
Naši závodníci zabojovali a 4 hlídky 

stoupily do republikového finále. Do-

ostenci Petr Bílek a Ladislav Merta za-

běhli absolutně nejlepší čas celého 

závodu. H a n a 

Poláško-

vá a Kateřina Žvá-

ková v kategorii sta
rších žákyň 

kovice

volných hasičů 
Palkovi-

ci s O
becním úřadem se 

republikové akci „Ukliďme 

o typ úklidových akcí již 

ěšně 
ve více jak 100 zemích 

miliónů dobrovolníků. 

stníků byl v sobotu 18. 4. 2015 

před hasičskou zbrojnicí v Pal-

h . I přes chladné a větrné 

se 

nás sešlo 16, 

ho 

1 

Rozdě-

me se do skupinek 

- 3 osobách a vyrazili uklidit 

dky v okolí všech příje
zdových ko-

Palkovic a Myslíka, Dále 

í před Domem 

esbí-

rali asi 1000 kg nejrůzně
jšího odpadu, 

5 pneumatik a další zajímavé úlovky. Svoz 

a likvidaci odpadu zajistil obecní úřad. 

Celá akce byla díky pracovitým dobro-

volníkům poměr-
ně ry

chlá, trvala 

asi 5 hodin, což 

b y l o 

v nevlídném po-

časí tak akorát. V příš-

tím roce si úklid určitě 
zopakujeme 

a budeme rádi, pokud nás informujete o 

místech, na které je potřeba se zaměřit.
 

Každý podnět bude vítaný!

Všichni zúča
stněn

í se shodli na tom, 

že je až neuvěřite
lné co všechno lidé 

dokážou odhodit. Zapojit se do ta-

kovéto akce má určitě s
mysl, stá

le 

j e co uklízet, takže budeme rádi, když 

se k nám příští
 rok připojíte.

Více informací o akci 

n a 

w w w . u k l i d m e -

Krajská a republiková soutěž 

ve sportovní gymnastice

V neděli 2
6. 4. 2015 se uskutečnila 

v naší tělocvičně 
krajská soutěž ve 

sportovní gymnastice. Naši tělovýchov-

nou jednotu reprezentovaly 4 děti.

Družstvo mladších žáků, sk
ončilo na 

3. místě (z
e 7) a postoupilo do republiko-

vé soutěže. 
V jednotlivcích se umís-

til Jan Provazník na 7. 

místě, 
Štěpán Zeman na 

Muroň na 16. místě.

žené  

ce a TJ VP Frýd

brné medaile. Karolína B

vá se v jednotlivcích umístila na 7. místě.

V republikové soutěži, k
terá se usku-

tečnila 15.–17. 5. 2015 v Doubí u Třebo-

ně, nás reprezentovali Karolína Bužková, 

Jan Ryška, Jan Provazník, Lukáš Kožuch 

a Filip Muroň. V
 kategorii mladších žákyň 

se družstvo, ve kterém soutěžila Karolínka 

se dvěma děvča
ty TJ VP FM, umístilo na 

9. místě z 
16 družstev. V jednotlivcích

 ob-

sadila Karolínka 19. místo. Jan Provazník 

v kategorii mladších žáků obsadil 16. mís-

to a společně 
se dvěma chlapci z 

Havířova vybojoval v 

družstvech 

bronzo-

vou medaili. Filip 

Muroň obsadil 20. místo, Lukáš 

Kožuch 21. místo a Jan Ryška 14. místo.

Moravskoslezský kraj v celkovém 

hodnocení zvítězil 
a obhájil tak putovní 

pohár z loň
ského roku.
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tečnila 15.–17. 5. 2015 v Doubí u Třebo-

ně, nás reprezentovali Karolína Bužková, 

Jan Ryška, Jan Provazník, Lukáš Kožuch 

a Filip Muroň. V
 kategorii mladších žákyň 

se družstvo, ve kterém soutěžila Karolínka 

se dvěma děvča
ty TJ VP FM, umístilo na 

9. místě z 
16 družstev. V jednotlivcích

 ob-

sadila Karolínka 19. místo. Jan Provazník 

v kategorii mladších žáků obsadil 16. mís-

to a společně 
se dvěma chlapci z 
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T a k 

jako každý rok i letos měly

mateřské škole maškarní karneval.

třídy jsme si společně 
s dětm

i vyzdobili balón y

do školky víly, kovbojové, indiáni, princezny, růz
ná zvíř

rodičů dě
tí byla veliká. A pak už to zača

lo. Rej masek, se zná

diskotéka, kolo štěst
í, nechyběly ani nejrůzně

jší pohybové soutěže. Mezi 

šampus pro děti a
 nechybělo ani občerstvení a dobrůtky, co připravily maminky. Děk

uj

za jejich spolupráci a krásně v
ydařený karneval. Tak jako každý rok i letos měl

y děti v
 naší mat

škole maškarní karneval. Každá třída si ho připravila sama – třídy jsme si sp
olečně 

s dětm
i vyzdobi

balónky a ozdobami z krepového papíru.  Ráno pak přišly
 do školky víly, kovbojové, indiáni, princezn

různá zvířátka, hasiči, …
zkrátka fantazie a nápaditost rodičů dě

tí byla veliká. A pak už to zača
lo. R

masek, se známými dětsk
ými hity odstartovala diskotéka, kolo štěstí

, nechyběly ani nejrůzně
jší pohyb

soutěže. Mezi tím bouchl karnevalový šampus pro děti a nechybělo ani občerstvení a dobrůtky

připravily maminky. Dě
kujeme rodičům za jejich spolupráci a krásně v

ydařený karneval. Výjezd se 

velice líbil, navštívili jsm
e spoustu zajímavých míst a dozvědě

li se množství nových informací, co přip

maminky. Dě
kujeme rodičům za jejich spolupráci a krásně v

ydařený karneval. Tak jako každý rok 

měly děti v
 naší mateřské škole maškarní karneval. Každá třída si ho připravila sama – třídy jsme si sp

s dětm
i vyzdobili balónky a ozdobami z krepového papíru.  Ráno pak přišly

 do školky víly, kovbojové,

princezny, růz
ná zvířátka, hasiči, …

zkrátka fantazie a nápaditost rodičů dě
tí byla veliká. A pak už to

Rej masek, se známými děts
kými hity odstartovala diskotéka, kolo štěstí

, nechyběly ani nejrůzně
jší p

soutěže. Mezi tím
 bouchl karnevalový šampus pro děti 

a nechybělo ani občerstvení a dobrůtky, co 

maminky. Dě
kujeme rodičům za jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Výjezd se nám velice l

Mgr. Pavel Tomalík, 

loučení 

pou

V pátek 27. února jsme se rozloučili 

ominantou naší obce – lípou stojící před 

adní školou. Toto datum nebylo vybráno 

odně. Následující týden byly jarní prázdniny, 

díky nepřítomnosti dět
í zaručovalo vysokou 

pečnost před budovou školy v době jejího 

ení. Taktéž čas rozloučení v 15 hodin byl 

len zcela záměrně
. Na jedné straně jsm

e chtěli, 

se rozloučení mohly zúčastnit děti 
ze školy před 

hodem domů a odjezdem na jarní prázdniny. 

druhou stranu, aby současně m
ohla na akci přij

ít 

spoň část pracujících spoluobčanů. Svou roli hrálo 

é to, že šlo o konec února, kdy velmi těžk
o lze 

ší dobu dopředu odhadnout, zda bude pršet, sně
žit 

aká bude venku teplota, proto nešlo akci protáhnout 

večerních hodin. Celková účast více než dvou set lidí 

konec příje
mně pře

kvapila všechny. 

V rámci programu se svým úvodním slovem 

starosta

rozloučení zah

Velký úspěch
 také měli 

s

a děti z
 místní školy, kteří si

 připrav

písniček připomínajících památku lípy. 

programu byla v budově školy k zhlédnutí výstava 

historických fotografií s l
ípou a výstava žákovských 

prací s tématikou lípy.

Velký dík za toto vydařené rozloučení patří 

zejména vedení školy za podporu během přípravy, 

paní školnici Janě Gajdové za výrobu památních 

lípových lístků
 a dortu s lípou, panu Jarku Šupinovi 

a paní Věře Krpcové za poskytnuté fotografie 

a v neposlední řadě kulturní komisi za přípravu 

a pomoc s re
alizací akce.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

ová sbírka 

ajinu v Palkovicích

1. 2. do 16. 2. 2015 jsme pod záštitou 

polečně 
s Obecním úřadem zorganizovali 

ě hasičárny potravinovou sbírku. 

a byla určena pro 200 rodin dětí 

evské školy. Každá dostane velkou krabici 

u potravinami, které jim vydrží několik 

e obsahovat olej, těstoviny, polévky, nějaké 

a další potraviny, které lidé donesli. 

kačevu přibývá občanů, kteří n
emají peníze na 

ákladních životních potřeb. Podniky propouštějí 

zaměstn
ance nebo jim 

zadržují výplaty. Nejsou peníze na vyplácení důchodů. 

V důsle
dku konfliktu se na Ukrajině vš

e zdražilo, potraviny 

až dvojnásobně. N
apříklad kilo mouky vyjde v pře

počtu 

na 26 Kč. M
íra inflace je veliká. Krize se stále prohlubuje 

a životní úroveň lidí klesá.

Mnoho z Vás se jistě 
zamýšlí nad tím, proč js

me 

se rozhodli potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 

zorganizovat...

