a budeme
moci žádat o dotace na tuto stavbu.
Milí Palkovjané a Myslíkovjané, přejme si do dalších měsíců hodně zdraví a štěstí. Musím se zmínit
i o tom, že věřím v brzký konec války na Ukrajině,
aby nás tato hrůza přestala strašit a celá Evropa se
vrátila do kolejí před Covidem a válkou.
Váš starosta Radim Bača
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Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
dostáváte do rukou šesté pravidelné vydání Palkovických listů, které vychází těsně po konání voleb
do obecního zastupitelstva. Proto bych Vám chtěl
i já jménem svým i jménem všech kandidátů za Nezávislé PRO! Palkovice a Myslík poděkovat za udělenou důvěru a obrovskou podporu, která přesáhla
53 %. Tak obrovské a v Palkovicích i na Myslíku dosud nevídané podpory si velmi vážíme a slibujeme
Vám, že i nadále budeme pokračovat v naší práci
tak, aby Palkovice a Myslík byly stále lepšími místy
pro život. I přesto, že jsme získali 9 mandátů, rádi
bychom nabídli spolupráci i všem dalším zastupitelům, kteří chtějí pro naši obec poctivě pracovat
a tvořit s námi vesnici odpovídající potřebám pro
život v 21. století. V zastupitelstvu došlo k obměně celkem čtyř zastupitelů a já osobně bych chtěl
jmenovitě všem čtyřem odcházejícím zastupitelům,
tj. Slavomíru Bačovi, Tomáši Huďovi, Petru Kreuzmannovi i Jaromíru Ivánkovi poděkovat za korektní
i věcnou spolupráci. I když jsme ne vždy měli na
věci stejný názor, tak konstruktivní spolupráce, férový přístup, pracovitost a podpora užitečným věcem
byla z jejich strany téměř samozřejmostí. Pevně věřím, že tomu tak bude i u nově zvolených zastupitelů a společně potáhneme v klíčových věcech za
jeden provaz ve prospěch rozvoje naší obce.
Já osobně jsem si po volbách ani den nevydechl a hned v pondělí jsme se pustili do rozdělané
práce. Aktuálně nás nejvíce zaměstnává stavba
nového obecního úřadu a všechny věci se stavbou
související. Stavební firma má stále zpoždění oproti
harmonogramu, ale i tak se snažíme dělat vše pro
to, aby se lékařky přestěhovaly do centra co nejdříve, a my jsme mohli začít budovat po novém roce
nové oddělení mateřské školky. Za sebou máme
ukončené výběrové řízení na dodavatele audiovizuálního vybavení a zabezpečení. Nyní probíhá ještě výběr dodavatele nábytku a venkovních zpevněných ploch. O tom všem by mělo být jasno během
října a také by se měly uzavřít příslušné smlouvy,
abychom mohli na jaře budovu i s upraveným prostranstvím slavnostně otevřít a začít ji plnohodnotně využívat. V této souvislosti jsme také vyhlásili záměr pronájmu nebytových prostor v novém úřadě
a hledáme provozovatele lékárny a nového bistra
(viz dále v listech). Cílem je oba provozovatele mít
již během listopadu tak, aby i lékárna a bistro mohly být na jaře zprovozněny. Vše je zcela otevřené,

tudíž pokud byste vy sami měli přímo zájem nebo
o někom, kdo by mohl mít zájem věděli, určitě se
přihlaste. Plánem Rady obce je vybrat takové nájemce, kteří zajistí kvalitní služby a pestrou nabídku
zaměřenou na občany obce. K tomu všemu také
hledáme nájemce do kadeřnictví ve vedlejší budově, jelikož současná paní kadeřnice Reinertová postupně plánuje jít do důchodu.
Neztrácíme čas a usilovně také pracujeme na
zahájení stavby chodníku z centra obce směrem
na Podhůří. Dva dny před volbami skončil termín
pro podávání nabídek na stavbu. Celkově jsme jich
obdrželi sedm s tím, že pravděpodobně vítězná
firma nabídla cenu 62,5 mil. Kč + 21 % DPH (pozn.
předpokládaná hodnota dle projektanta byla cca
69 mil. Kč + 21 % DPH). Celková délka chodníku je
cca 3 km a jeho součástí je po celé délce dešťová
kanalizace, několik opěrných zdí, tři autobusové
zastávky, místa k přecházení apod. Pokud cenu
porovnáme se stavbou chodníku na Myslíku před
pěti lety, tak cena za běžný metr chodníku vzrostla za 5 let asi o 60 %, což není ještě tak špatné,
vzhledem k aktuálnímu skokovému nárůstu cen ve
stavebnictví řádově o desítky až stovky procent na
jiných stavbách. Na financování první části chodníku od hřiště po zatáčku u zastávky U Kožuchů
jsme obdrželi dotaci od Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 20 mil. Kč, 10 mil. Kč máme
zajištěno formou bankovního úvěru dojednaného
v loňském roce a 3 mil Kč uhradí obec ze svých
zdrojů. Na financování druhé etapy zrovna chystáme žádost o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu, která by mohla činit 36 mil.
Kč, 5 mil. Kč máme zajištěno také formou úvěru
z loňského roku a 2 mil. Kč bychom dofinancovali
ze zdrojů obce. Pevně věřím, že ještě během října
se podaří dořešit veškeré formální záležitosti a začneme chodník stavět.
V oblasti kultury bych Vás rád pozval na tři akce.
V pátek 21. října se uskuteční v Kulturním domě beseda a představení nové knihy o dřevěném stavitelství v Palkovicích a na Myslíku. Na sobotu 29. října
jsme pro Vás přichystali tradiční hororovou noc
v palkovickém kině. Za jedno vstupné si můžete
užít tři horory po sobě. A v sobotu 19. listopadu jste
zváni na divadelní představení souboru Sokol na
prknech z Metylovic, který si připravil českou premiéru francouzské komedie „Pozor, natáčíme!“. Pozvánky na všechny tři akce naleznete dále v listech.
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V rámci odstavce věnovaného kultuře musím
zmínit také Dožínky, které se letos i přes nepřízeň
počasí velmi vyvedly. Velmi se povedla také výstava ovoce a zeleniny pořádaná Zahrádkáři, soutěž
Myslíkovský dřevorubec pořádaný hasiči z Myslíku
a Palkovické vinobraní pořádané Nezávislými PRO!
Palkovice a Myslík. A aby toho nebylo málo, velký
úspěch měla také debata Kecy a politika s Bohumilem Pečínkou a Petrosem Michopulosem, která

zaplnila sál v Kulturním domě téměř do posledního
místa. Všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří se
na uvedených akcích podíleli, patří obrovský dík. Je
vidět, že kulturní a společenský život v Palkovicích
a na Myslíku je velmi bohatý.
Tímto bych Vám všem ještě jednou chtěl poděkovat za přízeň a podporu a popřát Vám pěkný
podzim.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta

Záměry pronájmu nebytových prostor v Palkovicích
Rada obce Palkovice na svém zasedání dne
17. 8. 2022 vyhlásila záměry pronájmu těchto prostor od 1. 1. 2023 a formou otevřené soutěže hledá
provozovatele:
1. Kadeřnictví, Palkovice č. p. 265 (budova s prodejnou potravin) – Jedná se o pokračování
v provozu pánského a dámského kadeřnictví
s možností poskytování doprovodných služeb
a prodeje doprovodného sortimentu, současná
nájemkyně odchází do důchodu.
2. Lékárna, Palkovice č. p. 267 (budova nového
obecního úřadu) – Jedná se o zajištění provozu
lékárny (výdej na recept + volný prodej + doplňkový prodej/služby) v budově, která aktuální
prochází přestavbou. Po přestavbě bude v budově situovaná ordinace lékařky pro děti a dorost,
ordinace praktického lékaře, bistro/bufet a obecní
úřad. Před přestavbou v budově již lékárna byla
provozována déle než 20 let, provoz byl však

ukončen z důvodu odchodu nájemkyně do důchodu a současně plánované přestavby budovy.
3. Bistro/bufet, Palkovice č. p. 267 (budova nového obecního úřadu) – Jedná se o zajištění provozu bistra, které bude nabízet teplé a studené
pokrmy i nápoje minimálně v rozsahu pracovních dní v týdnu (plánovaný víkendový provoz
výhodou).
Nabídky je možno podat do 31. 10. 2022 do
15:00 hodin osobně nebo poštou na podatelnu
OÚ v Palkovicích, Palkovice č. p. 20, 739 41 Palkovice. Více podrobných informací, požadavky
na nájemce a požadovaný nabídkový formulář
k vyplnění naleznete na webu www.palkovice.cz,
sekce Úřední deska. Podrobnější informace můžete také získat v úřední hodiny (tj. pondělí a středa
7-11 a 12-7 hodin) na OÚ v Palkovicích.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta
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Usnesení
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,
které se konalo dne 21. 9. 2022 v SKSC Myslík (Myslík č. p. 118)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Palkovice ze dne 21. 6. 2022.

a NZF 1 s.r.o. ve věci koupě podílu o velikosti
1/3 na pozemku parc. č. 871 trvalý trávní porost
o výměře 1039 m2 v k.ú. Myslík a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu kupní
smlouvy.

2. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne
9. 5. 2022, 18. 5. 2022, 13. 6. 2022, 24. 6. 2022,
13. 7. 2022, 1. 8. 2022, 17. 8. 2022, 31. 8. 2022.

7. Koncesní dokumentaci koncesního řízení s názvem „Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Palkovice“, vyhlášení záměru
pronájmu nemovitého majetku (splaškové kanalizace) v souladu s ustanovením § 39 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a pověřuje společnost J2V
services s.r.o., zastoupenou Ing. Jaroslavem Glogarem, jednatelem společnosti na základě příkazní smlouvy k zahájení koncesního řízení.

3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období 1-8/2022.

4. Odpověď Rady obce Palkovice ze dne 13. 7. 2022
(RO/98/2022/I/14) na petici za napojení veřejné
místní komunikace, parc. č. 1058/1 k.ú. Myslík na
hlavní komunikaci, parc. č. 1059/2 v k.ú. Myslík.

5. Petici paní Dany Jatiové ve věci řešení energetické krize na úrovni obce. Daný problém byl již
v mezidobí mezi datem petice a jednáním Zastupitelstva obce projednán Poslaneckou sněmovnou i Senátem ČR.

8. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
č. AV.21037.1.120/001/INV, jejímž předmětem je
„Rekonstrukce a nástavba domu služeb Palkovice“, uzavřený mezi Obcí Palkovice a GEOSAN
GROUP a. s. ve věci změny ceny a rozsahu díla
a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření
a podpisu Dodatku č. 5.

6. Zprávu Finančního výboru č. 2/2022.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.

9. Rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2022.

2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení
Bc. Martin Polášek a Petr Kreuzmann.

10. Vstup Lesní mateřské školy Bezinka, z.s. do rejstříku MŠMT ČR, který je v souladu se strategickým dokumentem rozvoje obce Palkovice.

3. Členy návrhové komise ve složení Ing. David
Kula, Ph.D., MBA, Josef Lukeš a Mgr. Hana Brožová.

III. pověřuje
1. Radu obce Palkovice jednáním a schvalováním
rozhodnutí o výběru zhotovitele a smluvních
náležitostí ve věci zakázky „Výstavba chodníku
podél III/4849, Palkovice-Podhůří-Chlebovice,
I. a II. etapa“ do doby ustanovení nového Zastupitelstva obce pro období 2022–2026.

4. Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Břetislavem Šimkem ve věci směny pozemku parc. č.
1121/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
867 m2, parc. č. 1121/4 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 36 m2 v k.ú. Palkovice za pozemky parc. č. 1120/2 zahrada o výměře 3 m2 a parc.
č. 2693/13 orná půda o výměře 900 m2 v k.ú.
Palkovice a pověřuje starostu obce Palkovice
k uzavření a podpisu směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.

2. Starostu obce Palkovice jednáním na Krajském
úřadě MSK ve věci řešení energetické krize na
základě předložené petice paní Dany Jatiové.
IV. zamítá
1. Žádost Evy a Tomáše Pálkových o odkup části
pozemku p.č. 1056/7, k. ú. Myslík.

5. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice
a FIMOCOM s.r.o. ve věci koupě pozemku parc.
č. 1287/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 25 m2 v k.ú. Palkovice a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu kupní
smlouvy.

V Palkovicích dne 21. 9. 2022
Radim Bača, starosta
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta

6. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice
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Informace pro občany
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Palkovice 23. a 24. 9. 2022

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se konaly volby do zastupitelstva obce Palkovice. Hlasování probíhalo ve
třech okrscích. Volební účast dosáhla 57 %, což je o 3,1 % méně než před čtyřmi lety. Každý z občanů měl
k dispozici celkem 15 hlasů, které mohl přidělit jedné kandidátce, kandidátům napříč více kandidátkami či
oba způsoby kombinovat. Výsledky voleb jsou následující:
Kandidátní listina

Okrsek 1
– Palkovice

Okrsek 2
– Palkovice

Okrsek 3
– Myslík

Celkem

Č.

Název

Abs.

V%

Abs.

V%

Abs.

V%

Abs.

V%

1

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

1 325

14,62

1 460

16,12

312

8,99

3 097

14,34

2

2

LIDÉ LIDEM

1 011

11,15

705

7,78

289

8,32

2 005

9,82

1

3

NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK

4 613

50,89

4 890

53,99

2 004

57,72

11 507

53,29

9

4

SPOLU Palkovice a Myslík

1 355

14,95

1 544

17,05

582

16,76

3 481

16,12

2

5

Dobrá volba 2016

761

8,39

458

5,06

285

8,21

1 504

6,96

1

7

Počet
mandátů
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Po přepočtu všech hlasů byli do zastupitelstva zvoleni níže uvedeni kandidáti. Z původního složení mandát obhájilo celkem jedenáct zastupitelů a čtyři byli zvoleni nově (označeni hvězdičkou *). Pro přeskočení
pořadí na kandidátní listině daný kandidát potřeboval získat minimálně o 10 % více hlasů, než byl průměrný
počet hlasů na dané listině. Do zastupitelstva bylo zvoleno celkem 6 žen (40 %) a 9 mužů (60 %), v minulém
období činil tento poměr 3:12. Nejmladší zastupitelce je 26 let a nejstarší 67 let. Věkový průměr zvoleného
zastupitelstva je 45,6 let (před čtyřmi lety činil 46 let).
Kandidátní listina

Kandidát

Č.

Název

Poř.
číslo

1

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

1

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

2

Hlasy
abs.

Politická
příslušnost

Zvolené
pořadí

50

362

PŘÍSAHA

1

47

240

BEZPP

2

Rada Dalibor

47

302

KSČM

1

1

Bača Radim

52

964

BEZPP

1

3

Polášek Martin Bc.

45

927

BEZPP

2

NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK

4

Opěla Tomáš Ing.

45

880

BEZPP

3

3

NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK

2

Kula David Ing. Ph.D.,
MBA

36

805

BEZPP

4

3

NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK

5

Menšíková Karla

67

827

BEZPP

5

3

NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK

6

Brožová Hana Mgr.

40

806

BEZPP

6

3

NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK

7

Závodný Martin Ing. *

45

778

BEZPP

7

3

NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK

8

Pustková Barbora Bc.

26

775

BEZPP

8

3

NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK

9

Kunstová Adéla Ing. *

29

733

BEZPP

9

4

SPOLU Palkovice a Myslík

6

Radová Jana Mgr. *

46

332

KDU-ČSL

1

4

SPOLU Palkovice a Myslík

4

Kubala Aleš

53

301

KDU-ČSL

2

5

Dobrá volba 2016

1

Lukeš Josef

56

173

BEZPP

1

Příjmení, jméno, titul

Věk

1

Gřes Petr Mgr.

3

Ručková Jana Bc. *

LIDÉ LIDEM

1

3

NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK

3

NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK

3

Kompletní výsledky a statistiky voleb naleznete na www.volby.cz.
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O vaše blízké se postaráme my
„Už nějakou dobu se
sem pravidelně vracím každé pondělí. Vždy se moc
těším na děvčata, která jsou
opravdu laskavá a starají se
o mě, jako o vlastní. Dalo by
se říct, že je to můj druhý domov“. Právě těmito
slovy popsala svůj pobyt v týdenním stacionáři
Charity Frýdek-Místek klientka Liduška. Pro někoho pouhé klišé, pro nás balada pro uši.
Týdenní stacionář je součástí Charity Frýdek
-Místek již několik let. I přesto se občas setkáváme
s tím, že mnozí nemají tušení, co vůbec „týdenní
stacionář“ je, a k čemu vlastně slouží. „Klientem se
může stát senior či osoba starší 45 let, která není
plně upoutána na lůžku. Ve většině případů se na
nás obrací pečující osoby, které musí splňovat své
pracovní povinnosti, ale zároveň chtějí mít jistotu,
že v průběhu jejich nepřítomnosti je jejich rodinný
příslušník v bezpečí a má veškeru potřebnou péči.
To samozřejmě zahrnuje obvyklou denní péči, hygienu, stravu, ale také kontakt s vrstevníky, volnočasové aktivity a láskyplnou pozornost. Víkendy
poté tráví se svou rodinou v domácím prostředí“,
popisuje vedoucí střediska Darja Hamalová. Službu lze využít krátkodobě v řadě pár týdnů, dlou-

hodobě po několik let, ale
také přerušovaně/ nesouvisle. Klient má dostatek
svého soukromí v jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji, ale zároveň se
nikdy necítí osaměle, jelikož je středisko obohaceno hned několika zákoutími, kde mohou své volné
chvíle trávit s pracovníky či vrstevníky. „Klientům se
také věnují dobrovolníci, kteří je doprovází na mše,
vyráží společně na procházky v blízkém okolí nebo
jen relaxují u kávy.“, doplňuje vedoucí střediska.
Jedná se tedy o ojedinělou službu, která je svou
formou jedinou v okrese Frýdku-Místku. Jak říká
pracovnice Iva, „Pečující osoby se tímto neodlučují
od svých blízkých natrvalo. Mají pouze možnost
věnovat se svým povinnostem a zároveň mít jistotu, že je o ně dobře postaráno.“
Pokud je týdenní stacionář službou, kterou
právě hledáte, neváhejte kontaktovat sociální pracovnici, paní Martinu Škarkovou na tel.:
730 524 664, nebo prostřednictvím e-mailu:
martina.skarkova@charitafm.cz. Případné bližší
informace naleznete také na webových stránkách
www.charitafm.cz.
Tereza Staroščáková

Provázeli nás životem. Buďme s nimi, když ten jejich končí.
„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnoučat.
Ráda o svou rodinu pečuje a radost ji dělá její zahrádka. S manželem si plánovali, že v důchodu
začnou chodit do divadel a více si užívat života.
Lékaři jí ale před půl rokem zjistili rakovinu tlustého střeva. Její poslední přání bylo zůstat doma až
do úplného konce. A rodina se rozhodla toto přání
splnit.“ To je jen jeden z mnoha příběhů, se kterými
se denně setkáváme.
Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle
doma. Ale jen malému procentu se to skutečně
podaří. Důvodem je nedostatek informací. Paní
Věře o mobilním hospici řekl její lékař. Ne všichni
lékaři ale tuto možnost svým pacientům nabízejí.
Rozhodli jsme se tyto statistiky změnit a již 6. rokem pořádáme osvětovou kampaň, do které se
letos zapojilo 36 mobilních hospiců z celé České
republiky. Společně se snažíme informovat lidi

o službách mobilních hospiců, které poskytují profesionální zdravotní a psychosociální služby umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí.
Pro dospělé pacienty působí v Ostravě a okolí
do 30 km Mobilní hospic Ondrášek. K dětským pacientům dojíždí po celém Moravskoslezském kraji.
Více si můžete přečíst na www.mhondrasek.cz.
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Palkovická krajina
V roce 2022 byla provedena studie Palkovické
krajiny, která se zabývala koncepcí uspořádání krajiny, jejíž součástí je ochrana a stabilizace hodnot
v území naší obce. Mimo jiné se práce zabývala
opatřeními, které stabilizují citlivá území (orná půda
podléhající vodní erozi). Dále navrhuje plochy, které
by v ideálním případě byly vyčleněny k jiným způsobům užívání (orná půda na pastvinu, plochy navržené k zalesnění, …).
Další důležitou součástí práce je implementování nových prvků do Palkovické krajiny, které mají za

cíl zlepšit biodiverzitu (návrat živočichů do krajiny,
podpora původních druhů vegetace, …), prostupnost krajinou, vnáší do krajiny prvky zeleně a v neposlední řadě navrhuje pobytová místa k trávení
volného času.
Celá práce obsahuje průvodní zprávu o 50 stranách, jejíž součástí je důkladná analytická část území, výsledky dotazníků s názory našich obyvatel
a detailní popis navržených opatření. V rámci tohoto příspěvku byly vyzdvihnuty vybrané části, které
najdete níže vyobrazeny v podobě 3D vizualizací.

Posezení u potoka

V centru obce, při korytu potoku Olešná, byly navrženy pobytové prvky k trávení volného času a relaxaci, ze kterých lze obdivovat architekturu pana architekta Mrvy. Konkrétně se jedná o zapuštěné dřevěné
hranoly v terénu a molo navazující na stávající schodiště, které dostalo nový design. Cílem návrhu bylo
místním obyvatelům poskytnout adekvátní místa k sezení v blízkosti vodní hladiny potoku Olešná. Tyto
navržené prvky respektují přírodní charakter koryta potoka a jsou navrženy z odolných materiálů, které
jsou citlivě zasazené do okolí.

Vlhké louky s mokřady

V rámci analytického šetření byly lokalizovány důležité biotopy, které se na území Palkovic nacházejí.
Jedná se o mezofilní ovsíkové louky, poháňkové pastviny a vlhké pcháčové louky. V návrhu byla řada těchto
10

6/2022
ploch se sekundárními trávníky vymezena. Cílem je tyto prostory zachovat a případně podpořit, aby odpovídaly danému biotopu. Především o vlhké pcháčové louky, které se v krajině nachází pouze na jednom
místě, je důležité pečovat. Voda se v současném stavu v těchto místech drží a neodtéká. Z toho důvodu
není vhodné tyto prostory využít k hospodaření. V těchto místech byly navrženy také mokřady, které se váží
na vlhké louky a mohly by zde proto jednou vzniknout. Důvod, proč v krajině podpořit mokřady je ten, že
se jedná o cenné biotopy, které jsou domovem pro řadu organismů, především pro obojživelníky spadající
do skupiny ohrožených druhů. Se vznikem mokřadů se nabízí možnost vytvoření naučné stezky sloužící
k edukativním účelům dětem. Návrh se nachází v oblasti Kúty.

Doplněná stromořadí

Stávající cesty byly doplněny o stromořadí s travino-bylinnými pásy. Na exponovaných místech se jedná
o stromořadí v pravidelném širokém sponu s dřevinami vytvářející větší hmotu viditelnou na delší vzdálenost. Ostatní stromořadí byla navržena z ovocných druhů v pravidelném úzkém sponu. Cílem zanesení
stromořadí je vnést prvky zeleně do krajiny a podpořit zdejší biodiverzitu - stromy jsou domovem nejen pro
ptactvo a jsou atraktivní pro opylovače. V neposlední řadě jsou stromořadí nástrojem prostupnosti člověka
krajinou v blízkosti zeleně. Doprovodné travino-bylinné pásy řeší problém s hluchými místy, které nelze zaorávat do krajů, a současně zachycují dešťovou vodu z okolních komunikací během srážek. Na snímku lze
vidět ovocné stromořadí navržené v oblasti Kúty.

Pěšina na Olešnou
V krajině se nachází řada polních cest
a pěšin, které občany obce zavedou napříč územím. Z toho hlediska byly v území doplněny dvě pěšiny. První se nachází
ve východní části obce a směřuje k vodní
nádrži Olešná. Lidé tak nebudou muset
obcházet stávající pole po komunikaci,
kde často vozidla jezdí nepřiměřenou
rychlostí. Druhá polní cesta směřuje od
mateřské školy směrem k lesům. Důvodem je možnost vzít děti na procházku,
aniž by se musela přecházet rušná komunikace. Obě tyto cesty jsou doplněny
o doprovodnou zeleň. Na snímku lze
vidět navrženou pěšinu ve směru vodní
nádrže Olešná. Cílem navržených pěšin
je zkvalitnění prostupnosti krajinou.
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Protierozní opatření

Území obce podléhá větrné i vodní erozi. Vodní eroze byla zjištěna prostřednictvím odtokových linií
a specializovaného výpočtu. Především u nejvíce zranitelných ploch byly navrženy protierozní meze s průlehem. Tyto plochy lze vidět na snímku výše, který vyobrazuje oblast Horního Konce. Navržené meze jsou
dále svedeny k nejbližšímu vodnímu zdroji nebo komunikaci do svodného příkopu. Protierozní meze mají
minimální šířku 6 m a skládají se ze zasakovacího pásu nad mezí, vlastního tělesa meze a odváděcího průlehu pod mezí a jsou dále napojeny na svodný prvek.
Na plochách, kde je mírné či zvýšené riziko vodní eroze, byly navrženy organizační a agrotechnická
opatření. Mezi organizační opatření patří střídání plodin náchylných na vodní erozi plodinami s vysokými
protierozními účinky (hrách). Do agrotechnických opatření lze zařadit snižování četnosti orby.
Na území se dále nacházejí půdy ohrožené až silně ohrožené větrnou erozí. Náchylné jsou především
pozemky nacházející se na písčitých půdách. Na nejvíce ohrožených místech byly navrženy větrolamy. Ve
zbylých částech lze uplatnit opět organizační opatření. Větrolamy se ve svažitém terénu umisťují na vyvýšená místa. Navržené větrolamy se skládají z jedné řady stromů a keřů.