Před několika měsíc
i jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečn
ou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, která vlastní agenturu na hlídání 

dětí a
 organizuje programy pro děti. 
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Zlatá svatba manželé BinároviZlatá svatba manželé Binárovi

ravinová sbírka pro Ukrajinu 

alkovicích

Od 11. 2. do 16. 2. 2015 jsme pod záštitou 

RY společně 
s Obecním úřadem zorganizovali 

ubovně h
asičárny potravinovou sbírku. 

Sbírka byla určena pro 200 rodin dětí 

mukačevské školy. Každá dostane velkou krabici 

plněnou potravinami, které jim vydrží několik 

ů. Bude obsahovat olej, těst
oviny, polévky, něja

ké 

nzervy a další potraviny, které lidé donesli. 

V Mukačevu přibývá občanů, k
teří n

emají peníze 

pokrytí základních životních potřeb. Podniky 

ouštějí 
zaměstn

ance nebo jim zadržují výplaty. 

na vyplácení důchodů. V důsledku 

ě vše zdražilo, potraviny až 

ky vyjde v pře
počtu 

ká Krize se 
ň

z Vás se jistě zamýšlí nad tím, proč jsme se rozhodli 

potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 zorganizovat...

Před několika měsíc
i jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečn
ou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, k
terá vlastní agenturu na hlídání 

dětí 
a organizuje programy pro děti. 

Ve svém 

volném čase vede společně 
s dalšími dobrovolnými 

hasiči 
Petrem Havlasem a Lucií Orságovou, 

kroužek mladých hasičů v
e své obci. Stala se také 

dobrovolnicí ADRY v Havířově a v červnu 2015 

vyráží do zmiňované mukačevské školy na 14 dní 

pořádat tábor pro děti. 
Už nyní, ale pro tento 

tábor pořádá sbírku výtvarných potřeb.

Nedávno mi vyprávěla své zážitky z cesty 

do ukrajinského Mukačeva, kde se vydala 

společně 
se zástupcem vedoucí Havířovské 

ADRY s panem Karlem Folwarczným. 

Mluvila o zoufalých podmínkách, které tam 

l možnost vid
ět a slyšet.... a

 to byl, asi 

puls k tomu, abychom ani 

lhostejní a nějakým 

Lyžařská školička

Už třetím rokem proběhla v naší MŠ 

„lyžařská školička“ pro děti o
d 3-6 let.

Týden hravého lyžování ve sportovním areálu 

na Bílé pod vedením zkušených instruktorů 

absolvovalo 34 dětí. 
Počasí nám přálo, děti se 

hodně těšily.
 Po prvním příjezdu do dětského 

lyžařského parku byly děti r
ozděleny do jednotlivých 

skupin podle lyžařské zdatnosti. Každou skupinku 

malých lyžařů 
vedli dva instruktoři, kteří po celý 

týden odváděli s 
dětmi skvělé výkony.

Začátečníci se učili 
převážně v dětském parku 

nejzákladnější 
lyžařské úkony s pomocí pojízdného 

pásu. Zdatnější 
družstvo se pohybovalo na menším 

svahu s pomou a ti nejlepší již n
a velkém svahu s kotvou. 

Poslední den se na své malé lyžaře mohli podívat jejich 

rodiče, což úplně všichni využili. Uskutečnily se hlavní 

lyžařské závody, kde na děti 
čekal připravený sjezd 

slalomem. Všechny děti s velkým zápalem závody hravě 

zvládly a poté byly náležitě odměně
ny medailí, diplomem 

a drobnou slatkůstk
ou. Patří jim

 za to velká pochvala. Takže 

teď už jen aby nám zůsta
lo trochu sněhu – a hurááá na kopec 

sjezdovku.
MŠ školička okem proběhla v naší 

školička“ pro 
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Slovo místostarosty

Úvodník redakční rady 

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
tentokrát mé úvodní slovo bude velmi 

stručné, protože pro vás chystám obsáhlý 
článek do posledních letošních Palko-
vických listů, kde bych velmi rád shrnul 
všechny letošní investiční akce. Jak jste 
již jistě zaznamenali, tak letošní rok je 
z hlediska počtu akcí i jejich objemu 
rokem velmi významným. Jen namátkou 
zde zmíním výstavbu chodníku z centra 
obce směrem na starou cestu, moderni-
zaci školy, kde byly přes léto vybudovány 
a vybaveny nové šatny, družiny a cvičný 
byt, právě probíhající rekonstrukci hasič-
ské zbrojnice, vybavení kina digitálními 
technologiemi, rekonstrukci zastávky 
v Palkovicích u transformátoru, plánované 
zvětšení sálu v Restauraci Pod Habešem, 
pořízení kompostérů a řada dalších men-
ších akcí.

Druhým bodem, nad kterým se zde 
zastavím, jsou letošní Obecní dožínky. 
V minulých listech jsem psal, že si klademe 
otázku, zda inovovaná dramaturgie doží-

nek je ten správný směr, kterým se vydat 
i v dalších letech. Řada z vás se této akce 
zúčastnila a sami jste viděli, že letos přišel 
rekordní počet účastníků, který dosáhl čísla 
téměř třech tisíc. Tento rekordní zájem 
v kombinaci s řadou pozitivních ohlasů nás 
utvrdil v tom, že i příští dožínky bychom 
chtěli pojmout velmi podobně a zvednout 
jejich laťku zase o něco výše. Vedle dožínek 
se v létě uskutečnila další velká akce, kterou 
byl Festival dechovek, pivní a gulášové 
slavnosti. Na obě akce můžete na podzim 
zavzpomínat, kdy zveřejníme krátká videa 
na internetu a také je v pátek 13. listo-
padu v 18 hodin promítneme v kinosále 
kulturního domu.

Nyní na závěr mi nezbývá nic jiného, 
než vás pozvat na další připravované akce, 
mezi něž patří netradiční ale velmi úspěšný 
GOSPEL koncert (23. 10.), vánoční 
koncert Tomáše Kočka a ORCHESTRU 
(26. 11.) a již tradiční vánoční jarmark 
(5. 12.).

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

Vážení a milí občané Palkovic a Myslíku,
po nějakém čase opět držíte v rukou 

v pořadí šesté vydání vašich listů. Za námi 
jsou prázdniny, léto a s nimi spousta akcí 
a zážitků. Děti se nám začaly pomalu 
„aklimatizovat“ ve škole, jak se můžete 
dočíst v článku pana ředitele školy a určitě 
i v novém školním roce se mají na co těšit. 
Pokud by se mezi námi rodiči přijíždějí-
cími s dětmi ke škole našlo více vzájemné 
ohleduplnosti a dodržování tolik důležité 
bezpečnosti, bylo by to určitě přínosem 

nejen pro naše děti. 
I o tom se můžeme 
dočíst v článku ze 
života naší školy.                                                                                                    

V těchto listech 
máte „zmapováno“, 
co zajímavého se událo v naší obci v období 
letních prázdnin vašima očima a nebylo 
toho málo. Jak se můžete dočíst uvnitř, 
vaše účast a zapojení na sportovních, kul-
turních a společenských akcích byla velice 
hojná a to je moc dobře. Samozřejmě svojí 
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Pranostika

Říjen
V říjnu když se blýská, tak zima 

plíská aneb říjnové pranostiky

Říjen je desátým měsícem roku podle 
Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. 
Jeho české jméno je odvozeno od jelení 

říje (latinský název october znamená 
osmý měsíc a je odvozen z římského 
kalendáře, podle nějž rok začínal 
březnem).

V tomto měsíci pokračuje podzimní 
sklizeň a v českých zemích se tradičně 
slaví posvícení.

zásluhu na tom mají jednotliví pořadatelé, 
sportovní oddíly, spolky a v neposlední 
řadě i obec jako taková.

To, že máme mezi sebou nadějné 
a úspěšné sportovce, není za poslední 
roky žádnou výjimkou. Spousta mladých 
nadějí z Palkovic se umí prosadit na spor-
tovištích i daleko za hranicemi našeho 
regionu. O to více potěší další úspěchy 
některých našich jachtařů, více se dočtete 
uvnitř listů. V neposlední řadě se musíme 
zmínit i o seniorech, kteří ani tentokrát 
nezaháleli, jejich celoroční aktivity jsou 
našim pravidelným čtenářům dostatečně 
známé, setkáváme se totiž s nimi v kaž-
dém vydání. Pro tentokrát je jejich aktivní 
bilancování doplněno možná až netradičně 
trochou historie a nostalgie z péra jednoho 

dlouholetého člena senior klubu. I takové 
zajímavosti najdete v tomto vydání.

Pokud vás „honí mlsná“ a máte chuť na 
něco netradičního, jsou vám k dispozici tři 
jednoduché recepty, které se vážou k pod-
zimnímu období. Jestliže ovšem máte chuť 
na něco jiného, například nějaké kulturní 
vyžití, je vám k dispozici palkovické kino 
a s ním i zajímavý program, který najdete 
tradičně na konci těchto listů. A na své si 
mohou přijít všechny věkové kategorie.

Závěrem vám chceme popřát hodně 
zdraví, optimismu, elánu a spoustu proslu-
něných podzimních dní a prostřednictvím 
našeho pravidelného termínového kalen-
dáře si vás dovolujeme pozvat na další 
nejen kulturní a společenské zážitky.

za redakční radu Ing.Tomáš Huďa

Posvícení
Posvícení (ale také hody 

nebo krmáš) je vzpomínková 
slavnost posvěcení kostela. Na 
rozdíl od poutě, kdy se připo-
míná světec, kterému je kostel 
zasvěcen, posvícení se slaví ve 
výroční den posvěcení kostela. Dostavba 
kostela byla pro obec vždy mimořádnou 
událostí, stavbě se věnovalo mnoho peněz 
a práce. Existence kostela také vyzvedla 

význam obce a kostel se stal 
kulturním a společenským cen-
trem obce. 