Závěrem

Studie postihuje řadu oblastí, které se nabízí k řešení a zamyšlení. Může sloužit jako podklad k realizaci
a učinit tak krajinu Palkovic malebnějším a kvalitnějším místem pro život.
Adriana Kotlárová
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Základní a Mateřská škola Palkovice
Zahájení nového školního roku
Ve čtvrtek 1. září jsme zahájili nový školní rok.
Uvítání prvňáčků proběhlo podle zaběhnutého
modelu ve třídách za přítomnosti rodičů. Prvňáčky přišel přivítat i pan starosta Radim Bača, který
popřál dětem hodně štěstí i úspěchů ve školním
i soukromém životě a jako vždy přidal pár osobních vzpomínek na jeho školní počátky. Za škol-

skou radu a spolek rodičů přišli děti také pozdravit
pánové Ing. Richard Vysloužil a Tomáš Podola.
V novém školním roce přeji všem hodně štěstí,
pevné zdraví, příjemné a pohodové klimave škole
i doma.
Mgr. Milan Šponer

Posezení s rodiči na školní zahradě
objednávky. Další žáci zase servírovali jídlo na tácy.
Zbyl čas i na společnou vybíjenou a dovádění na
zahradě. Všichni pak bez řečí vzorně uklidili a vydali se s rodiči domů.
Tímto děkuji dětem za vzornou přípravu, organizaci a průběh celé akce. Dobrá práce, děcka! Rodičům patří poděkování za milou společnost a za
možnost seznámit se.
Ivana Zemanová

Ve středu 7. 9. 2022 naši šesťáci připravili neformální setkání pro své rodiče na školní zahradě.
Domluvili se a den předem upekli různé dobroty ve školní kuchyňce. Vlastnoručně vyrobenými muffiny, sušenkami, slanými šneky či cupcaky
podávanými společně s kávou, čajem či mátovou
limonádou pak mohli pohostit své rodiče a sourozence. Na chvíli se z nich stali číšníci, kteří s noblesou kroužili mezi svými příbuznými a zapisovali
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Adaptační kurz šesťáků
Kde se nejlépe poznáme? Kde
můžeme zažít legraci? Kde jinde
trávit úterý či středu se spolužáky?
No přece na adapťáku!
Šesťáci vypluli na první společnou plavbu mimo školu v úterý
13. 9. 2022 pod velením zkušených
kormidelníků pana učitele Švrčiny
a paní učitelky Zemanové. Vyzbrojeni odvahou, chutí zažít něco spolu
a dobrou náladou se zprvu brodili
mokrou trávou v přístavišti, bojovali
s nepřízní počasí v podobě vichřice
a mlhy, či zápasili se žraloky. Tak by
se asi dal popsat jejich začátek plavby. Bohužel nepostavili příliš pevné
lodě, a tak ztroskotali. Naštěstí byl poblíž pustý
ostrov (základna v nedalekých Hodoňovicích), kde
mohli bezpečně přenocovat. Setkání s mořskou
vílou v noci na hřbitově, záludným pirátem nebo
psím kamarádem Boscem vyplnilo čekání na opra-

vu lodí. Vše se zdárně podařilo
a další den ráno mohli vyplout
na zpáteční cestu. Bonusem jim
bylo nalezení pirátského pokladu
a odhalení, že to hlavní nejsou
peníze a drahokamy, ale bezva
kamarádi.
Děkuji všem dětem z 6. A za
bezproblémový průběh akce,
prima atmosféru a krásné společné zážitky. Panu učiteli Švrčinovi
patří velký dík za luxusní gulášek
vařený na ohni, podporu a za
perfektní spolupráci. A paní učitelce Šimoňákové a panu učiteli
Tomalíkovi za dodání potřebných
zapomenutých surovin, bez kterých bychom se
rozhodně neobešli.
Zpětná vazba od dětí:
„Adapťák byl skvělý. Byla tam i ovečka. Večer na
hřbitově na mě svítila příšera.“ (Verča)
„Adapťák byl super. Nejvíc mě bavil super kolotoč. Líbilo se mi, že jsem se nemusela učit. Nelíbily
se mi ty postele, ale to je maličkost. Byla tam sranda. Jsem moc ráda, že se to uskutečnilo.“ (Dany)
„Byl to super výlet. Moc se mi to líbilo, krásná
příroda a plavba po moři.“ (Ondra)
„Bylo to tam super zábava, sranda a první výlet
6. A. Doufám, že bude další výlet, moc se těším.“
(Tomeček)
„Letošní adapťák se mi hodně líbil. Zažila jsem
dobrodružství a zjistila jsem, že se bojím tmy. Za
mě 5 hvězdiček.“ (Monča)
Ivana Zemanová
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Soutěž ZOO Ostrava
V pátek 16. září 2022 se naši páťáci poprvé zúčastnili soutěže Velké ceny malých zoologů v ZOO
Ostrava na téma duchové Madagaskaru a jejich
domov. Času na přípravu moc nebylo, ale i tak se
snažili naši malí zoologové načerpat informace
z hodin a samostudia. Soutěže se zúčastnilo celkem pět týmů ze tříd 5. A a 5. B. Soutěž probíhala
v areálu ZOO Ostrava, kde žáci na různých stanovištích museli správně zodpovědět otázky. Nebylo

to pouze o znalostech, ale také o rychlosti, proto
se účastníci i pěkně „zapotili“. Po skončení soutěže
jsme si společně prošli celou ZOO a plnili úkoly
z připraveného pracovního listu. Na závěr jsme
se zastavili v místním obchůdku, kde si žáci mohli
koupit drobné suvenýry na památku.
Návštěva ZOO se vydařila a žáci si odnesli nové
zkušenosti.
Mgr. Markéta Kozáková, Mgr. Šárka Juřicová
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Se sedmáky na pstružovské líhni
V pondělí 19. 9. 2022 se žáci 7. tříd zúčastnili
terénní exkurze v rámci výuky přírodopisu na téma
vodní ekosystémy.
Vyrazili jsme s průvodcem p. Martinem Hlaváčem z Nové Dědiny proti proudu řeky Ostravice.
Na žáky čekalo několik zastavení proložených
interaktivními aktivitami, zaměřenými na fungování vodního ekosystému jako celku, rybí pásma
a chov ryb. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo zahlédnout bobra ve volné přírodě, což byl

pro mnohé z žáků neopakovatelný zážitek. Podél
řeky Čeladenky jsme se přemístili na pstružovské
líhně, kde jsme celé terénní pozorování zakončili.
Tam si žáci měli možnost prohlédnout vyloveného
pstruha duhového z bezprostřední blízkosti, pohladit si jej a blíže se seznámit s jeho chovem.
Myslím si, že exkurze žáky obohatila a sklidila
u nich velký úspěch.
Mgr. Pavel Tomalík

Spolupráce nejstarších a nejmladších ročníků
Letošní školní rok nám přibyly do školy dvě první třídy plné dychtivých prvňáčků. První týdny ve
škole pro ně byly připraveny pestré aktivity věnované seznamování, utužování kolektivu, adaptaci
na nové prostředí, nové povinnosti, ale především
aktivity zajímavé, motivující a přinášející radost
z učení a objevování světa kolem nás.
Nedílnou součástí života ve škole je navazování
nových přátelství. Ve spolupráci s nejstaršími dětmi a jejich třídními učiteli proto proběhla na začátku září ojedinělá akce. Deváťáci se chopili role
průvodců po škole a nejmladší děti tak seznámili

s vnitřními prostory školy, s důležitými orientačními body i s chodem celé školy. Nutno podotknout,
že deváťáci se své role zhostili na výbornou, o své
svěřence se zodpovědně starali, a předali jim jistě
řadu zkušeností, možná i rad. Prvňáčkům zůstal
zážitek, mnozí překonali svůj ostych a nejistotu,
a vykročili tak odvážně do velkého světa.
Všem deváťákům děkujeme za jejich přístup
a doufáme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat.
Paní učitelky Martina Fatrdlová
a Martina Holovičová
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Tipy na výlety
Naučnou stezkou
přes frenštátské Horečky až do korun stromů
Lyžařský areál Jiřího Rašky je především
upomínkou na olympijskou historii tohoto
frenštátského rodáka a skokana na lyžích
světové úrovně. Dominanta skokanského
můstku nad městem Frenštát pod Radhoštěm je ale také výchozím bodem naučné
stezky Beskydské nebe přibližující okolní
přírodu a zajímavá místa spojená s tamní turistickou historií.

Jméno naučné stezky vzniklo na základě nové
podoby střechy amfiteátru se siluetami dravých
ptáků, jimiž se „Beskydské nebe“ vyznačuje. Délka stezky je 1 800 metrů a na rozmanitém terénu
zahrnuje celkem osm zastavení. Na expozici siluet
dravců pod zastřešením pódia amfiteátru navazuje dřevěná lávka nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů a následně dalších šest
zastavení v rámci celé lokality Horeček.

Život v korunách stromů
Atraktivní částí naučné stezky je 85 metrů
dlouhý vzdušný chodník vystavený na dřevěných
kůlech do výše korun stromů. Na malé ploše seznamuje návštěvníky s řadou přírodních zajímavostí o obyvatelích v korunách stromů. Najdeme
tu příběh čápa černého, který se narodil a vyrostl
na nedalekém Radhošti, pohled do ptačích příbytků a kde se jednotlivým druhům nejlépe daří či
ukázky života ukrytého pod kůrou stromů. Znáte
ptačí hodiny? Každého z nás určitě někdy probudil
ptačí zpěv a pomysleli jste si: proč tak brzy!? Některé druhy ptáků se totiž ozývají nejčastěji v noci,
a dokonce v konkrétní hodinu. Mezi druhou a třetí

ráno je to kos černý, červenka obecná, rehek zahradní, mezi třetí a čtvrtou zase pěnkava obecná,
špaček nebo sýkora koňadra. Ptačí hodiny jsou
ukázkou této precizní ptačí iniciativy – děti jimi
mohou otáčet a časové ručičky průběžně ukazují
to, který zlomyslník nejvíc ruší noční klid a který si
prozpěvuje spíše za denního světla. Z atraktivního
vzdušného chodníku za pódiem amfiteátru se přesuneme na další stanoviště na Horečkách, kterým
je bosý chodníček. Najdeme ho nedaleko zvoničky
nazývané podle umístění s výhledy na okolní kopce – Strážkyně Beskyd. Zde máte příležitost zkusit
si, jak se chodilo kdysi, když boty byly spíše obuví
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sváteční. Bosá chůze po kamíncích, kůře stromů
či borovicových šiškách, kterou si zde vyzkoušíte,
je příjemnou a zdravou terapií zdarma – krásně
prokrví končetiny a aktivuje další svaly nohou. Na
trase stezky můžeme dále navštívit Lurdskou kapli
sv. Marie, Mařenčinu studánku či památník Břetislava Bartoše. Všechna tato místa jsou upomínkou
na historii života tohoto kraje.

Exkurze do historie
Areál Frenštátských Horeček byl atraktivní turistickou lokalitou již od konce 19. století a během půlstoletí dalšího zde byla vybudována řada
rekreačních zařízení včetně honosného vyhlídkového hotelu Pantáta a dalších rekreačních zařízení a turistických útulen. Atmosféru minulých časů
přibližuje i jedno ze zastavení stezky – U řeky
Lubiny. Informační tabule přináší základní informace o vzniku prvního turistického spolku u nás

– Pohorské jednoty Radhošť. Své cíle na popularizaci turistiky chtěl spolek původně uplatnit
na Pustevnách, kde však neuspěl s odkoupením
pozemků, a tak svou pozornost obrátil směrem
k nedalekým Horečkám ve Frenštátě. Na svou
dobu významný rekreační komplex je dnes již víceméně „skanzenem“ tehdejší architektury, i tak
člověk stále žasne nad propracovaností a důmyslností staveb.