Traduje se, že první posví-
cení slavil při svěcení chrámu 
v Jeruzalémě král Šalomoun. 
Vzhledem k nejednotnosti 

oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů 
v rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 
1786 po celé zemi slavit posvícení třetí 
říjnovou neděli po svátku svatého Havla; 
odtud se odvozuje také často používaný 
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termín Havelské posvícení, nebo také 
císařské posvícení nebo hody. V některých 
vsích si pak poddaní slavili oboje hody - 
svoje původní a ještě císařské.

V nové době v obcích, kde není známé 
datum posvěcení kostela, se obvykle drží 

dále tzv. císařského posvícení. Dnes se 
však stále více stává, že se obyvatelé obce 
sami mezi sebou dohodnou, kdy si posví-
cení udělají, a tak ho mohou mít každý rok 
v jiném datu.

Říjnové pranostiky 
Teplý říjen - studený listopad.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude leden hodně studený.
Říjen když blýská, zima plíská.
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem. Richard Vysloužil

Zprávy z Obecního úřadu…

Informace Úřadu práce ČR - 
Výměna průkazu osoby
se zdravotním postižením

K 31. 12. 2015 končí platnost 
všech průkazů mimořádných výhod 
I. až III. stupně, které vydávaly před 1. led-
nem 2012 obce s rozšířenou působností 
a ještě předtím bývalé okresní úřady. Na 
konci roku 2015 zároveň skončí platnost 
průkazů osoby se zdravotním posti-
žením TP, ZTP a ZTP/P, které vystavoval 
v období let 2012 až 2014 (tzv. dočasné 
průkazy opatřené plastovou fólií) Úřad 
práce ČR. 

O výměnu stá-
vajících průkazů za 
nový musí držitelé 
průkazů požádat na 
příslušném pracovišti 
Úřadu práce ČR nejpozději do konce 
tohoto roku 2015, v opačném případě 
nebudou moci využívat žádné benefity 
a nároky, které jim z držitelství průkazu 
vyplývají. 

Pro obec Baška, Brušperk, Bruzovice, 
Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, 
Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-
Místek, Horní Domaslavice, Horní 
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Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, 
Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, 
Luč ina, Morávka, Nižní Lhoty, 
Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, 
Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, 
Soběšovice, Staré Město, Staříč, 
Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní 
Lhoty, Žabeň, Žermanice, se jedná 
o pracoviště ÚP ČR, Na Poříčí 3510, 
738 01 Frýdek-Místek. O výměnu prů-
kazu mohou držitelé stávajících průkazů 
požádat v úředních hodinách, v pondělí 
a středu od 8,00 hod. do 12,00 hod a od 
13,00 hod. do 17,00 hod., v úterý, čtvr-
tek a pátek od 8,00 hod. do 11,00 hod., 
v kanceláři č. 110a, v přízemí budovy. 

K výměně průkazu je nutno dolo-
žit stávající průkaz osoby se zdravotním 
postižením (průkaz mimořádných výhod), 
platný občanský průkaz, současnou 
fotografii držitele průkazu o rozměru 
35 x 45 mm a vyplněný formulář „Žádost 
o přechod nároku na průkaz osoby se 
zdravotním postižením“, který je k dispo-
zici také na webových stránkách https://
formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form nebo 
je k vyzvednutí přímo na příslušném pra-
covišti úřadu práce. Za nový průkaz je 

vybírán správní poplatek 30,-Kč. Hotovost 
klient uhradí přímo u zaměstnance, který 
bude nový průkaz vydávat. 

Držitelé průkazů mimořádných výhod 
vydávaných před 1. lednem 2012, pokud 
vlastní písemné rozhodnutí o přiznání 
mimořádných výhod, doloží i toto roz-
hodnutí. Tímto rozhodnutím se prokazuje 
období, na které byly klientovi přiznány 
mimořádné výhody.

Držitelé průkazů, kterým př iznán 
průkaz osoby se zdravotním postižením 
úřadem práce po 1. 1. 2014, nemusí 
vyplňovat formulář „Přechod nároku na 
průkaz osoby se zdravotním postižením“. 
K výměně průkazu držitelé doloží úřadu 
práce pouze stávající průkaz osoby se 
zdravotním postižením, platný občanský 
průkaz, současnou fotografii rozměru 35 
x 45 mm, s tím, že na úřadu práce pode-
píší formulář k výměně průkazu. 

Pro bližší informace se můžete obrá-
tit na telefonní čísla našeho pracoviště ve 
Frýdku-Místku: 
950 113 540, 950 113 480 a 950 113 482. 

Úřad práce ČR, 
Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek

Vzpomínková akce při příležitosti 
130. výročí narození generála 
duchovní služby Methoděje Kubáně

20. září 2015 si v Palkovicích místní 
obyvatelé, vojenští kaplani a pozvaní hosté 
připomněli 130 let od narození gene-
rála duchovní služby Methoděje Kubáně, 
který byl umučen v roce 1942 v Dachau. 
Urna s jeho popelem je uložena v rodinné 
hrobce. Po mši svaté, kterou sloužil hlavní 
kaplan plk. Jaroslav Kníchal v místním 
kostele, byla položena kytice na hrob. 

Následovalo také setkání vojenských kap-
lanů s místními občany v obecním sále. Při 
něm byla přiblížena osobnost gen. Kubáně, 
práce současných vojenských kaplanů 
a lidé ochotně využili možnosti ptát se kap-
lanů na vše, co je zajímalo.

Poděkování za pomoc s organizací patří 
místní farnosti, zastupitelům a panu staros-
tovi obce Palkovice.

prap. Zdeněk Peterka
sekretář Duchovní služby AČR 

a asistent hlavního kaplana
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Areál za tělocvičnou
na týden ovládlo letní kino

Podzimní chladná rána už nám klepou 
na dveře, ale jistě si mnozí z vás pamatujete 
spalující vedra, která nás o prázdninách 
doslova dusila. Každý dělal, co mohl, 
aby se v těchto dnech ochladil. Jeden ze 
způsobů, jak jste si mohli léto opravdu 
vychutnat a přitom pocítit chladný vánek, 

bylo letní kino v Palkovicích. Pokud jste 
tento kulturní zážitek využili, dáte mi jistě 
za pravdu, že to bylo pestré zpříjemnění 
vydařených prázdnin. 

Nebylo to ani tak o filmu, který si diváci 
mohli mimochodem vybrat ten večer sami, 
ale o atmosféře – ostatně jako všechno 
ostatní. Jít si odpočinout do příjemně chla-
divého večera s přáteli nebo i sami, osvěžit 

Obecní dožínky
Každoroční slavnosti na konci léta 

jsou zároveň největší sešlostí naší vesnice. 
Obecní dožínky jsou už pár let tradiční 
a očekávanou akcí v Palkovicích a ani 
letos tomu nebylo jinak. Za velmi hezkého 
počasí dorazilo do areálu u tělocvičny téměř 
tři tisíce lidí. Tímto se XII. ročník Dožínek 
stal rekordním v počtu návštěvníků akce. 
Velmi se osvědčilo také nové nastavení ceny 
vstupného, kdy se do 14. hodiny vybíral 
vstup za polovinu. Bylo patrné, že se do 
této doby areál značně zaplnil. 

První vystoupení kapely Hradišťan 
s Jiřím Pavlicou nastavil velmi vysokou 
laťku pro další vystupující, kdy interpreti 
zakončili své vystoupení za potlesku ve 
stoje. Následovalo přivítání od vedení obce 
a organizátorů této akce. Poté pódium 
ovládla svým živým vystoupením mladá 
zpěvačka Elis (Eliška Mrázová) – Objev roku 
2014, která má k Palkovicím rodinné vazby.

Po Elis vystoupila již tradičně Palko-
vjanka, kdy si za jejího doprovodu řada 
z vás také zatančila na známé tóny decho-
vých nástrojů. Čtvrtým vystupujícím byl 
zpěvák Voxel (Vacláv Lebeda) z nedaleké 
Kopřivnice, který si dokázal publikum 
opravdu přilákat. Následně program gra-
doval za vystoupení zpěváka Xindla X 
(Ondřej Ládek), kdy už se areál zcela napl-
nil, a všichni si pozpěvovali známé hity. 

Posledním hlavním účinkujícím byla skupina 
Nebe, která ukončila tuto část programu 
za bouřlivého potlesku a bujarého aplausu. 
Mezitím oblohu přikryla tma a tak si mohli 
návštěvníci Dožínek užít a shlédnout ohňo-
stroj s překvapením. Po něm následovala 
taneční zábava se skupinou A band, která 
skončila až v brzkých ranních hodinách. 
Programem po celou dobu provázel vtip-
nou a poutavou formou moderátor rádia 
Orion Radek Erben.

Během Dožínek si přišly na své i děti, 
pro něž byla připravena spousta pouťových 
atrakcí, vystoupení s klauny, malování na 
tvář a další. O bohaté občerstvení se tra-
dičně postaraly spolky z obce.

Celkově musíme říct, že se letošní 
Obecní dožínky velmi vydařily, a zároveň 
potvrdily, že cesta, kterou jsme se vydali 
letos, je pro spoustu z vás atraktivnější a má 
smysl tímto směrem pokračovat i v dalších 
letech. Domníváme se, že občané Palkovic 
a Myslíku si zaslouží, aby do naší vesnice 
zavítaly i další hvězdy hudební scény. Proto 
začínáme už nyní připravovat Dožínky pro 
příští rok tak, aby tato akce byla pro vás 
ještě lepší a zajímavější.