Zážitek umocní lokální gastronomie
Jedním z aktuálních turistických a zároveň gurmánských lákadel na trase naučné stezky Beskydské nebe je Valašská hospoda u Janíka, která
po rekonstrukci nahradila původní rodinnou dřevěnku z roku 1873. Velmi příjemné a stylové prostředí, čerstvá jídla z kvalitních surovin, převážně
od menších lokálních dodavatelů. Majitelky dbají
na soulad s přírodou a starají se i o lesy a louky kolem. Z jídelního lístku si můžete vybrat valašské dobrůtky, jako je třeba kyselice s uzeným
masem, škvarková pomazánka s cibulkou, halušky
s pravou brynzou nebo kysaným zelím či kynu-

té borůvkové knedlíky s tvarohem a perníkem.
Pro zahřátí v nevlídném počasí tu nabízejí pálenky z ovoce, a kromě tradičních surovin jako jsou
švestky a hrušky tvoří základ například i černý bez
či kdoule. Zaparkovat auto můžete přímo před Janíkovou hospodou, nebo u skokanského můstku,
kam vede asfaltová cesta odbočkou z hlavní komunikace směrem z Frenštátu p. R. na Rožnov p.
R. Prodloužením výletu může být výstup na Velký
Javorník s Klostermannovou rozhlednou, který je
odsud vzdálený pouhých 3,5 kilometrů.
Mgr. Lenka Vašková
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Kultura
Letošní Obecní dožínky poznamenal déšť
V sobotu 20. srpna se za deštivého počasí
uskutečnily XVIII. Obecní dožínky. Letos nám počasí příliš nepřálo, což se také podepsalo na návštěvnosti dožínek. Ta sice byla asi druhá nejvyšší
za všechny ročníky, přesto část lidí se zakoupenou
vstupenkou nakonec ani nedošla. Letos jsme vsadili také na on-line předprodej, což se ukázalo
jako velmi správný krok. U pokladny při vstupu do
areálu se netvořily fronty a vše šlo docela plynule.
V rámci hlavního programu nejdříve vystoupila
tradičně Dechová hudba Palkovjanka, která celu
akci zahájila. Následovalo vystoupení zpěvačky
Kateřiny Marie Tiché, kterou doprovodila skupina Bandjeez. Poté vystoupila hudební skupina Iné
Kafe, která působí na hudební scéně již více než
čtvrtstoletí a její hity potěšily fanoušky z více generací. Ještě větší úspěch měl zpěvák David Koller, který ukázal, že i bez skupiny Lucie dokáže
strhnout a nadchnout hudební publikum. Na něj
navázala zpěvačka Tereza Mašková, která je původem z nedalekého Třince. O večerní show se
pak postaral Leoš Mareš, který dokázal vtáhnout
do varu i přes déšť snad všechny přítomné. Poté
následoval tradiční ohňostroj s hudebním doprovodem a taneční zábava s DJ Mirkem Petříčkem,
která akci zakončila. Celým dnem provázel již podruhé Marina Žárský.
Bohatý byl také doprovodný program. Dětský
program byl z důvodu deště přesunut do tělocvičny. V ní si děti užily dvě vystoupení Trampoty

klauna Nešiky a Ukradený cirkus. Po celou dobu
se mohly zabavit při kreativních dílničkách na
téma farma, oblíbeném pískohraní či malování na
obličej a air brush tetování. Po celou dobu se návštěvníci mohli také zvěčnit v tematické fotobudce a odnést si na památku, vyzkoušet si virtuální
realitu, užít si jízdu na pouťových atrakcích nebo
si prohlédnout edukativní program Senior bez nehod. O bohaté občerstvení se postaraly zejména
místní spolky a politické organizace.
Celkově se akce opět velmi vyvedla a ani déšť
návštěvníky příliš neodradil od toho, aby si celý
den pořádně užili. Velký dík patří všem organizátorům, dobrovolníkům, zaměstnancům obce
a kulturní komisi, kteří všichni pro vás tuto akci
připravili. Pevně věříme, že se na dožínkách opět
potkáme 19. srpna 2023.
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Palkovické vinobraní 2022
V Palkovicích se v sobotu 24.
září odpoledne až do večerních
hodin konalo tradiční Vinobraní.
Pro příjemné setkání u dobrého
vína a jídla jsme si opět vybrali
areál u hasičské zbrojnice v Palkovicích, který se
nám osvědčil, a máme na tento prostor jen kladné
ohlasy.
Mimo již tradiční degustaci vín a burčáku od
pana Vladimíra Hanáka z Blatnice pod sv. Antoníčkem jste mohli vyzkoušet vzorky vín z vinařství
Červinka z Horních Věstonic, víno a jablečno-řepovou šťávu od Jarka Pavlíčka z Palkovic a také
např. levandulové víno od pana Zdeňka Janečky

z Chlebovic. Opět jsme také zopakovali nabídku šumivých vín, které
se těší velké oblibě.
V programu vystoupili od
15 hodin Duo Jamaha a po nich
pak Cimbálová muzika Jiřího Pospěcha. Někteří
návštěvníci využili příjemnou atmosféru i k tanci.
Tuto krásnou akci, které počasí přálo, navštívilo
asi 600 lidí. Jsme moc rádi, že se naše Vinobraní
začíná stávat oblíbenou a vyhledávanou akcí i za
hranicemi naší obce. Děkujeme všem, co jste za
námi přišli a za rok zase na viděnou!
Vaši Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík
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Pozvánka do divadla: Pozor, natáčíme!
Divadelní soubor Sokol na prknech Metylovice ve spolupráci
s obcí Palkovice vás zve na českou
premiéru francouzské komedie Pozor, natáčíme! Představení se uskuteční v sobotu 19. listopadu 2022
od 18 hodin v Kulturním domě
v Palkovicích. Vstupné činí 80 Kč
v předprodeji nebo 120 Kč na místě.
Lístky v předprodeji jsou dostupné on-line na www.goout.cz nebo
osobně na pokladně OÚ v Palkovicích v úřední hodiny, tj. v pondělí
a středu v čase 7-11 a 12-17 hodin.
Stručný obsah hry
Umíte si představit, že jdete večer
rozjímat do divadla a jak se zhasne,
zjistíte, že jste jedním z komparzistů,
protože jste se právě ocitl na natáčení filmu? Právě takový zážitek si
bude odnášet divák z představení
Pozor, natáčíme!, ve francouzské
komedii, kde nic nevychází podle
plánu.
V Paříži byla tato hra natolik divácky oblíbená, že byla nominována
na Molièrovu cenu za komedii roku
2017 a funguje na podobném principu jako autorova předchozí neméně
úspěšná komedie Mátový nebo citron?, která Molièrovu cenu za komedii získala v roce 2011.
Ve hře Pozor, natáčíme! se divák stává součástí natáčení filmu, který se odehrává během divadelního představení, kdy se žárlivý manžel pokusí
zabít svou ženu (hlavní herečku). Taková scéna by
se dala natočit raz dva, ale to by se na všechny

muselo moci spolehnout! Když ale nedorazí hlavní kaskadér, producent filmu se zadluží u mafiánů
a žárlivý režisér je na stopě milenci jedné z hereček, všechno se začne postupně sesypávat. Všechno může napravit jedině někdo z publika, kdo zastoupí nepřítomného kaskadéra a dohraje jeho
roli, aby se scéna natočila! Kdo z diváků se stane
tím vyvoleným a celé natáčení zachrání?!

Pozvánka na besedu spojenou s představením knihy
o dřevěném stavitelství v Palkovicích a na Myslíku
Zveme Vás na besedu spojenou s představením nové knihy o dřevěném stavitelství v Palkovicích a na Myslíku. Beseda se uskuteční v pátek
21. října 2022 od 17 hodin v Kulturním domě v Palkovicích. Knihu představí kolektiv autorů Jana Koudelová, Tomáš Nitra a Romana Rosová. Na místě

bude kniha k zakoupení za sníženou cenu 200 Kč.
Od 3. října je také kniha k dispozici za cenu 300 Kč
na pokladně OÚ v Palkovicích v úřední hodiny,
tj. v pondělí a středu v čase 7-11 a 12-17 hodin.
Kulturní komise
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O knize Dřevěné stavitelství Palkovic a Myslíku
Již samotný název knihy
Dřevěné stavitelství Palkovic
a Myslíku napovídá, jakému
tématu je věnována. Hlavní
snahou autorského kolektivu
bylo zmapovat veškeré dřevěné či částečně dřevěné stavby
dochované na katastru Palkovic a Myslíku do současnosti.
Dokumentovali jsme obytné
domy, stodoly, kůlny a chlévy,
ale i sakrální objekty – sloupové kapličky, zvoničky a kříže.
Sepsání knihy předcházel terénní a také archivní průzkum včetně studia historických mapových podkladů. U všech dohledaných staveb jsme
pořídili základní fotodokumentaci. U některých
objektů se podařilo uskutečnit také dendrochronologický rozbor dřevěných konstrukcí, převážně
roubení, který napomohl určení jejich stáří. Většině
zpřístupněných staveb – obytných domů i hospodářských budov – jsme v knize věnovali bližší pozornost v samostatných podkapitolách. K těmto
stavbám byl zpracován podrobnější archivní průzkum, při němž jsme soustředili údaje obsažené
v gruntovních a pozemkových knihách, matrikách,
historických mapách, materiálech ze sčítání lidu,
dokumentech stabilního katastru apod.
Obsah publikace lze rozdělit do dvou základních částí. První část zahrnuje souborné kapitoly,
které čtenáře seznámí s využitím dřeva v každodenním životě vesnice, s historií výzkumu a dokumentace lidových staveb a rovněž s typologií
zástavby a stavebních konstrukcí. Kapitoly, shrnující obecné informace, jsou doplněny i o konkrétní příklady z Palkovic a Myslíku. Lze se dozvědět, jakou úlohu plnilo dřevo v obydlích a obživě
zdejších obyvatel, jaký je charakter zástavby obou
vesnic a jaké stavební konstrukce, prvky a detaily
zůstaly zachovány u palkovických a myslíkovských
objektů, u nichž bylo jako stavební materiál použito dřevo.
Druhá část knihy je už zaměřena přímo na dřevěné stavitelství Palkovic a Myslíku, přičemž každá
z vesnic má vlastní kapitolu. Po stručných dějinách
příslušné lánové vsi a vývoji podoby zdejší zástavby
následuje krátké pojednání o drobných sakrálních
památkách. Hlavní pozornost je pak věnována vybraným obytným a hospodářským objektům. Ne-

jen podkapitoly určené konkrétním stavbám doprovází názorná
obrazová příloha.
Závěr publikace je vyhrazen
pro soupisy všech zmapovaných
objektů v Palkovicích a Myslíku.
V soupisech je uvedena datace
stavby, ať už na základě zjištěného data (letopočet na středové
stropnici trámového stropu, výsledek dendrochronologického
datování) či odhadem (vizuální
posouzení použitých konstrukcí a celkového vzhledu objektu). Pokud se zmapované stavby již v minulosti dokumentovaly, je tato skutečnost zmíněna
v poznámce. Za seznamy následují doprovodné
mapy s očíslovanými piktogramy objektů, které odpovídají jejich číslům a označení v soupisech.
V knize se vyskytují také termíny běžně neužívané. Jedná se například o výrazy přejaté z místního nářečí, o pojmy z archivních pramenů či o stavební terminologii. Z tohoto důvodu jsme sestavili
slovníček vybraných pojmů, který jsme zařadili na
konci publikace.
Pokud jsme během výzkumu jakkoli narušili
soukromí majitelů zkoumaných objektů, snad postačí ujištění, že šlo čistě o badatelský zájem, poháněný touhou po poznání. Ačkoli pouze tušíme
vztah zdejších obyvatel k místu svých domovů či
chalupářů a chatařů k místům pravidelného odpočinku, uvědomujeme si, že prostředí, ve kterém žijí
nebo jej dlouhodobě navštěvují, a malebnou krajinu, která je obklopuje, znají mnohem lépe než my.
S tímto vědomím jsme přistupovali k práci na knize
i ke koncipování jejího obsahu a děkujeme všem,
jež nám byli nápomocni. Zvláštní poděkování náleží vlastníkům nemovitostí, kteří nám umožnili
jejich podrobnější dokumentaci a byli ochotni nás
i opakovaně strpět. Vedení obce a supervizorovi
projektu Miroslavu Lyskovi děkujeme za cenné informace a nepostradatelnou součinnost.
Předkládaná kniha je určena všem zájemcům
o tradiční stavitelství, urbanismus i historii obcí
v prostoru severní Moravy a Slezska. Ačkoli je v ní
zpracováno regionální téma, doufáme, že si čtenáře najde jak mezi místními obyvateli, tak i širokou veřejností.
Kolektiv autorů Jana Koudelová,
Tomáš Nitra a Romana Rosová
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rozhovor
Rozhovor s Pavlou Pavelkovou,
Zdeňkem Sudou a Radimem Svačinou
V sobotu 16. července se v Palkovicích konal
Festival dechovek, pivních a gulášových slavností. Přečtete si rozhovor s odbornou porotou, která
měla za úkol zvolit nejlepší guláš. A také se zpěvákem Martinem Chodúrem, který na této akci zazpíval společně se svou kapelou.
Tři skvělí kuchaři se sešli na jednom místě, aby
jako odborná porota rozhodli o vítězi nejchutnějšího guláše na Festivalu dechovek, pivních a gulášových slavností. Čemu se Pavla Pavelková, Zdeněk Suda a Radim Svačina věnují? Jakých chyb se
dá u vaření guláše dopustit? A jak by měl podle
nich vypadat a chutnat dokonalý guláš?
Mohli byste říct několika větami něco málo
o sobě a přiblížit tak čtenářům, čemu se věnujete?
Jmenuji se Pavla Pavelková, ale lidé mě znají
pod jménem Pavla Polifka. A jak to všechno začalo? V Ostravě jsem měla polévkové bistro a často
tam chodili lidé i z České televize, a tak mě jednou pozvali vařit do studia, a pak znovu a znovu…
Dnes mám vaření jen jako koníčka, vášeň a radost,
v tuto chvíli mě živí něco jiného, takže nějaké akce
či catering dělám jen příležitostně.
Jsem Zdeněk Suda a gastronomii se věnuji od
14 let. Letos to už bude 40 roků, co jsem nastoupil
na hotelovou školu do Opavy. A kde jsem všude
pracoval? Prošel jsem snad všechno… Po revoluci
jsem byl 4 roky v Německu. Pracoval jsem například v restauraci Jiný Svět ve Frýdku-Místku nebo
v hotelu Sepetná v Ostravici. Momentálně působím již patnáctým rokem jako šéfkuchař v hotelu
Troyer.
Mé jméno je Radim Svačina a kuchařině se
věnuji o polovinu méně než tady kolega, takže
necelých 20 let (smích). Začínal jsem v obyčejných
restauracích, postupně jsem se však dostával mezi
kuchaře, kteří gastronomii rozuměli víc, za což
jsem byl moc rád, protože mě mnohým věcem
naučili. Vaření mě opravdu nadchlo a snažil jsem
se pořád zdokonalovat. V poslední době jsem
působil jako šéfkuchař v Rajeckých Teplicích ve
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Spa Aphrodite. Rád také vzpomínám na Stračenu
tady v Ostravě, což byl krásný koncept s vlastním
hovězím masem a nejrůznějšími domácími výrobky. Momentálně jsem s mými kamarádkami na
Loděnici na Slezskoostravském hradě v Ostravě.
Dlouhodobě se věnuji cateringům, kurzům vaření
a s kolegyní Pavlou Pavelkovou se střídáme v České televizi, kde si vaříme pro radost a ukazujeme
lidem, co jsme se naučili. V současné době budu
rozjíždět také svoje malé Street Food bistro v centru Ostravy.

6/2022
A neovlivnilo Vaši volbu povolání náhodou
Vaše příjmení?
Radim Svačina: Určitě ne, ale krásně se to
k tomu hodí samozřejmě. Když lidé zjistí, jak se
jmenuji, tak se jim to velmi líbí. No je to takové
vtipné, Svačina připravuje svačiny. (smích)

se do lanýžů zamiloval a snažím se z nich dělat
různé pokrmy, dělal jsem je i na sladko, vyráběl
jsem třeba lanýžovou zmrzlinu. A na čem si ještě
nejvíce pochutnám? Na všem, co mi připraví přítelkyně doma nebo na nějaké dobrotě, když přijdu
na návštěvu k mamince.
Pavla Pavelková: Mám to stejně jako Radim.
Zjistila jsem, že nejelementárnější smyslový vjem,
který máme je čich. Vzpomínky, které se vybavují
člověku v souvislosti s jídlem jsou spojené nikoliv
s chutí, ale právě s čichem. Když zavřu oči a peču
doma třeba kringel nebo dělám skořicové kynuté těsto, tak mi dům voní stejně, jako voněl kdysi
u babičky, a to je na tom to krásné. Jedinečná vůně
másla, skořice, jsou to prostě elementární esence.
Ale zbožňuji třeba i nezaměnitelnou vůni cibule!
Zajímá mě i původ jídla, jak třeba nějaký pokrm
vznikl, jakou má v regionu historii a tak… Jsem takový nasávač informací, potřebuji to vědět.

Na svých stránkách jste uvedla, že nejprve jí
oči, pak nos a nakonec ústa. Budete se tímto
řídit i dnes při hodnocení gulášů?
Pavla Pavelková: Samozřejmě, je to tak! Já
vždycky říkám, že jídlo je nejdostupnější rozkoš
a rozhodně to není jen o ústech, ale také o nose
a očích. Nejdůležitější ingrediencí v kuchyni je láska, a to se na tom jídle vždycky promítne. A mám
pocit, že to jde poznat, i když jdete třeba do restaurace, i tam je patrné, zda lidi ta práce naplňuje
a baví nebo je to jen uvařené z povinnosti. A pak
je ještě jedna věc, která do kuchyně a celkově do
života nepatří, a to strach. Je zapotřebí mít respekt
k surovinám či pokoru k postupu, ale strach prostě
ne! Takže určitě budu hodnotit všemi dostupnými
smysly, které mám. A zároveň chci dodat, že nejdůležitějším nástrojem v kuchyni jsou stejně ruce.
Když zadělávám ručně například kynuté těsto, tak
si vždy vzpomenu na mou babičku, je to úplně jiná
emoce, než když se to svěří strojům. Ale chápu, že
na nějaké profi úrovni, od určitého množství jídla
se to bez strojů neobejde.

Mohla byste zmínit nějakou vtipnou historku,
která se Vám přihodila během Vaší praxe?
Pavla Pavelková: Když jsem nastoupila na jednu
z mých prvních brigád, v 16 letech, do bistra pro
havíře na Dole Barbora. Mám pokračovat? (smích)
Nastupovalo se tam na směnu v pět ráno, přišla
jsem tam jako mladá holka mezi dvě šedesátileté dámy a položila jim dotaz: ,,Kde máme malé
a velké pulky?“ A ony se začaly smát a po chvíli
mi odpověděly, že nejmenší je decovka. A víte, jak
jsem si tam nejvíce vydělala? Chlapi mě tam neustále pozývali na ty decové štamprle, ale logicky
jsem je nemohla pít, když jsem byla v práci, a tak
jsem to lila bokem a peníze si schovávala. A ještě si
vzpomínám, že když měli chlapi výplatu, tak jsem
pak měla někdy i dvacet nabídek k sňatku. (smích)

Jakých chyb se dá u vaření guláše dopustit?
Zdeněk Suda: Ono se to nezdá, ale guláš je jedno z nejtěžších jídel. Vypadá to velmi jednoduše,
a proto se i často setkávám s tím, že by někteří lidé
chtěli i v dnešní době nejraději guláš za stovku…
Je si však třeba uvědomit, že je to pokrm, který je
náročný na přípravu, ale také na čas. Guláš musíte pořád hlídat, nelze od něho odejít a nechat ho
dusit, tak jako v případě pečeného masa. A neméně důležité jsou i suroviny, měli bychom dbát na
kvalitní maso, i paprika musí být kvalitní a třeba
taková cibule nesmí být zase příliš vodnatá.
Nabízíte českou, italskou, japonskou, gurmánskou či vegetariánskou kuchyni. Na čem
si nejvíce pochutnáte Vy sám?
Pavla Pavelková: Tuhle otázku ti nezávidím, Radime, nemám ji ráda. Vždycky začnu, a pak vyjmenuji asi sto jídel… (smích)
Radim Svačina: Souhlasím, já ji taky nemám
rád. (smích) Jmenovat nebudu, protože bychom
tady byli až do večera, ale zmíním jednu surovinu,
ke které mě to velmi táhne a tou je lanýž. Já jsem

Jak by měl podle Vás vypadat a chutnat dokonalý guláš?
Pavla Pavelková: Když si dáte lžíci guláše do
pusy, tak se musí stát to, co jsme tady před chvílí popsali. Vůně a chuť se musí spojit a všechno
to musí zafungovat dohromady. Nejde to popsat,
musí to pohladit, a to i v případě, že je to pikantní. Musíte si říct wau, musí vám spadnout brada
a musíte si říct, tak to chci ještě!
Radim Svačina: A samozřejmě by mělo mít jídlo
chuť a vůni po použitých surovinách. Takže, když
ochutnáváme guláš, tak bychom kromě výborného masa měli zacítit i trochu té papriky, včetně
dalších použitých ingrediencí.
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Rozhovor s Martinem Chodúrem
Martin Chodúr je český
zpěvák, skladatel, textař, multiinstrumentalista a také vítěz
Česko Slovenské Superstar
z roku 2009, který se narodil
v roce 1989 v Ostravě. Je absolventem Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
v oboru Hra na klarinet. Kromě klarinetu však hraje aktivně i na klavír, kytaru, saxofon
a příčnou flétnu.

jen tuto soutěž vyhrát, ale zahrát si se skvělými muzikanty,
zahrát si trochu jiný styl, než
jsem hrál do té doby… Byl jsem
členem rockové kapely a toužil jsem si zazpívat i s Big Bandem či orchestrem, ale moc
jsem nevěděl, jak na to a když
jsem pak uviděl, že právě v téhle televizní soutěži je každé
kolo trochu jiné, tak jsem si
říkal, že je to skvělá šance, jak
si vyzkoušet něco mezižánrového. A to bylo úžasné!

Jak se Vám dneska zpívalo? Vystupujete raději před
velkým publikem nebo raději na menších akcích jako
tomu bylo dnes?
Dneska se mi zpívalo naprosto výborně! Možná i proto, že jsem vystupoval v podstatě doma,
bydlím totiž tady, kousek přes kopec, takže bych
řekl, že jsem zpíval mezi svými a pro své, což je
vždycky to nejpříjemnější. A zda mi vyhovuje menší nebo větší publikum? Asi to úplně nerozlišuji,
spíše je pro mě důležité, jestli se publikum baví
a jestli jde na těch lidech vidět, že si vystoupení užívají a chtějí, abychom pro ně hráli. Když je
méně lidí a atmosféra je dobrá, tak je to mnohdy
lepší, než když je lidí spousta, v takovém případě
je pak mnohdy těžší tu atmosféru navodit, protože
jste samozřejmě dál, nevidíte pořádně přes světla
atd. Takže všechno má svoje pro a proti.

Tušil jste, že Superstar vyhrajete?
Netušil. Nečekal jsem samozřejmě vůbec nic, možná i proto, že mě v podstatě na jednom z prvních castingů prakticky chtěli
vyhodit. Takže jsem nevěřil, že bych mohl dojít až
do konce. Myslím si, že je to o štěstí, shodě šťastných okolností, a hlavně o mých fanoušcích, o lidech, kteří sledovali tuto soutěž, jim jsem vděčný
za mé vítězství.
Jste pracovně velmi vytížený. Když už máte
volný čas, u čeho si nejlépe odpočinete?
Jsem vášnivý čtenář, takže já odpočívám tak, že
čtu knížky. Dokonce jsem začal studovat filozofii
na naší Ostravské univerzitě v Ostravě. Začíst se
do jiného světa, do jiných problémů, než jsou ty
hudební a související se showbyznysem, to je pro
mě ten pravý relax.
PhDr. Nikol Kulová

V kolika letech se u Vás začalo projevovat mimořádné pěvecké nadání a kdo si toho všiml?
Mám to samozřejmě z druhé ruky, ale moje
máma vždycky říkala, že ve třech letech jsem už
uměl všechny písničky, které znala a já chtěl pořád
další a další, a tak mě přihlásili do hudební školy.
Takže ten přelom byl asi někdy v těch třech letech,
v podstatě když jsem začal mluvit, tak jsem začal
rovnou i zpívat.
V roce 2009 jste se stal vítězem Superstar. Jak
na svou účast v této soutěži vzpomínáte a co
Vám to přineslo?
Na Superstar vzpomínám s láskou, velice mě
to bavilo. V podstatě ta soutěž splnila mé očekávání, proč jsem tam šel, a tím kupodivu nebylo
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Senior klub
Seniorské bilancování

Konec léta přináší naše tradiční akce. Jednou
z nich bylo ve středu 17. srpna za teplého počasí smažení bramborových placků v areálu Penzionu U Bačů. Sešlo se nás tam 70 seniorů, abychom si pochutnali na výrobcích z 20 kg strouhaných brambor, které obětavě smažily paní Marta
Buzková, Ludmila Radová, Marie Skurková a Olga
Stejskalíková pod vedením pana Oty Brudného.
Distribuci placků opět obětavě zajišťovala paní
Anna Seibertová. O hudební produkci se nám
standardně postaral pan Vít Pavlíček, který svým
zpěvem a hrou na harmoniku doprovázel zpěvačku paní Marcelu Kotzurovou. Neopomněla nás
také navštívit kapela Palkovjanka s pozvánkou na
sobotní Obecní dožínky.

Další akcí byl ve středu 14. září autobusový
zájezd pro 48 účastníků do Valašského Meziříčí.
Nejdříve jsme navštívili místní hvězdárnu na kopci
Stínadla, kde jsme se dověděli spoustu zajímavostí
o její historii, vzniku hvězd a pohybu vesmírných
těles. Poté jsme vystoupali do kopule, ve které je

umístěn pozorovací dalekohled, ale díky deštivému počasí a zatažené obloze jsme nemohli nic
pozorovat. Na závěr jsme si prohlédli i historickou dřevěnou Ballnerovu hvězdárnu. Potom jsme
se přesunuli do Lešné u Valašského Meziříčí, kde
jsme si ve třech skupinách prohlédli zdejší zámek.
V přízemí je umístěna výstava bankovek z celého
světa a v prvním patře zámecké pokoje, sál a výstava historických kočárků. Poslední zastávkou
našeho putování byla návštěva Muzea řeznictví
v Krásnu. Při promítání filmu o domácí zabíjačce
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parkoviště všem zamlouvalo bohatým sortimentem
nabízených výrobků a produktů. Ve středu 16. listopadu uspořádáme v Kulturním domě v Palkovicích
mykologickou besedu s Ing. Jiřím Ledererem, vedoucím mykologické poradny v Muzeu Beskyd ve
Frýdku-Místku. Zveme všechny houbaře!

jsme konzumovali malé pohoštění z výrobků místní rodinné firmy, doplněné pivem Řeznický Lev.
Takto posilněni jsme si následně prohlédli historické řeznické nářadí a stroje a seznámili se i s historií rodinné firmy MP Krásno. Závěr návštěvy patřil
nákupům v podnikové prodejně.
Kromě těchto akcí jsme ještě v pátek 9. září ve
spolupráci s obecním úřadem uspořádali odložená setkání s občany, kteří v letech 2020 a 2021
oslavili své 70. a 75. narozeniny. Příjemnou atmosféru doplnilo vystoupení cimbálovky dětského
folklorního souboru Valášek z Kozlovic.
Na závěr malé postesknutí – neustále hledáme
do svých řad nové členy, kteří by omladili náš kolektiv s nynějším věkovým průměrem 75 let.