Na závěr bych velmi ráda poděkovala 
všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří 
se na těchto úspěšných Dožínkách podíleli 
a přispěli tak k jejich hladkému průběhu.

Karolína Žilková, kulturní komise
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se po rozpáleném dni nápojem dle chuti 
z nedaleké hospůdky a jen tak se posa-
dit popřípadě si lehnout na deku. Takto 
vypadal Festival české komedie – letní kino 
v Palkovicích.

Od 7.–14. srpna si návštěvníci let-
ního kina mohli zvolit z nabídky osmi 
filmů, které se postupně promítly během 
daného týdne. Výběr byl pestrý a jednalo 
se o české komedie z období od 60. let 
do současnosti. Mohli jste se třeba těšit na 
film Hoří, má panenko, šílenou komedii 
S tebou mě baví svět, Slavnosti sněženek 
či Slunce, seno, jahody, dále jste shlédli 
Obecnou školu a nechyběly ani nadčasové 
Pelíšky, Samotáři a Vratné lahve. Každý 
večer byl tak trochu překvapením, na jaký 
film padne řada. 

Počasí tomuto počinu velmi přálo, 
a když zapadlo slunce, tak vás hladil 

příjemný větřík ruku v ruce s teplými vlnami 
předešlého horkého dne. Na jednom 
představení bylo asi kolem 50–100 lidí, 
osvědčilo se i tematické zaměření výběru. 
Kulturní komise, která tuto obnovu letního 
kina v Palkovicích zaštiťovala, byla velmi 
spokojena, avšak jedinou nevýhodou jsou 
relativně velké poplatky distributorům 
a producentům, které jsou u některých 
filmů větší, než v klasickém kině. Starší 
filmy už totiž nejsou v běžné distribuci. 

Léto nám sice skončilo, ale na každém 
konci něco nového začíná, a tak se i nadále 
můžete těšit na provoz kina v Palkovicích, 
které zahájilo promítání 2. října. Dny se 
nám zkracují a večery prodlužují, vyberte 
si z programové nabídky filmů a odhoďte 
na chvíli starosti běžných dnů za hlavu. Ať 
vám nic neunikne!

Bc. Veronika Zajaczová

Memoriál A. Řezníčka
– běh na Kubánkov

Na konci srpna se v Palkovicích usku-
tečnil již 4. ročník běžeckého závodu 
„Memoriálu Antonína Řezníčka“, který 
uspořádala obec Palkovice ve spolupráci 
s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-
Místek. Na start se postavilo rekordních 
280 závodníků. Na náročnou sedmnáctiki-
lometrovou trať hlavního závodu „Palkovice 
– Kubánkov – Palkovice, s převýšením 
370 metrů se vydalo 70 mužů a 21 žen. 
Absolutním vítězem se stal Václav Bitala 
AK EZ Kopřivnice (čas 1:03:12 hod.). 
V ženách zvítězila Ivona Krejčířová AK EZ 
Kopřivnice (čas 1:18:42 hod.). 

Hlavního závodu se zúčastnilo také 
8 závodníků a závodnic z Palkovic a jeden 
závodník z Myslíku, kteří měli svou vlastní 
kategorii. V kategorii palkovických žen 
zvítězila Zuzana Juřenová před Lucii 
Juřenovou a Veronikou Matouškovou. 

V kategorii palkovických mužů zvítězil 
Petr Pěchula před Ladislavem Mertou 
a Miloslavem Weigertem. 

V závodech mládeže, které po startu 
hlavního závodu proběhly v areálu 
u tělocvičny, startovalo 189 dětí ve 14 
kategoriích. Palkovice reprezentovalo 9 
dětí. V kategorii nejmladších žáků získal 
Jakub Bílek bronzovou medaili.  V kate-
gorii mladších žáků Jan Provazník stříbro.

Nejstarším účastníkem „Memoriálu“ byl 
Petr Navara (1945) z AK EZ Kopřivnice. 
Nejmladšími účastnicemi Zora Honzíková 
a Sofi Abby Belejová, obě z Frýdku-Místku.

Kompletní výsledky najdete na:
www.palkovice.cz
Fotografie naleznete na adrese: 
http://atletikafm.rajce.idnes.cz/
Další fotografie na adrese: 
http://pirat.rajce.idnes.cz/

Martina Mertová
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Připravujeme…

Nezávislí pro Palkovice a Myslík 

GOSPEL Koncert
Kulturní komise ve spolupráci s vede-

ním obce pro vás na říjen připravila 
GOSPEL koncert, který se uskuteční 
v pátek 23. října v 17:30 v kinosále 

kulturního domu v Palkovicích. Vstupné 
na tento koncert bude dobrovolné, rezer-
vace míst: kultura@palkovice.cz. V rámci 
Gospel koncertu vystoupí černošští 
hudebníci z Velké Británie, kde zažijete 
energickou hudbu plnou nádherných hlasů.

Palkovické vinobraní 
V sobotu 12. září se konalo v naší ves-

nici na Western Ranch u Myšáka již druhé 
Palkovické vinobraní. Byli jsme mile překva-
peni velkou účastí, o čemž svědčí i 100 litrů 
prodaného vína a 150 litrů burčáku.

Hned u vchodu byli př íchozí vítáni 
vínovicí a chlebem se škvarkami. Po celé 
odpoledne nám hrála cimbálová muzika 
Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí. Dospělí si 
mohli vybírat z široké nabídky červených 
a bílých vín a bílého burčáku, děti si mohly 
zajezdit na koni, vyzkoušet si různé hry 

i tvořivé, k dispozici bylo také malování na 
obličej.

Akci navštívilo přes 500 lidí, určitě se 
na tom podepsalo pěkné počasí i příjemná 
pohodová atmosféra. 

Budeme doufat, že si na Vinobraní lidé 
najdou cestu i za rok, máme v plánu každý 
ročník něčím zajímavým obohatit a příště 
určitě bude i více burčáku.

Poděkování patří Markovi Myšinskému 
a celému kolektivu Myšák Western Ranch 
a samozřejmě Vám všem, kteří jste dorazili.

Petra Opělová

Vánoční koncert:
Tomáš Kočko & ORCHESTR

Kulturní komise pro vás připravila 
unikátní Vánoční koncert, na kterém 
vystoupí Tomáš Kočko & ORCHESTR 
se speciálním vánočním programem. 
Koncert se uskuteční v kinosále kultur-
ního domu v Palkovicích ve čtvrtek 
26. listopadu v 19:00 hodin. Vstupné 
na koncert činí 100,- Kč v předprodeji, 
případně 150,- Kč na místě, budou-li ještě 
lístky k dispozici. Doporučujeme tedy 
využít předprodeje, který začne v pondělí 
2. listopadu na obecním úřadě (v úřed-
ních hodinách).

Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za 
album roku Tomáš Kočko & ORCHESTR 
představí svůj vánoční program, složený pře-
vážně ze skladeb z alba „Koleda“. Koncert 
bude sestaven ze známých lidových koled 
v jedinečných aranžích, ale i z vánočních 
autorských písní Tomáše Kočka. Vše dopl-
něno i o standartní repertoár skupiny včetně 
skladeb z poslední řadové desky „Cestou na 
jih“. Aktuálně bylo vydáno první live album 
„Živě“, které bylo pořízeno během speciál-
ního koncertu ve studiu Českého rozhlasu 
Ostrava. Ten nabídl lahůdku v podobě fúze 
tradičního obsazení skupiny s cimbálovou 
muzikou Velká Morava. 

Kulturní komise
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Ohlédnutí v kalendáři
Vážení občané, 

v tomto poprázdninovém čísle Palkovických listů si připomeneme významné události 
z historie naší obce z měsíce září a října. 

ZÁŘÍ

29. 9. 1872 došlo k slavnostnímu vysvěcení školní budovy.

16. 9. 1906 byla slavnostně vysvěcená nová škola na Myslíku. Základní kámen této 
školy byl položen 16. 8. 1905. 

  1. 9. 1911 vznikla odbočka místeckého Sokola. 

  5. 9. 1914 vydán zákaz honby střelnou zbraní, aby střelba neplašila četnické a vojen-
ské stráže. 

  8. 9. 1921  založena Dělnická tělocvičná jednota (DTJ). 

  1. 9. 1928 zahájeno promítání filmů v sálu hostince pana Skříšovského (dnes 
U Tomisů), které zřídili Sokoli pro 250 návštěvníků. V následujícím roce 
bylo odehráno 47 filmů.   

  8. 9. 1930 uspořádal místní spolek pro chlévní kontrolu dobytka na louce Václava 
Volného výstavu kontrolovaných krav a byly předvedeny i nejcennější 
krávy z Palkovic, Fryčovic, Staříče, Sviadnova a Chlebovic. Zároveň pro-
bíhala i velmi bohatá výstava hospodářských strojů a Moravskoslezské 
elektrárny předvedly kompletní výstavu elektráren na užití elektřiny 
v domácnosti i hospodářství. 

28. 9. 1930 sehráli místní hasiči s obrovským úspěchem první divadelní představení. 

  2. 9. 1950 získal hasičský sbor novou motorovou stříkačku od firmy Motopral z Telče. 

  6. 9. 1954 řádil v obci neznámý žhář. Ve večerních hodinách (19:00 hodin) zapálil 
menší stoh slámy patřící Ludvíku Bužkovi. Ve 21:15 hodin začal hořet 
veliký stoh slámy rolníka Ludvíka Mičulky a ve 22:15 hodin byl spatřen 
třetí požár ve stodole Bedřicha Hušky.   

  1. 9. 1963 bylo v obci zřízeno dětské zdravotní středisko.

  1. 9. 1964 zahájena autobusová linka Palkovice – Chlebovice. 

14. 9. 1974 při celodenní brigádě sportovci položili základní kámen k výstavbě nové 
moderní tělocvičny. Sportovci dovalili více než půltunový kámen, který 
zůstal po stavbě mostu přes Olešnou ve středu obce a spustili jej do 
vyhloubených základů pravého rohu východní stěny plánované stavby. 
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Brzy na to, při první brigádě všech 15 učitelů naší základní školy, dopra-
vil ředitel Jaroslav Jalůvka do základové jámy první kolečka betonu, 
namíchaného učitelkami ZŠ. Potom si již míchačky, kolečka a nadšení 
brigádníci neoddechli, hloubka základů se začala rychle naplňovat.

  8. 9. 1978 je zahájena stavba nové prodejny Jednota na horním konci.  

  1. 9. 1997 zahájen provoz lékárny v Domě služeb.     

ŘÍJEN

28. 10. 1886 se v Jezernici u Lipníka nad Bečvou narodil Adolf Brázda, který byl 
více než 40 let řídícím učitelem na národní škole v Palkovicích. V obci 
zastával i několik čestných funkcí – starosta TJ Sokol, starosta obce, 
osvětový pracovník a vedl i obecní kroniku.

27. 10. 1919  v předvečer prvního výročí naší samostatnosti, byla svolána mimořádná 
schůze ke vzpomenutí na oběti války z naší obce – padlých a nezvěst-
ných konaným šetřením bylo zjištěno 66. 

28. 10. 1920 v den druhého výročí naší svobody byla uspořádaná místním osvěto-
vým sborem za plné účasti obecního zastupitelstva a občanů slavnostní 
akademie na počest a uvítání našich 29 legionářů.

10. 10. 1921  nově byl zaregistrován na základě schválení oficiálních stanov OREL.  

28. 10. 1933 uspořádala Družstevní rada při prodejně Budoucnost Na fojtství Dětskou 
družstevní besídku. 

  5. 10. 1940 byla schválena stavba a rozpočet na nový dům (č. p. 414) pro přistě-
hovalce-Čechy, kteří museli odejít se Sudet a Těšínska.

18. 10. 1950 založeny oddíly pionýrů na zdejší národní škole. 

17. 10. 1961 učitel a myslivec Radomír Halata zastřelil v Palkovicích daňka, který zde 
pravděpodobně přišel z hukvaldské obory. 

  1. 10. 1972 zřízena autobusová linka Palkovice – Zelinkovice – Místek a zpět.  

10. 10. 1973 začalo školní budovu vytápět elektrické topení.

  1. 10. 1991 kolaudace budovy č. p. 448 – sídlo obvodního oddělení Policie ČR 

Čerpáno z knih „Palkovice a Myslík 1390 – 1990 minulost a současnost“ a „Pohlednice 
z Palkovic“.

Bc. Jana Ručková
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Policie České republiky 

Zaostřeno na dopravu
V průběhu posledních týdnů se pal-

kovičtí policisté zaměřili na řidiče nejen 
v obci, ale i v okolí.

Na nepříznivou situaci na našich silni-
cích reagovali i policisté z Palkovic. Kro-
mě celorepublikových bezpečnostních 
akcí jako jsou například „TISPOL“ nebo 
„Zebra se za tebe nerozhlédne“, která je 
zaměřená především na chodce a děti 
zejména, dohlíželi na silnice i v průběhu 
běžné hlídkové služby. Deset vybraných 
policistů se zaměřilo hlavně na kontrolu 
překročení nejvyšší dovolené rychlosti, 
ale také způsobu jízdy, technického stavu 
motorových vozidel a v neposlední řadě 
na pátrání po hledaných osobách, či 
odcizených věcech. Podle zjištění, měla 
tato akce na účastníky v silničním provo-
zu preventivní dopad, a většina „šoférů“ 
řídila v souladu s platnými předpisy. Ale 
našli se i takoví, kteří pravidla porušili. 
Nejčastěji řidiči překračovali rychlost, 
nebo řídili vozidlo, které nesplňovalo 
technické podmínky. A právě těmto pře-
stupcům udělili palkovičtí policisté cel-

kem dvacet dvě blokové 
pokuty, v celkové výši 
jedenáct tisíc korun. 

V sousední obci 
Hukvaldy proběhla také 
preventivně bezpečnostní 
akce, která měla za úkol zajistit dohled 
nad dodržováním zákazu vjezdu do obo-
ry, který je vyznačen dopravními značka-
mi. Mimo standardní dohled policejními 
vozidly, byla palkovickými policisty do 
opatření nasazena i služební „motor-
ka“. Zapojení motocyklu do akcí umož-
ní policistům lépe a pružněji reagovat 
na aktuální situaci. Během kontroly byl 
zjištěn pouze jeden přestupek, a to vjezd 
do obory bez platné výjimky ze zákazu, 
který bude oznámen správnímu orgánu 
na Magistrát města Frýdku-Místku k pro-
jednání.

Vzhledem k počtu vážných a tragic-
kých dopravních nehod budou nejen 
palkovičtí policisté pokračovat v obdob-
ných preventivně bezpečnostních akcích 
i v nadcházejícím období.

por. Mgr. Vlastimil Starzyk 
komisař

Zahájení školního roku 2015/16
v ZŠ a MŠ Palkovice 

V letošním školním roce máme ve ško-
le opět dvě první třídy. Ve třídě I.A je 10 
chlapců a 7 dívek, třídní učitelkou Mgr. Mi-
roslava Žídková. V I.B je 11 chlapců a 7 
dívek, třídní učitelkou Mgr. Olga Bačová. 

Základní škola a Mateřská škola Palkovice
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Celkem je ve škole 12 tříd, 271 dětí, 137 
chlapců a 134 dívek, pracuje zde 20 uči-
telek a učitelů a 2 asistentky pedagoga.

Ve školní družině jsou v provozu 4 
oddělení, činnosti ŠD se účastní 120 dětí 
a 4 vychovatelky. Nově jako vychovatel-
ka nastoupila paní Sabina Laurenčíková. 
Provozní doba ŠD je od 6:00 do 7:30, 
odpoledne od 11:20 do 16:30. O prázd-
ninách zajistil zřizovatel ve škole provede-
ní stavebních úprav, které byly nezbytné 
pro uvolnění učeben. Ze šaten v přízemí 
tak byly vybudovány dvě nové velké herny 
školní družiny. Šatny jsou přemístěny do 
sklepních místností, každý žák má vlastní 
uzamykatelnou šatní skříňku.

V mateřské škole je 101 dětí, byly 
přijaty všechny děti, které k 1. 9. 2015 
dosáhly 3 let. V mateřské škole pracuje 
ve 4 třídách celkem 8 učitelek a jedna asi-
stentka pedagoga, nově nastoupila paní 
učitelka Aneta Židelová. Provozní doba 
MŠ je od 6:00 do 16:00. 

Provoz celé školy a mateřské školy 
dále zajišťuje paní účetní, tři školnice a 4 
provozní zaměstnanci. Provoz školní jí-
delny zajišťuje 6 zaměstnanců. 

V tomto školním roce připravujeme 
pro žáky tradiční akce, např. plavecký 
výcvik (2. - 3. r.), lyžařský výcvik v Pal-
kovicích (5. r.), výjezdový lyžařský výcvik 
Jeseníky (6. - 9. r.), cyklistický kurz (7. r.), 
turistický kurz (8. r.), kurz sebeobrany 
a výjezd do Prahy (9. r.). 

Zapojili jsme se do EU projektu Tech-
nické dovednosti, v rámci projektu bude 
nakoupeno nové vybavení a nářadí do 
školních dílen. Zapojili jsme se do pro-
jektu MŠMT Hodina pohybu navíc, žáci 
1. - 3. tříd budou mít možnost dalších 
pohybových aktivit v odpoledních hodi-
nách. V říjnu 2015 přijedou do školy na 

přátelské setkání žáci z Polska, ze základ-
ní školy z Bujakowa a Witkowic, na jaře 
předpokládáme výjezd žáků do Polska. 

Žáci školy mají možnost v odpoledních 
hodinách zapojit se do činnosti zájmových 
kroužků. Za úplatu jsou kroužky kerami-
ka, výtvarný, angličtina a zahradnický. 
Zdarma pěvecký, přírodovědný, fotbalo-
vý, sportovní, míčové hry a malý badatel. 
Některé aktivity ve škole zajišťují pro žáky 
pracovníci externích firem. Kroužky mo-
derního tance povede p. Langr z taneční 
školy Antonio, rybářský kroužek p. Oliva, 
výuku hry na klavír paní Žídková, hry na 
kytaru p. Šošolík. 