Společenská rubrika
V říjnu oslaví svá kulatá životní jubilea paní
Hedvika Binarová z Palkovic a pánové Bořivoj
Kubala z Myslíku a Pavel Švorc z Palkovic. V měsíci listopadu je pak doplní pánové Ladislav Fuciman z Palkovic a Stanislav Jalůvka z Myslíku.
Všem oslavencům přejeme k jejich narozeninám
dobrou rodinnou i životní pohodu, a hlavně pevné
zdraví.

A co nás čeká?

Platinovou svatbu oslaví 18. října manželé
Zdeňka a Vilém Vlkovi z Palkovic. Srdečně jim
k tomuto jubileu blahopřejeme.

Ve čtvrtek 27. října se uskuteční tradiční autobusový předdušičkový nákupní zájezd do polského Zabełkówa (vesnice za Chalupkami), protože
v loňském roce se toto tržiště bezprostředně vedle

Za výbor Senior klubu Jiří Bužek

Sny a úsměvy seniorů
Blíží se konec kalendářního roku a s ním u seniorů vzpomínky na zážitky z minulosti. Také si sám
připomínám doby radosti a strasti v našem Senior
klubu, kde jsem prožil sedmnáct let svého života.
Své vzpomínky začnu v době, kdy se ve výboru
připravovala akce nazvaná „placky“. Ženy se rozdiskutovaly, kolik kilo bramborové směsi se objedná. Nakonec o tom rozhodl předseda, protože měl
ve fryčovickém JZD známosti. Závěr této pře byl
takový, že ty diskutující ženy byly nakonec rády za
to, jak to dopadlo, protože by větší množství směsi
už asi nezvládly.
Abychom utužili svoje těla, zajistila jedna členka na Hůrkách odpolední pobyt v ledové finské
sauně. Zaplnili jsme celou místnost s připomínkou
vedoucí sauny, abychom v tichosti a ve tmě relaxovali. Snažili jsme se, ale byli mezi námi tací,
kteří si spletli relaxování s odpolední dřímotou, že
neustále doslova „chrápali“, že jsme toho museli
nechat.
Jindy jsme jeli za krásou Moravy a odpoledne
po ranních prohlídkách památek jsme si naplánovali jízdu parníkem na Brněnské přehradě s tím,
že nás autobus počká na druhém konci přehrady.
Plán nám ale nevyšel, čekali jsme na našeho řidiče
až dvě hodiny a tu nám pomohla tehdy na dnešní

dobu nevídaná věc, a to mobil jednoho našeho
člena. Ten se spojil s jeho manželkou, ta se spojila
s ním a řidič se s úsměvem omluvil, že má v Brně
kamaráda a že se „zakecali“.
Rozjeli jsme se na Slovensko na hrad Oravský
Podzámok. Já osobně jsem byl překvapený, že
jako filmový amatér bych musel zaplatit trojnásobné vstupné, pokud bych chtěl dokumentovat
prohlídku hradu. Marné bylo dohadování s průvodkyní. Ale vyzrál jsem nakonec na ni. Řekl jsem,
že půjdu poslední na zpáteční cestě z věže, protože ona šla dolů první, ani netušila, že jsem si do
klubovního archivu natočil jedinečné záběry.
Osudný byl zájezd na Javorový na Třinecku.
V mlze jsme vyjeli z Oldřichovic na vrchol hory,
brzy z rána, takže chata byla zavřená a my se dali
na sestup. Nešťastnou náhodou na mokré trávě
s kořeny upadla jedna členka a s bolestí nemohla
dále. Nastala doba pomoci a naštěstí byl s námi
opět člen s mobilem, který přivolal pomoc se
sanitkou z nemocnice. Smutní jsme odpoledne
vynechali exkurzi do pralesa u Jablunkova a zakončili zájezd v kuželně v Komorní Lhotce, kde se
soutěžilo muži proti ženám. Tolik o palkovických
seniorech.
Vilém Vlk
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Sport
Memoriál Antonína Řezníčka

26. srpna 2022 se v Palkovicích
uskutečnil již 11. ročník běžeckého
závodu „Memoriál Antonína Řezníčka“, který uspořádala Obec Palkovice ve spolupráci s atletickým
oddílem TJ Slezan Frýdek-Místek.
Hlavní závod absolvovalo 51 závodníků a závodnic. Mezi nimi
i jeden z Palkovic, a to Jiří Bajtek,
člen oddílu Žlutý kvítek.

Absolutním vítězem se stal Petr
Muras – SSK Vítkovice (čas 1:06:38
hod.). V ženách vybojovala zlato
Barbora Lučanová– Atletika Nový
Jičín (čas 1:18:22 hod.).
V závodech mládeže, které se
po startu hlavního závodu uskutečnily v areálu u tělocvičny, startovalo 147 dětí ve 14 kategoriích.
Palkovice reprezentovalo 18 dětí
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(10 děvčat a 8 chlapců),
z nichž se nejlépe dařilo Kristýně Šváchové, která ve své
kategorii získala bronzovou
medaili.
Nejstarším
účastníkem
„Memoriálu“ byl Miroslav
Sehnalík z Lučiny (1955), čas
2:05:14. Nejmladšími účastníky byli Adriana Palkovská
(2021) z Brušperku a Theodor Kaduch (2020) z Palkovic.
Martina Mertová

Gymnastky na Mistrovství Evropy
Dne 12. září vyrazila česká reprezentace se třemi
týmy na Mistrovství Evropy,
které se letos konalo v Lucembursku. Česká republika
měla zastoupení v kategorii Junior ženy, Senior ženy
a Senior mix. Před posledními kempy, které se konaly
první dva víkendy v září, byli
vyřazeni někteří gymnasté,
kteří se po celou dobu přípravy zodpovědně účastnili
kempů a zlepšovali své výkony. Bohužel se to týkalo
i dvou našich gymnastek
a Honzy Provazníka.
Náš
frýdecký
oddíl
,,FMGYM“ skvěle reprezentovaly Vanda a Kristina Gře-

sová, které byly součástí seniorských družstev. Děvčata
se zúčastnila i loňského ME,
které se konalo v Portugalsku. Letos byla Vanda přiřazena do týmu Senior mix,
se kterým obsadili 8. místo.
Kristina reprezentovala Česko v ženském týmu a postup
do finále jim utekl o jednu
příčku. Velké poděkování
patří obci Palkovice, která
finančně přispěla na přípravu našich gymnastů v české
reprezentaci.
Henychová Vendula
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Rumunsko – GUMBALKAN 2022
V době od 2. do 8. července jsme se zúčastnili akce GUMBALKAN 2022. Jedná se o orientační
„rallye“ po Rumunsku. Start byl na Bílé. Dále se
pokračovalo přes Slovensko a Maďarsko až do
rumunského Banátu, kde byl náš cíl. Navštívili jsme také českou vesnici Eibenthale, která zde
vznikla už v 19. století a k dnešnímu dni zde žije
ještě zhruba 300 Čechů. Tenhle úžasný týden
jsme mohli prožít díky podpory našich známých
a kamarádů a také díky sponzorským darům které nám poskytla i obec Palkovice. Závodu jsme se
zúčastnili naším autem Škoda Felicia 1.3mpi, které
nás svými nemalými závadami občas i potrápilo
a rozhodně nám nedalo nic zadarmo. Ale nakonec
se nám i s podporou místních, velice ochotných
lidí podařilo závod 2836 km dlouhý dokončit.
Na závěr vám chceme ještě jednou všem poděkovat za podporu a sponzorské dary, které nám
na naší výpravě dosti pomohly.
Děkujeme!

Radim Krpec a Lukáš Zachrla
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Spolky v obci
Výstava ovoce a zeleniny
Jako každý rok, tak i letos jsme se po roce
setkali v restauraci Pod Habešem. V pátek 16. 9.
2022 odpoledne nám zahrádkáři, nejen členové
českého zahrádkářského svazu, začali nosit své výpěstky, květiny, přebytky a další věci. Paní Magda
Kopecká ze základní školy přivezla výrobky do výtvarné soutěže. Tentokrát pan Čepán v restauraci
připravil řízkové hody a hodně návštěvníků přišlo
i na oběd nebo zákusek.
Opět jsme žasli, co všechno jsou schopni naši
příznivci vypěstovat a co všechno na zahrádce
může vyrůst. K prodeji jsme měli pro návštěvníky
hnojiva, granule na slimáky, brambory, česnek, med,
dýně a květiny. Karla Menšíkova ve svém prodejním
koutku nabízela krásné sušené vazby, věnečky na
dveře, kytice, květinové vazby, březové metly pana
Wojnara a tentokrát i vřesy do podzimních výzdob a krásné orchideje. Po těch se jen zaprášilo.
Také bylo možné si zde koupit frgály a v neděli pak
koláčky ke kávě. Letošní hádankou byly semínka
„ačokča“, zájemci si mohli plody vyzkoušet i odnést
si lusky domů pro další sadbu. Všichni účastnici
mohli hlasovat pro nejhezčí fotku ve fotosoutěži na
téma: pomocníci na zahradě. V neděli odpoledne
proběhlo vyhodnocení. První místo patřilo kocourovi v truhlíku paní Heleny Fejkusové, druhé místo
fence s kyblíkem paní Ivety Bužkové a třetí místo
patří čmelákovi Marie Pilařové. Předsedkyně Lenka
Žaarová všem předala věcné ceny, které zajisté využijí na zahrádkách. Téma fotosoutěže na příští rok je

„slunečnice“ – fotografie již můžete zasílat na email:
myslik.59@seznam.cz.
Ve výtvarné soutěži nejvíce hlasů dostala třída
5. B za třešňový džem, hruškovou motanici, hroznovou cestu a jablečný koláč. Hodně hlasů také
dostala 4. A, 1. A, 8. třída a květinový záhon 5. A.
Žáci ZŠ a MŠ jako vždy za odměnu dostanou kreslící a výtvarné potřeby a také nějaké sladkosti.
Děkujeme všem, kteří se přišli pochlubit svými
výpěstky, výrobky a také všem návštěvníkům, kteří
se přišli kouknut, hlasovat a svou účastí nás potěšit
a nebo si pochutnat na řízcích. V neposlední řadě
děkujeme těm, co přidali své ruce, nápady a podíleli se na přípravě, průběhu i úklidu.
Lenka Žaarová
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích
Fotografie naleznete na
http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/

Zahrádkáři připravují:
V sobotu 10. prosince 2022
zájezd na vánoční trhy do Olomouce
Sledujte aktuální informace na webových
stránkách obce a na Facebooku.
Přihlášky a další informace také u Lenky
Žaarové, tel.: 720 751 418
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Společenská rubrika
Přátelská beseda s představiteli obce a Komise pro občanské záležitosti
u příležitosti životního jubilea, které naši jubilanti oslavili v roce 2020 a 2021

Přejeme, co za peníze
není k mání,
hodně štěstí, zdraví
a hlavně splněných přání.

krásný život v naší obci, v Palkovicích a na Myslíku.
K poslechu nám hrál soubor Valášek z Kozlovic.
Tato akce je mimo jiné také vyjádřením díku jubilantům za vše, co vykonali pro svou rodinu i naši
obec. Poté předala předsedkyně KPOZ slovo panu
starostovi a pak i předsedovi Senior klubu.
Jsem ráda, že se tato akce uskutečnila, i když
až na třetí pokus. Když jsme totiž objížděli s paní
Monikou Krpcovou obec Palkovice i Myslík a zvali
na setkání s jubilanty, vždy nám do toho vstoupil
covid a akce byla zrušena. Doufám, že se vám akce
líbila a těším se na další setkání při jiné příležitosti
v obci.
Za komisi KPOZ
předsedkyně Karla Menšíková

V pátek 9. září 2022 se v restauraci Pod Habešem v Palkovicích konala přátelská beseda s jubilanty 70 a 75 let. Předsedkyně Komise pro občanské záležitosti paní Karla Menšíková přivítala jubilanty, pana starostu Radima Baču, pana předsedu
Senior klubu za Palkovice a Myslík Ing. Milana
Hrdinu a další hosty a popřála všem jubilantům
hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody v kruhu svých blízkých. Přání na zdraví ukončila přípitkem a písní „Mnoha léta zdraví byli“ a popřála jim

Vítání občánků
Miminko se narodilo,
přišli jsme mu přát,
aby zdravé, šťastné bylo
dnes a napořád.