V červnu si žáci na školním hřišti moh-
li vyzkoušet provoz na provizorním do-
pravním hřišti podle návrhu Ing. Josefa 
Laži. Dopravní hřiště se osvědčilo, proto 
se vedení obce a členové dopravní komi-
se dohodli na zhotovení trvalého nástřiku 
vodorovného značení. Mgr. Petr Gřes 
zajistil nové přenosné dopravní značky. 
Nedaří se nám ale naučit parkovat rodi-
če, i když jsou opakovaně upozorňováni 
na možnost parkování okolo tělocvičny. 
Denně v době od 6:00 do 8:00, a také 
v době třídních schůzek a jiných akcí ve 
škole, je zpřístupněn příchod ke škole 
brankou od chodníku k tělocvičně.  Přes-
to jsou parkoviště u tělocvičny prázdná, 
mnoho rodičů nerespektuje dopravní 
značení na parkovišti před školou a par-
kuje na chodnících a pěších přístupech ke 
škole. Děti, které přicházejí pěšky nebo 
dojíždějí na kole, jsou tak nuceny každé 
ráno i odpoledne se proplétat mezi auty. 
K čemu je výuka dopravní výchovy ve 
škole, úspěchy žáků v okresních doprav-
ních soutěžích, když rodiče je denně pře-
svědčují o tom, že pravidla na parkovišti 
u školy neplatí?
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Děkuji všem představitelům vedení 
obce, kteří podpořili projekt na rekon-
strukci školy. Činnost školní družiny už 
letos nebude ve třídách. Kromě nových 
heren školní družiny budou mít žáci také 
moderní šatny, a po několika letech opět 
žákovskou kuchyňku pro výuku vaření (ta 
původní byla zrušena v r. 2012 z důvodu 

výstavby oddělení MŠ v budově ZŠ). Škol-
ní dílny byly přemístěny do jiné místnosti, 
zbývá tam dokončit rekonstrukci osvětle-
ní. Děkuji vedení obce také za vynikají-
cí podporu v prevenci negativních jevů, 
některé kroužky a preventivní aktivity tak 
mohou být pro žáky zdarma.

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Sport

Interpohár 2015
Druhý srpnový víkend brouzdaly 

hladinou přehrady Olešná plachet-
nice lodních tříd Optimist, Laser 4.7, 
Laser-radiál a Evropa při rozjížďkách 
mezinárodního závodu INTERPOHÁR 
Olešná 2015. Druhého ročníku závodu 
se zúčastnilo 57 lodí ze tří zemí České 
republiky, Slovenska a Polska. Závod byl 

uspořádán za finanční pod-
pory Moravskoslezského 
kraje, svazu jachtingu 
Moravskoslezského kraje, 
Obecního úřadu Palkovice 
a nemalého počtu dalších sponzorů. 
Členové pořádajícího oddílu jachtingu 
TJ Sokol Palkovice se s Vámi těší na shle-
dání při třetím ročníku v srpnu 2016.

Olešná regata
Čtrnáct dnů po mezinárodních závo-

dech opět hladinu Olešné čeřily plachet-
nice. Tentokrát čtyř lodních tříd Evropa, 
Finn, Fireball a Optimist. Mezi 24. loďmi 
bylo vidět i několik úspěšných závodníků 
pořádajícího oddílu. Lodní třídu Evropa 
vyhrála Lucie Bílková (TJ Sokol Palkovi-
ce). Při vyhlášení výsledků lodní třídy Finn 
stáli na bedně táta se synem Kamil Štěr-
ba – 1. místo a Patrik Štěrba – 2. mís-
to opět z pořádajícího oddílu TJ Sokol 
Palkovice. V lodní třídě Optimist pro 
nejmenší závodníky nebyl pořádající od-
díl tak úspěšný. Hned za medailisty se 
na bramborových příčkách umístila dvě 
děvčata z pořádajícího oddílu – Tereza 

Kusáková obsadila 4. místo a Eliška Ruč-
ková 5. místo. Medailistům blahopřejme 
k jejich úspěchu. Děvčata, která nestála 
na bedně, nemusí být smutná. Jde přece 
o jachtařský potěr, který má spoustu zá-
vodů ještě před sebou. Takže i jejich po-
ličky časem mohou zdobit poháry z jach-
tařských závodů.

Přehrada Olešná letos ještě jednou uvi-
tá na svých březích plachetnice. Pojede se 
zde prestižní závod, který v lodní třídě Ev-
ropa ukončí letošní jachtařskou sezonu – 
EVROPA CUP. Jde o společensko-spor-
tovní regatu „Evropářek“ a „Evropářů“, 
která se stala nejúžasnější putovní jachtař-
skou regatou. 

Bc. Jana Ručková
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Zahrádkáři

Letošní zářijové dny sobota19. a neděle 
20. září se zapsaly do historie konáním 
výstavy ovoce, zeleniny a květin poprvé 
za účasti zahrádkářů Povodí Ondřejnice: 
z Brušperka, Fryčovic, Krmelína, Palkovic, 
Staré vsi a Staříče.

Výstava se konala v areálu školy 
a byla zahájena říznou muzikou kapely 
Palkovjanka.

Pak předseda zahrádkářů z Palkovic 
přivítal všechny návštěvníky i čelní před-
stavitele z Územního sdružení Frýdku 
Místku, starostu z Krmelína a místostarostu 
z Palkovic.

Po krátkých vystoupeních uvedených 
představitelů prohlásil předseda výstavu 
za zahájenou a pozval návštěv-
níky k prohlídce.

A bylo nač se dívat a to 
především na kolekce zahrád-
kářů z Fryčovic a Staříče. 
Rovněž výpěstky místních 
zahrádkářů přispěly k vysoké 
úrovni.

Profesionální úroveň měly 
výpěstky pana Sochy, pana 
Pavlíčka, pana Bači, pana 
Závodného.

Při výstavě probíhaly dvě 
soutěže: výstava výtvarných 
prací žáků základní školy 
a fotografická soutěž na 
téma růže. Obě soutěže byly 
v závěru výstavy vyhodnoceny.

Pro účastníky výtvarných 
soutěží bude organizován 
zájezd do Záchranné sta-
nice ptáků v Bartošovicích 

a v soutěži Růží byly odměněny první tři 
soutěžící praktickými balíčky.

Pro zájemce byla zajištěna exkurze do 
sadu pana Sochy, byla plně využita a vyjá-
dření návštěvníků bylo jen pochvalné.

Závěrem možno říci, že první společná 
výstava zahrádkářů Povodí Ondřejnice se 
plně vydařila.

Na samý závěr předseda ZO zahrádkářů 
v Palkovicích děkuje všem návštěvníkům 
této výstavy za projevenou přízeň, návštěvu 
této výstavy a zvláště děkuje celému pří-
pravnému týmu, který vzal tuto akci do 
svých rukou a pozvedl laťku na vysokou 
úroveň.

výbor ČZS - ZO Palkovice
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Ze života naší farnosti 

Zájezd do Čenstochové
V sobotu dne  12. 9. pořádala naše 

farnost ve spolupráci s Místní organizaci 
KDU-ČSL v Palkovicích autobusový zájezd. 
Tentokrát bylo cílem naší cesty poutní 
místo Czestochowa v Polsku. Toto místo 
je nazýváno hlavním duchovním městem 
Polska, kam se každoročně vypraví až 5 
miliónů poutníků-turistů. Navštívili jsme 
zdejší klášter Jasná Hora (Jasna Gora), 
v níž se nachází klášter se slavnou iko-
nou Černé Madony, opředenou mnoha 
zázraky. 

Klášter Jasná Hora byl založen 
r. 1382 Maďary. Již od prvních let po 
vzniku musel čelit velkému počtu nájezdů 
a nikdy nebyl úplně dobyt. V roce 1430 
husité (v rámci svého zahraničního tažení) 
drancovali v klášteře a pokusili se ukrást 
obraz Matky Boží, ale znenadání obraz 
ztěžknul tak, že jej nemohli unést, proto 
alespoň dvakrát sekli mečen do obličeje 
Madony. Od té doby tento obraz Poláci 
uctívají (tzv. jizvy po seku jsou na obraze 
patrné). Klášter ustál i obléhání švédskými 
vojsky v 17. století v období 30 leté války, 
kdy opevněn ustál mnohonásobné přesile 
dobře vyzbrojené armády švédských vojsk. 
I tento fakt byl přičten k zázrakům Černé 
Madony. Těchto a podobných zázraků 
bylo ještě několik. Obraz je takto nazýván 
proto, že Panna Maria i dítě jsou zobra-
zovány netradičně s tmavou barvou pleti 
(několik podobných obrazů a soch je po 
celé Evropě i u nás).

Do Čenstochové jsme vyjeli brzy ráno, 
abychom tam mohli dorazit před desátou 
hodinou. Po příjezdu jsme měli chvíli času 
si poutní místo prohlédnout a poté jsme 
se vydali hledat kapli sv. Pavla, kde jsme 
měli domluvenou mši svatou. Tu sloužil 

palkovický pan farář P. Bronislav Wojnar, 
který putoval společně s námi. Po mši jsme 
měli dvě hodiny volno, při kterém jsme si 
prohlíželi rozsáhlý areál zdejšího kláštera 
a jeho okolí. V odpoledních hodinách 
nás čekala komentovaná prohlídka areálu 
s průvodkyní, která nám v polském jazyce 
povídala o osudech tohoto poutního místa. 
Měli jsme tak možnost navštívit další expo-
zice a místa např. kapli zázračného obrazu 
Matky Boží, Rytířský sál, Muzeum 600 let, 
Kapli sv. Rocha a další expozice. Mimo 
jiné jsme mohli shlédnou historické před-
měty, nejen sakrální, mapující celou 600 
letou historii tohoto místa. Jasna Gora je 
hodně spjatá s osobou papeže Jana Pavla 
II (šestkrát jí navštívil) a to bylo znát nesku-
tečným počtem jeho osobních předmětů 
a darů, které poutnímu místu věnoval 
a tyto jsou v samostatné expedici před-
staveny návštěvníkům. Po komentované 
prohlídce následovalo další volno, které 
jsme využili každý podle vlastního uvážení. 
Někteří se šli podívat na onen slavný obraz 
(což mimochodem znamenalo absolvovat 
dvaceti minutovou tlačenici v několika set 
členném davu turistů), jiní zase využili pro-
cházku v blízkém nádherném parku nebo 
jen tak si posedět u kávy v nedalekých 
kavárnách. V pozdním odpoledním čase 
jsme se s tímto nádherným historickým 
městem rozloučili a pomalu se vydali na 
cestu k domovu. Závěrem nutno říci, že se 
nám všem tento výlet velice vydařil, o čemž 
svědčil úsměv na tváři většiny ze 48 pout-
níků z našeho autobusu. Věříme, že za rok 
se opět někde společně sejdeme v rámci 
našeho farního putování.

Za farnost zapsaly Jana Bajtková, 
Kateřina Žváková, Anna Huďová a pár 
informací doplnil Tomáš Huďa.
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Senior klub 

Senioři bilancují
Letní období si senioři vypili plnými 

doušky. Neodradily je ani vysoké tep-
loty, ba povzbudilo někdy tvrzení, že 
na důchodcovské akce se vždy usměje 
sluníčko. Může to potvrdit i vycházka 
22. července k palkovické vyhlídce na 

Smrži a na Hůrky, kdy mnohé až odradilo 
nesnesitelné vedro. Nebylo divu, že všem 
pěti účastníkům pak píchlo občerstvení 
v Horském hotelu se sklenkou chlazeného 
piva nebo kofoly.

I tradiční smažení bramborových 
placků „U Bačů“ za pěkného počasí 

Pouť u sv. Mořice
V neděli 27. září proběhla v naší far-

nosti tradiční nedělní mše svatá, ovšem 
tentokrát na netradičním místě. V církev-
ním kalendáři jsme slavili svátek sv. Mau-
ritia (česky Mořice) a tak u této příležitosti 
proběhla nedělní mše svatá venku v pro-
storách u kaple sv. Mauritia na dolním 
konci obce.

Svatý Mořic se narodil ve 3. stole-
tí v Egyptě a byl velitelem římské tzv. 
Thébské legie. Tato legie byla oddílem 
křesťanů naverbovaných v okolí egypt-
ských Théb římským císařem Maximiá-
nem. Jeho jednotky se měly účastnit ta-
žení v Galii v letech 286 - 287 po Kristu 
a zde se podílet na potlačování vzpoury 
proti císaři. Nedaleko Ženevského jezera 
dostali křesťané rozkaz obětovat pohan-
ským bohům, jak bylo před bitvou v řím-
ském vojsku zvykem, avšak Thébská legie 
tento rituál odmítla vykonat a stáhla se 
do Agauna (dnešní St. Maurice ve Wallisu 
ve Švýcarsku), přesto však zůstali dál po-
slušni rozkazům císaře. Maximián dal za 
trest legii zdecimovat. Legionáři, povzbu-
zeni Mořicem, však dál odmítali účastnit 
se pohanského rituálu, a tak decimování 
pokračovalo, až byla celá Thébská legie, 

včetně Mořice, pobita do posledního 
muže.

Ale zpátky do Palkovic. Mše svatá byla 
kromě památky na sv. Mořice také obě-
tovaná jako poděkování za úrodu. Tato 
tradice má v naší farnosti pevné místo 
už po mnoho desetiletí. Počasí nebylo už 
tak přívětivé, jak jsme byli v posledních 
týdnech zvyklí a tak se všichni návštěv-
níci museli více přiobléct. Nižší teplota 
nijak moc neovlivnila návštěvnost na této 
akci. Mši svatou sloužil palkovický farář 
P. Bronislav Wojnar společně s hostem 
trvalým jáhnem Antonínem Gryžboněm 
z Dobré. Výzdoba venkovního prostoru 
byla v duchu poděkování za úrodu s prv-
ky zemědělství. Jako obětní stůl a oltář 
posloužil obrovský kulatý balík ze slámy, 
stolky a stoly pro odkládání předmětů 
pak byly vyrobeny z balíkovaného sena. 
Po mši přišel určitě vhod teplý čaj, který 
vykouzlil úsměv na tvářích všech účast-
níků. Závěrem se sluší poděkovat naší 
obci za poskytnutí mobilního přístřeší 
a laviček a neposlední řadě také všem 
občanům, kteří se na přípravě této akce 
podíleli. Tak zase za rok na shledanou…

zapsal Tomáš Huďa
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přilákalo 19. srpna až 105 lidí, z toho 10 
polských hostů. 30 kg bramborového těsta 
se ztratilo jako nic. Možná k tomu při-
spělo harmonikové duo Kalkus – Chlebek 
i naše Palkovjanka. S ní se také zpívalo 
a dokonce i tancovalo. Domluvila se tam 
i naše účast na našich obecních dožín-
kách 22. srpna, kde jsme měli na starosti 
výpravu Poláků z Kobiernic. Zrodila se tu 
i myšlenka účasti našich seniorů na obec-
ních dožínkách v polských Kobienicích 
a nápad reprezentovat se tam chutnými 
palkovickými bramborovými placky.

Tak jsme v sobotu 6. září cestovali 
s 20 kg bramborového těsta, česnekem, 
kořením, sporákem, nádobím a dalším 
potřebným do Kobiernic. Smažilo se 
a všem chutnalo. Odměnou kuchařkám 
za obětavost byla ze všech stánků nejdelší 
fronta labužníků, nesmírná únava, ale 
i oboustranná spokojenost a plánování 
dalších společných akcí.

Pro naše členy byla zajímavá také srp-
nová vycházka za poznáním církevních 
památek naši obce. Bylo to ve středu 
26. srpna za účasti 10 dospělých a 2 dětí. 
Označili jsme ji číslem 1 – pro střed a dolní 
konec vesnice. Chceme zde poděkovat 
panu faráři Bronislavu Wojnarovi, Jiřímu 
Chlebkovi a Aleši Kubalovi za umožnění 
prohlídky celého našeho kostela sv. Jana 
Křtitele, kaple sv. Mauritia a památek 
na hřbitově a v jeho okolí. Podobnou 
vycházku, číslo 2 – na horní konec jsme 
uskutečnili ve středu 23. září za účasti 
10 členů. Pro všechny zúčastněné to bylo 
zajisté zajímavé a přitažlivé.

Že jsme Polákům příjemní a milí, 
svědčí i další naše akce ve čtvrtek 10. září. 
Připravili jsme pro ně kulturní program 

s výjezdem na Pustevny, procházkou 
kolem Jurkovičových chat a přes vyhlídku 
Cyrilku k památnému Radegastovi a po 
dobrém obědě na Zavadilce návštěvu 
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. 
Byli mile překvapeni z nabídky našeho 
nejbližšího regionu a jejich nadšení dovr-
šily rožnovské frgály.

Zářijovou akcí našich členů byl auto-
busový zájezd ve středu 16. září. Velký 
autobus se brzy zaplnil, protože trasa 
byla pro všechny lákavá. Iniciátorem 
a vedoucím všech našich letošních výletů 
je Ing. Jiří Bužek. Vše vždy pečlivě naplá-
nuje a taky to vždy klapne. Trasa na hrad 
Bouzov, do Muzea olomouckých tvarůžků 
v Lošticích i do Baziliky minor Navštívení 
Panny Marie na Svatém Kopečku 
u Olomouce taky vyšla. Všech 50 účast-
níků zájezd chválilo a byli spokojeni. Jen 
nikdo neví, kolik schodů se na hradě vyšla-
palo. Ale byla to sladká únava korunovaná 
tvarůžkovými výrobky a zákusky v loštické 
cukrárně.

Co náš čeká v dalším období?
21. října – tradiční předdušičkový nákupní 
zájezd do Polského Těšína
11. listopadu – zájezd na Novojičínsko
9. prosince – předvánoční posezení s jubi-
lanty ve spolupráci s Obecním úřadem

Našimi jubilanty v měsících zář í 
a říjen jsou Václav Mičulka, Jarmila 
Šupinová ,  Marta Harabišová 
a Lubomír Pavlíček, všichni z Palkovic. 
Rádi blahopřejeme, všem přejeme pevné 
zdraví, pohodu a hodně pěkných chvil.

Výbor Senior klubu Palkovice
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Moderní seniorské metody
Lidové přísloví říká: „časy se mění 

a my s ním“ a v tom je kus pravdy. 
Abych nebyl jen teoretik, uvedu to na 
několika příkladech.

Náš Senior klub  v Palkovicích, v je-
hož výboru jsme byl po několik let čle-
nem, používal celou řadu metod, nad 
kterými se dnes jen usmívám a se mnou 
jistě i ti členové výboru, kteří z kolektivu 
v roce 2013 odešli.

Pozvánky - to byl základ, jak se 
všichni sejít na různé společenské akce. 
Co bylo nutné? Musel jsem nechat na-
tisknout pozvánky (asi 60-80 kusů), 
rozstříhat je na jednotlivé části a na vý-
borové schůzi rozdat jejich členům. Tím 
to však neskončilo, každý člen měl svůj 
úsek, v kterém zanesl pozvánku do poš-
tovní schránky našim členům. Pro úpl-
nou představu to vypadalo následovně: 
pan Řezníček roznášel na Dolním konci 
20 pozvánek, paní Seibertová na Osadě 
15 pozvánek, paní Mališová a pan Vy-
vial roznášeli v úseku mezi zastávkami 
Transformátor a Kubala každý 15 po-
zvánek, pan Vlk v úseku Kubala Tomis 
20 pozvánek, pan Chlebek mezi To-
misem a Kuchařem 10 pozvánek, paní 
Mičulková a Sikorová od Kuchaře až po 
Myslík roznášely 12 pozvánek a paní 
Skurková a Sasynová na Myslíku roz-
nesly 20 pozvánek. Nevím, kolik kilo-
metrů pro všechny to bylo, ale mnohdy 
připomínkovali, že je těchto pozvánek 
málo a že se na všechny nedostalo!