Vítáme Tě mezi námi,
malý človíčku,
ať Tě zdobí v každé době
úsměv na líčku.
V neděli 11. září se konalo v zasedací místnosti dočasného sídla Obecního úřadu v Palkovicích
v tělocvičně oblíbené vítání občánků naší obce
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Palkovice a Myslíku. Někteří občánci už byli trošku
odrostlejší, ale jsme rádi, že přišli a mohli si tak užít
svůj den vítání mezi občany.
Tradiční obřad jsme nově uspořádali vzhledem
k epidemiologické situaci v komornější formě, kdy
zveme děti s rodiči v menších skupinkách, abychom zamezili shromažďování většího počtu osob
v uzavřeném prostoru.
Starosta obce pan Radim Bača spolu s předsedkyni KPOZ Karlou Menšíkovou a paní matrikářkou Helenou Kapsovou přivítali celkem 42 dětí,
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z toho 22 chlapců a 20 děvčat. 3 děti se nezúčastnily. Rodičům jsme předali kytičku, dárky a finanční
dar v hodnotě 2 000 Kč.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy. K poslechu nám hrál krásné melodie houslista pan
Břetislav Chovanec. Nechybělo ani fotografování
u kolébky s ratolestmi s paní fotografkou Danou
Lakomou. Všem dětem přejeme do života mnoho
zdraví, štěstí a rodičům samou radost při výchově
jejich dětí a krásný a radostný život v naší obci.
Poděkování patří panu starostovi Radimu Bačovi, paní Helence Kapsové, paní Evě Vranové, paní
Martině Mertové a paní Daně Lakomé.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková.
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Blahopřejeme
Vše nejlepší k Vašim narozeninám,
samé růže, samé kvítí,
spokojenost, dlouhé žití.
Ať se na Vás štěstí směje,
to vše ze srdce Vám přeje...
V měsíci srpnu oslavili své krásná životní
jubilea pan Jiří Daniec, 80 let, paní Jarmila
Zemanová, 93 let, pan Hartmut Moškoř,
93 let, pan Jiří Krč, 85 let, pan Bedřich
Šefránek, 80 let, všichni z Palkovic.
V měsíci září oslavila své krásné životní
jubileum paní Ludmila Chlebková, 80 let
z Palkovic.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a rodinné pohody v kruhu svých
blízkých.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla
Menšíková, Redakční rada Palkovických listů,
rada a zastupitelstvo obce.

Rozloučili jsme se
Není smrti,
zůstává věčně živý,
kdo spravedlivý byl a dobrotivý
(František Halas)
V červenci nás navždy opustil pan Teofil
Urbiš z Palkovic.
V srpnu jsme se rozloučili s panem Milanem
Skurkou, panem Stanislavem Vašinkou
a paní Marií Prašivkovou, všichni z Palkovic.
V září jsme se rozloučili s panem Janem
Markem a panem Jindřichem Ulčákem, oba
z Palkovic.
Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou
soustrast Redakční rada Palkovických listů,
zastupitelstvo a KPOZ.
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Holky v akci

Sýr s modrou plísní a ořechy
Na 4 porce potřebujete:

4 ks dvou plísňového sýra (s bílou plísní na povrchu a modrou uvnitř)
4 stroužky česneku, hrst vlašských ořechů
½ lžičky mletého bílého pepře
lžičku soli

čerstvý tymián

slunečnicový olej

1 bílou cibuli (není tak pálivá jako žlutá)
feferonky (možno vynechat)

kdyby olej unikal, a nechte alespoň 3 dny zrát při
pokojové teplotě. Pak už můžete začít s ochutnáváním nebo přemístit do lednice, kde vám sýry
vydrží asi týden (tedy v případě, že je schováte za
něco méně lákavého).

Postup:

Sýry podélně rozpulte a naplňte pastou z prolisovaného česneku, nadrobno nasekaných ořechů,
bílého pepře, soli, lžíce tymiánu a lžíce olivového oleje. Přiklopte ( ještě můžete rozpůlit napůl)
a skládejte do uzavíratelné sklenice. Sýry prokládejte kolečky cibule, feferonkami a snítkami čerstvého tymiánu. Zalejte olejem, podložte miskou,

Tip: Jestli neseženete dvou plísňový sýr, klidně
použijte klasický camembert nebo camembert
v kombinaci s plátky nivy, které do něj přidáte
spolu s ořechovou směsí.

Pikantní nakládaný hermelín
Na 4 porce potřebujete:

Postup:
Sýry podélně rozpulte a spodní části potřete
pastou z prolisovaného česneku, papriky, soli,
čerstvě mletého pepře a polévkové lžíce oleje.
Přiklopte vrchní částí (sýry můžete ještě rozkrojit napůl) a skládejte do uzavíratelné sklenice.
Prokládejte půlkolečky cibule, pálivými papričkami a kořením (kuličkami pepře, bobkovými listy
a novým kořením). Zalejte olejem, podložte miskou, kdyby nějaký olej vytekl, a nechte alespoň
3 dny při pokojové teplotě zrát, poté přemístěte
do lednice, kde vám sýry vydrží asi týden – záleží
i na jejich zralosti v době nakládání.

4 hermelíny
6–8 stroužků česneku
2 lžičky sladké papriky (část můžete nahradit pálivou nebo mletým chilli)
lžičku soli
1/2 lžičky čerstvě mletého pepře
1 cibuli
chilli papričky
10 kuliček černého pepře
2 bobkové listy
3 kuličky nového koření
slunečnicový olej

Tip: K naloženému hermelínu neodmyslitelně patří dobře vychlazené pivo.
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Marinovaná feta s olivami a rozmarýnem
Na 4 porce potřebujete:

Přendejte do uzavíratelné sklenice, zalejte olivovým olejem a nechte asi týden odležet. Doba
zrání záleží i na tom, jak je sýr měkký při jeho
nakládání. Marinovaná feta je skvělá jen tak vínu
nebo na salát – jednoduše si ji i s částí oleje dejte
na nakrájenou zeleninu, a máte vyřešenou zálivku i bílkoviny.

150 g fety
hrst oliv (doporučujeme mix černých a zelených)
čerstvý rozmarýn
1 malou červenou cibuli
olivový olej
Postup:

Tip: Milovníci česneku nezapomenou k sýru přidat i plátky česneku a výborná je také kombinace
se sušenými rajčaty a oreganem.

Sýr nakrájejte na kostičky a opatrně promíchejte
s olivami, snítkami rozmarýnu a proužky cibule.

Nakládané tvarůžky
Na 2 porce potřebujete:

2 ks chilli papričky
2 ks bobkového listu
200 g olomouckých tvarůžek
pivo
mletá sladká paprika
Postup:

Tvarůžky vybalíme z obalu, nakrájíme na půlkolečka a z každé strany je posypeme mletou sladkou paprikou. Tvarůžky vložíme do zavařovací či
jiné uzavíratelné sklenice, přidáme chilli papričky,
bobkový list a zalijeme pivem. Naložené tvarůžky
zavíčkujeme a necháme 2–3 dny odležet.
Holky v akci vám přeji krásný podzim
a dobrou chuť.
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kino Palkovice
Pátek 14. 10. 2022, 19:30

Indián

Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní workoholik. V Praze vede velkou, úspěšnou firmu. Smyslem jeho života jsou
peníze. Ondřej právě v Nebrasce dojednal životní obchod s bohatým investorem, který na okraji Prahy zafinancuje
výstavbu luxusních rezidencí. Na cestě z Ameriky letadlo přelétána nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána stoupající k nebi narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje. A tento
duch má o Ondřejově životě a jeho hodnotách rozhodně odlišné představy. Ráno doma Ondřeje probudí velmi
neodbytný hlas v jeho hlavě. Hlas, který se rozhodl mu pomoci a změnit ho. Ondřej se však nezvanému návštěvníkovi nehodlá jen tak vzdát. Každodenní pracovní a rodinné problémy dostávají nový rozměr nejen pro Ondřeje,
ale i pro jeho rodinu a kolegy. Mezi Ondřejem a duchem začíná neúprosný, divoký souboj plný situační komiky.
Komedie / Česko / Slovensko / Polsko / 2022 / 94 min / přístupný
Neděle 16. 10. 2022 (rodinné představení), 17:00

Zlouni

Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok. Tihle psanci se tak dlouho
hledali, až se našli a dali dohromady tým, pro který je spáchání dokonalého zločinu stejná brnkačka jako vyrazit
si v neděli odpoledne na zmrzlinu. Hlavou party je Vlk, Had má na starosti otevírání sejfů, Tarantule je zkušená
hackerka, Žralok se umí skvěle maskovat a Piraňa je vztekloun, který pro ránu nejde daleko. Za léta strávená loupežemi všeho druhu získali dojem, že jsou nepolapitelní, jenže i pro ně nakonec bude platit, že se tak dlouho chodí
do sejfu pro diamanty, až se zámek zacvakne. Konkrétně máme na mysli zámek na policejní cele. I v téhle prekérní
situaci má však pětice zlounů štěstí v neštěstí. Do života jim vstoupí profesor Marmaláda (morče, a především klaďas
tělem a duší), který má ambiciózní plán – převychovat je na dobráky. Všichni členové gangu souhlasí, protože je to
vstupenka na svobodu. Jejich plán počítá s tím, že na oko budou sekat latinu a při první příležitosti se vypaří. Jenže
už prvních pár dobrých skutků vede k nečekanému zjištění, že být dobrý je vlastně fajn. Co si s tím počít? A jak se
mají zachovat, když uvolněný trůn pro největšího záporáka zabere někdo další? Budou s ním jednat v rukavičkách,
nebo si to s ním vyřídí ručně?
Animovaný / Akční / Komedie / Krimi / Rodinný / USA / 2022 / 100 min / ČSFD 73 % / přístupný
Neděle 23. 10. 2022 (rodinné představení), 17:00

Divoký Spirit

Když byla Lucky Prescottová malá, její mamince, neohrožené krasojezdkyni, se stala nehoda. Holčička se proto
z rodného Miradera, městečka na dohled od Divokého západu, odstěhovala do civilizace, ke starostlivé tetě Coře.
Ta se z ní rozhodla vychovat klidné a rozumné děvče, což se ani trochu nepovedlo. Po sérii nešťastných příhod
(ve většině z nich měla prsty) se Lucky vrací do rodného Miradera, jenže po letech si tu připadá spíš jako cizinka.
Pak ovšem potká mustanga Spirita, tvora stejně divokého a nespoutaného, jako je ona sama. V tu chvíli se zrodí
přátelství s velkým „P“, které ukončí až příjezd nelítostného obchodníka, jenž chce Spirita a další divoké koně ochočit a výhodně prodat. Lucky se jako správná kamarádka samozřejmě rozhodne, že mu v tom zabrání za každou
cenu. Odměnou za toto odvážné rozhodnutí jí bude dobrodružství, jaké dosud nezažila. Jenže neukousla si tahle
malá holka moc velké sousto?
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Western / USA / 2021 / 89 min / ČSFD 58 % / přístupný
Sobota 29. 10. 2022, 16:00 (hororová noc)

Černé brýle

V téměř opuštěném letním Římě uprostřed hypnotického zatmění slunce se záhadný sériový vrah začne zaměřovat na luxusní prostitutky. Diana je jednou z nich. Při zoufalé snaze uniknout mu se stane obětí vážné autonehody, po níž oslepne. Po dlouhé rehabilitaci se Diana dozví, že jediným dalším přeživším havárie je dítě čínského
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původu jménem Chin, které následkem nehody osiřelo, a proto se rozhodne se o něj postarat. Oba sice pocházejí
z odlišného kulturního prostředí, ale spojuje je zvláštní pouto, které je uschopňuje bránit se před touhou sériového
vraha po pomstě.
Mysteriózní / Horor / Thriller / Itálie / Francie / 2022 / 86 min / ČSFD 45 % / přístupný 15+
Sobota 29. 10. 2022, 18:00 (hororová noc)

Čas

Pro rodinu s dvěma malými dětmi to měla být dokonalá dovolená. Luxusní hotel v tropickém ráji a hoteliérův tip
na tajnou pláž coby potřebná špetka dobrodružství. Na první pohled ta pláž opravdu nemá chybu – je nádherně
písčitá, obklopená skalami a blankytně modré moře láká k tomu, abyste do něj okamžitě skočili. Na druhý pohled
už to tak ideální není, protože z přítomnosti dalších opalujících se turistů je jasné, že podobný „tajný“ tip dostalo
mnohem víc lidí, i když pořád nejde o nic, co by mělo rekreanty znepokojovat. Trable v ráji se projeví až ve chvíli,
kdy děti na pláži najdou opuštěné věci patřící jiným hostům hotelu a z moře vytáhnou mrtvolu. Než se z prvotního šoku vzpamatují, čeká je mnohem větší otřes – všichni náhle nevysvětlitelně rapidně stárnou, což je patrné
zejména na dětech. Tam, kde před chvílí stáli dva prckové, jsou teď vyděšení teenageři na prahu dospělosti. Všem
na pláži je záhy jasné, že pokud se chtějí dožít večera, musí okamžitě vypadnout. Jenže to nějak nejde…
Mysteriózní / Thriller / USA / 2021 / 110 min / ČSFD 57 % / přístupný 15+
Sobota 29. 10. 2022, 20:00 (hororová noc)

Men

Harper (Jessie Buckley) odjíždí na malebný anglický venkov odpočinout si a srovnat si myšlenky po nedávné tragédii v osobním životě. Okolní příroda však působí značně zneklidňujícím dojmem a Harper má neodbytný pocit,
že ji kdosi či cosi zpoza stromů sleduje. Co nejdříve vypadá jako plíživý děs, se brzy promění v opravdovou noční
můru. Vizionářský režisér Alex Garland se ve své horečnaté vizi vydává do nejtemnějších zákoutí lidské mysli
a přichází s originálním mysteriózním hororem plným hutné atmosféry a neotřelých režijních nápadů.
Drama / Horor / USA / 2022 / 100 min / ČSFD 55 % / přístupný 15+
Pátek 4. 11. 2022, 19:30

Spolu

Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů ke své mámě a bratrovi Michalovi, desetiletému klukovi zajatém
v dospělém těle, aniž by tu tušila, že tenhle návrat navždy změní její život. Domácnost, do které se vrátila, se totiž
na rozdíl od ní ani trochu nezměnila. Máma pořád žije jen pro svého syna, a bratr má před ní ve všem přednost.
Tereza má intenzivní pocit, že by máma měla myslet víc na sebe… a taky na ni. A tak se rozhodne udělat krok, po
kterém už nikdo z nich nebude takový, jaký byl.
Drama / Česko / 2022 / 117 min

Neděle 6. 11. 2022 (rodinné představení – vstupné výjimečně 120 Kč), 17:00

Princ Mamánek

Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou.
Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro všeho, do ženění se nežene a většinu života
se poflakuje po přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil mu proto připraví nečekaný
dárek – princ se jednoho rána probudí v lese v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala se má
vydat do světa, aby poznal, co je život a snad konečně dospěl. Na velké dobrodružné cestě ho čekají věci, o kterých
zatím jen četl v knihách. Potká mocného čaroděje, zlé čarodějnice, ducha i samotnou paní Smrt.… a možná najde
i lásku svého života. Co na to všechno řekne maminka? A bude spokojený otec král?
Pohádka / Česko / 2022 / 100 min / přístupný
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Pátek 11. 11. 2022, 19:30

Slovo

Film sleduje příběh manželů Václava a Věry, kteří si dali slovo, že budou stát vždy při sobě a nepřekročí své morální hranice. Doba kolem roku 1968 ale vystavuje jejich vzájemný slib těžkým zkouškám.
Drama / Česko / 2022 / 104 min / ČSFD 59 % / přístupný
Neděle 13. 11. 2022 (rodinné představení), 17:00

Zakletá jeskyně

Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba.
Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném drahokamu z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování sestry Ady
nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, jejichž následky naruší křehkou
rovnováhu celého království a postihnou i Lenu. Zakletou Lenu dokáže osvobodit pouze člověk s dobrým srdcem,
který vrátí ukradený rubín zpět do srdce jeskyně. Ten nyní zdobí koruny zlé královny Berty. Podařilo by se to snad
pouze jejím dvěma nevlastním synům, princům Zachovi a Cyrilovi. Ti jsou však plní pýchy a marnivosti a o neštěstí ostatních se nestarají. Když z vůle macechy Berty o všechno sami přijdou a stanou se závislými na pomoci
ostatních, pak teprve pochopí, že je jejich povinností bojovat za spravedlnost pro všechny. Jejich odměnou je nejen
to, že najdou vlastní odvahu, laskavost, schopnost obětovat se, ale i zjištění, že objeví pravou lásku.
Pohádka / Fantasy / Rodinný / Slovensko / Česko / Maďarsko / 2022 / 102 min / ČSFD 57 % / přístupný
Pátek 18. 11. 2022, 19:30

Arvéd

Film Arvéd vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až k hranicím samotného pekla. Život a smrt Jiřího Arvéda Smíchovského jsou dodnes obestřeny mnoha
tajemstvími. Za války jako nacistický konfident zachránil před koncentračním táborem Štěpána Plačka. Po válce se
jejich role otáčí, Plaček splácí dluh a zařídí, že soud za spolupráci s nacisty nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím však vzájemné služby nekončí. Plaček jako vyšetřovatel státní bezpečnosti využívá
Arvéda ke svým cílům, k usvědčování nepohodlných osob. Za jeho služby mu oplácí výhodami prominentního
vězně, a především Arvédovou největší drogou – vzácnými okultistickými knihami ze zkonfiskovaných knihoven.
Arvéd a Plaček rozehrávají šachovou partii. Hra o duši vstupuje do finále.
Drama / Psychologický / Mysteriózní / Česko / 2022 / 120 min / ČSFD 71 % / přístupný 12+
Pátek 25. 11. 2022, 19:30

Řekni to psem

Dita (Berenika Kohoutová) místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa (Igor Orozovič) mladou
border kólii, přestože nikdy žádného psa nechtěla. Navíc Ditě pejskařská komunita připadá směšná a nesnáší psí
exkrementy. Celý příběh začíná tím, že do jednoho šlápne. Opravdu to znamená štěstí?
Romantický / Komedie / Česko / 2022 / 85 min / ČSFD 51 % / přístupný
Neděle 27. 11. 2022 (rodinné představení), 17:00

Barevný sen

Dobrodružný příběh o tom, jak je lehké ztratit svobodu a obtížné ji získat zpět. Na Ostrov ztracený v oceánu,
kde panuje všemocný Velitel a přísný pořádek, přijíždí parta pouličních umělců. Nepovedený výstřel z pouťového
kanonu při jejich vystoupení odstartuje řadu dramatických událostí. Mládenec Drin, dívka Tuvi a racek Natan se
musejí pustit do souboje s policejní přesilou.
Animovaný / Loutkový / Česko / 2020 / 70 min / ČSFD 52 % / přístupný

Vstupné 50 Kč, na rodinné představení40
30 Kč (kromě filmu Princ Mamánek).
Hororová noc 29. 10. 2022 vstupné 50 Kč na všechny filmy dohromady.
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Pozvánky na akce

Obec Palkovice vás zve na

Besedu na téma

DŘEVĚNÉ STAVITELSTVÍ
V PALKOVICÍCH A NA MYSLÍKU
spojenou se křtem a představením stejnojmenné knihy.
Knihu představí kolektiv autorů
Jana Koudelová, Tomáš Nitra a Romana Rosová.

pátek 21. října 2022 v 17:00
Kulturní dům PalKovice
Více informací na: www.palkovice.cz (rubrika Kino) a www.facebook.com/ObecPalkovice
Vstupné: zdarma
Na místě bude kniha k zakoupení za symbolickou cenu.
Kniha bude také k dostání od 3. října na OÚ v Palkovicích.
Adresa kulturního domu: Palkovice 295, 739 41 Palkovice
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pro děti

Podzim
Léto už je pryč,
podzim převzal klíč.
Na polích to pěkně fouká,
holá už je každá louka.
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Podzimní tvoření s Vendelínem
Barevný strom

Co budeme potřebovat:
- Tvrdý papír
- Tempery
- Štětec
Postup:
Na dlaň a kousek ruky naneseme štětcem černou/hnědou barvu a
obtiskneme ji na tvrdý papír. Ruka symbolizuje kmen a větvě stromu.
Pomocí prstíků pak postupně ťupkáme barvy na papír. To nám
symbolizuje listí. Na závěr můžeme přidat i pár opadávajících lístků, jako
jsem to udělal já.
Můj tip: Zkus obrázku přidat pozadí (slunce, mráčky nebo ježečka 😊😊)

Veselá stonožka

Co budeme potřebovat:
- Tvrdý papír
- Barevné papír
- lepidlo
- Pastelky/Fixy
Postup:
Na začátek si na barevný papír nakreslíme větší kolečko, které vystřihneme a bude nám
sloužit jako šablona. Kolik koleček si nakreslíš a následně vystřihneš je jenom na tobě. Čím
víc koleček, tím delší tvá stonožka bude.
Vystřihnuté kolečka z barevného papíru pak lepíme od zadečku. Kolečka by se měly mírně
překrývat, neměly by být lepeny vedle sebe!
Jako poslední nalepíme hlavičku, které dokreslíme menší detaily (oči, nos, pusa).
Nakonec stonožce dokreslíme i pár nožiček. A máme hotovo!
Můj tip: Stonožky tělo nemusí být pouze rovné, jak to mám já.

Dýně z jablka

Co budeme potřebovat:
- Tvrdý papír
- Tempery
- Půlku jablka
- Štětec
- Pastelky
Postup:
Jablíčko si rozřízneme na půl a naneseme na ní barvy. Jablko pak otiskneme na tvrdý papír a
znovu ho nabarvíme. Kolik dýní si obtiskneš je na tobě. Hotový obrázek necháme zaschnout a
na závěr dýním nakreslíme vesele obličeje. A hotovo!
Můj tip: Dýně nemusí mít nutně oranžovou barvu. Neboj se vytvořit různobarevné varianty
😊😊

45

6/2022

Tajenka

V minulém čísle jsme vám přinesli prázdninovou tajenku. Správná odpověď zněla PRÁZDNINY. V tiskárně měli asi taky prázdniny, protože se jim zpracování naší tajenky vůbec nepovedlo. Věříme však, že jste si i s touto záludností poradili. Jako naši omluvu obdrží tentokráte
všichni autoři odpovědí obecní tričko. Blahopřejeme.
Dnes vám přinášíme malý kvíz palkovických a myslíkovských „NEJ“
1. Nejstarší budova v obci
2. Výška nejvyšší budovy v obci (tolerance +/- 5 m)
3. Nejvyšší číslo popisné v Palkovicích a nejvyšší číslo popisné na Myslíku (tolerance +/- 50)
4. Nejstarší muž v Palkovicích a nejstarší muž na Myslíku (uveďte věk, tolerance +/- 5 let)
5. Nejstarší žena v Palkovicích a nejstarší žena na Myslíku (uveďte věk, tolerance +/- 5 let)
6. Nejnižší vrchol v katastru Palkovic a Myslíka (uveďte název a výšku)
7. Nejdéle nepřetržitě sloužící zastupitel nebo zastupitelka (uveďte jméno a délku mandátu)
8. Nejvyšší vojenská hodnost, jakou kdy občan Palkovic nebo Myslíka získal
Své odpovědi zasílejte na redakční e-mail: mmertova@palkovice.cz. Ze správných odpovědí
vylosujeme jednoho výherce nebo výherkyni obecního trička.
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Termínový kalendář
21. 10. Sokol Myslík – Branný den, od 16.30 v budově bývalé školy na Myslíku (SKSC)
21. 10. Beseda a představení knihy o dřevěném stavitelství v Palkovicích a na Myslíku,
od 17 hodin v Kulturním domě v Palkovicích
27. 10. Senior klub – zájezd do Zabełkówa (Polsko), předdušičkové nákupy
29. 10. Hororová noc – od 16 hodin v palkovickém kině
16. 11. Senior klub – mykologická beseda, Kulturní dům Palkovice
19. 11. Divadelní představení Pozor, natáčíme! – v 18 hodin v Kulturním domě v Palkovicích
3. 12. Předvánoční jarmark – od 14 hodin u hasičské zbrojnice v Palkovicích
10. 12. Zahrádkáři – zájezd do Olomouce na vánoční trhy

Kino Palkovice
14. 10 Indián					

19:30

16. 10. Zlouni (rodinné představení)			

17:00

23. 10. Divoký Spirit (rodinné představení)		

17:00

29. 10 Černé brýle / Čas / Men (hororová noc)

16:00 /18:00 /20:00

4. 11. Spolu					

19:30

6. 11. Princ Mamánek (rodinné představení)		

17:00

11. 11. Slovo					

19:30

13. 11. Zakletá jeskyně (rodinné představení)		

17:00

18. 11. Arvéd					

19:30

25. 11. Řekni to psem				

19:30

27. 11. Barevný sen (rodinné představení)		

17:00

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční
číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená tisková 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, Martina Mertová, Dana Huďová
a Mgr. Lenka Vašková. E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter 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 archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Termín uzávěrky čísla 7/2022 je ve středu 2. 11. 2022. Vychází sedmkrát ročně.. Foto na
titulní straně: Ing. David Kula, Ph.D., MBA
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Hororová
noc
v PAlkovickéM kině
vStuPné: 50 kČ nA všechny FilMy DohroMADy

v 16:00

Černé brýle

ČSFD 45%

Mysteriózní / Horor / Thriller / Itálie / Francie / 2022 / 86 min / ČSFD 45% / přístupný 15+
Režie: Dario Argento
Hrají: Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea Zhang, Guglielmo Favilla,
Maria Rosaria Russo, Paola Sambo, Andrea Gherpelli, Ivan Alovisio a další.

v 18:00

ČAS

ČSFD 57%

Men

ČSFD 57%

Mysteriózní / Thriller / USA / 2021 / 110 min / ČSFD 57% / přístupný 15+
Režie: M. Night Shyamalan
Hrají: Gael García Bernal, Thomasin McKenzie, Rufus Sewell, Alex Wolff,
Eliza Scanlen, Abbey Lee, Vicky Krieps, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird a další.

v 20:00

Mysteriózní / Thriller / USA / 2021 / 110 min / ČSFD 57% / přístupný 15+
Režie: Alex Garland
Hrají: Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu, Gayle Rankin, Sonoja Mizuno,
Sarah Twomey, Zak Rothera-Oxley a další.

Sobota

29. 10. 2022

Po celou Dobu buDe nA bAru PřiPrAveno SPeciální obČerStvení!
Více informací na: www.palkovice.cz (rubrika Kino) a www.facebook.com/ObecPalkovice
Vstupné: 50 Kč na všechny filmy dohromady
Kino i bufet bude otevřen 45 minut před představením.
Adresa kina: Palkovice 295, 739 41 Palkovice
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Provozovatel kina: Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41 Palkovice,
IČ: 00297054, DIČ: CZ00297054 Změna programu vyhrazena.