Zájezdy - jakmile jsme se kolektiv-
ně rozhodli ve výboru, že uskutečníme 
zájezd tam či onam, tak jsme si rozdělili 
úlohy, že na to místo, které chceme na-
vštívit, pošleme písemnou objednávku 
nebo telefonickou žádost o potvrzení 
a zajištění návštěvy. Někdy přišla odpo-
věď, někdy ne a znovu se korespondo-
valo. Mnohdy se blížil termín a nebylo 
jasno, zda nás tam uvítají. Jak se říká, 
někdy to byly „nervy“.

Fotografie - z každé společenské 
akce nebo zájezdu byly pořízeny trvalé 
památky v podobě fotografií. Náš klu-
bovní fotograf pan J. Chlebek nesměl 
chybět na žádné akci, aby ji zvěčnil. 
A potom? Velmi často jsem do klubovní 
skřínky zveřejnil z každé akce fotogra-
fie, označené čísly, aby si je lidé mohli 
u něho (pana Chlebka) zakoupit (mnoh-
dy až 30 fotografií). Zveřejnil jsem jen 
tři z několika metod našeho výboru Se-
nior klubu z nedávné minulosti, které 
jsme ve prospěch našich členů velmi 
rádi postoupili. A dnes? K pozvánkám 
stačí jen vývěska v klubovní skřínce 
a občas obecní rozhlas, k zájezdům vy-
hledat a objednat zájezdy přes internet 
(na což je určen jeden člen výboru) a fo-
tografie - ty jeden člen výboru s foto-
aparátem zveřejní rovněž na internetu 
a kdo si je žádá, tak si to z něho zajistí. 
Ale mají internet všichni členové Senior 
klubu? Toto jsou nové moderní metody 
současného výboru, kterým sice fandím, 
ale myslím si, že ty za našeho vedení 
byly vůči členům srdečnější...   

Vzpomínal Vilém Vlk
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Blahopřejeme...
Náruč plnou květu
a blahopřání na tisíc, 
vždyť co je štěstí v lidském věku, 
to je zdraví a nic víc!  

V červenci oslavili své krásné životní 
jubileum paní Marie Sasynová, paní 

Dagmar Kusá  a  pan 
Miroslav Židek všichni 
z Palkovic. Připojujeme 
se tímto ke všem gratu-
lantům. Redakční rada 

Palkovických listů, starosta, 
rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Společenská rubrika

P

Zlatá svatba
Kdysi jste si prstýnky dali 
a už je to pár let.
Věčnou lásku jste si slibovali 
a ten slib nikdy nevzali jste 
zpět. 
Tak jako kdysi, tak i dnes
Vám v srdci zvony znějí.
A spolu s námi štěstí, lásku 
k Vašemu výročí Vám přejí 
všechno nejlepší do další společ-
ných let!

Dne 24. 7. 2015 oslavili významné 
životní jubileum 50 let výročí svatby 
- manželé Hedvika a František Bina-
rovi  z Palkovic.

Za zvuku svatebního pochodu byli 
oslavenci přivítání na místním obecním 
úřadě. Zastupitel Aleš Kubala pronesl 
proslov. Manželé Binarovi obnovili man-
želský slib věrnosti, lásky a úcty. To je 
opravdu silný zážitek a tak není divu, že 
občas ukápne i ta slza. Slib pak dovr-
šil manželský polibek. Následně zazněla 
píseň „Věrné milování“ v podání Kate-
řiny Koulákové a Lucie Merta Koulakové. 
Na závěr jsme popřáli manželům do dal-
ších let pevné zdraví, hodně štěstí, lásky 
a spokojenosti.

„Před padesáti léty, tedy v roce 1965 
si řekli společné „ANO“ rodilá děvčica 

z Kravař Hedvika Vlčková a synek 
z nedalekého Skřipova Franti-
šek Binar.  
Nepoznali se však v rodném 

kraji, ale až ve Frýdku-Místku, 
kde oba pracovali. Franta jako zed-

ník a Hedvika jako pomocná síla na 
všelico. 

Přes všechny překážky, které jim osud 
přichystal, se jim konečně v roce 1967 
narodila zdravá dcera Šárka. Společné 
chvíle trávili cestováním na oblíbenou 
Zemplínskou Šíravu, na kterou stále 
a pořád rádi vzpomínají. Když jim Šárka 
začala pomalu dospívat, rozhodli se, 
po patnácti letech bydlení v panelovém 
domě ve Frýdku-Místku, že si postaví 
dům v Palkovicích.

Stavba šla rychle. To víte, „Francek“ 
synek šikovný, sehnal „matriál“, no a po 
dvou létech, tedy v roce 1983, se přestě-
hovali do Palkovic.  

Zanedlouho se jejich dcera Šárka 
vdala a přivedla na svět dvě vnučky, 
Lucii a Kateřinu a vnuka Kida. Oba si 
vnoučat užívali plnými doušky. Není divu, 
že když se všichni odstěhovali do svého 
domu, bylo jim trošku smutno. Netrvalo 
ale dlouho a vnučka Lucie s Romanem 
zrekonstruovali bydlení v jejich domě 
a dům se opět začal plnit.
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Dýně „Hokaido“
Na rozdíl od klasických druhů 

dýní má dýně Hokaido v kuchyni 
rozmanité využití. Kdo má dýni 
spojenou pouze s kompoty či 
džemy, bude možná překvapen, 
jaké delikátní, rychlé a levné po-
krmy lze z dýně připravit. Dýně je totiž také 
chutnou náhražkou nezdravých příloh či 
jako hlavní přísada do skvělých krémových 
polévek a omáček. Dýně Hokaido je boha-
tá na vitamíny a minerální látky, zastoupe-
ny jsou: vápník, hořčík, fosfor, draslík, váp-
ník, betakaroten a vitamíny A, B, C. Léčivé 

účinky dýně, která je opravdovou 
vitamínovou bombou, jsou pří-
mo zázračné. Pomáhá při one-
mocnění slinivky břišní, sleziny, 
žaludečních potížích, ale také 
při poruchách ledvin a srdečních 
potížích. Má močopudné účinky 

a obsažené látky bojují proti hlístům, rou-
pům a škrkavkám. Konzumace je vhodná 
i pro diabetiky, opražená semínka napo-
máhají pánům při potížích s prostatou. 
Pro nízký energetický obsah, vysoký obsah 
vlákniny a detoxikační účinky je vhodná 
i jako součást jídelníčku při redukční dietě.

Holky v akci

23. 11. 2015 oslaví manželé Pavlína 
a Petr Neidveisovi 30 let společného 
života. 

„Pavlínko, stále tě miluji a budu tě mít rád 
až do smrti. Tvůj manžel“

Dýňová polévka
Ingredience:
0,5 litr zeleninového vývaru
smetana (obilná, sojová)
1 středně velká dýně Hokaido
1 cibule

1 velká mrkev
1 brambor
kurkuma
muškátový oříšek
sůl
orestované dýňové semínka

V roce 2011 se dočkali prvního pra-
vnuka Huga a o dva roky později druhého 
pravnuka Waldemara. 

A mají zase o zábavu postaráno.“ 

Gratulujeme k vaší zlaté svatbě.
Za komisi KPOZ předsedkyně  Karla 

Menšíková, Redakční rada Palkovických 
listů, rada a zastupitelstvo obce. 

Rozloučili jsme se… 
Vydal ses cestou, 
jež chodí každý sám. 
Jen dveře vzpomínek 
jsi nechal dokořán.
Díky za to, čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, jenž jsi pro nás žil.   

V srpnu nás navždy opus-
til Aleš Kožuch z Palkovic. 

Hlubokou a upřímnou 
soustrast všem pozůstalým 
vyslovuje Redakční rada 
Palkovických listů, starosta, 
rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.
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Pečená dýně hokaido
Ingredience:
1 dýně hokaido
olivový olej
česnek
tymián či jiná bylinka

Postup:
Dýni vydlabeme a nakrájíme na mě-

síčky (neloupeme, pokud není kůrka ješ-
tě příliš tvrdá). Rozložíme na vymazaný 
plech a potřeme marinádou z olivového 
oleje, soli, česneku a případně bylinek. 
Pečeme do změknutí asi na 180 stupňů. 
Dobrou chuť!

„Vyplišťák“ 
Ingredience:
8 syrových brambor
1 špetka soli
25 švestek
2 lžičky sádla
1 kostka másla
1 miska moučkového cukru
2 lžíce hladké mouky

Postup:
Oloupeme syrové brambory, nastrou-

háme podobně jako těsto na placky, osolí-

me, přidáme hladkou mouku, 
zamícháme, vylijeme přeby-
tečnou vodu. Plech vymastíme 
sádlem a těsto na plech roz-
táhneme v tenké vrstvě. Vy-
peckované švestky položíme 
dužinou nahoru, mírně do těs-

ta zatlačíme a vložíme do trouby rozehřáté 
na 180 °C na zhruba 30 minut. Pečeme 
do chvíle, kdy začne chytat zlatavou barvu. 
Nakrájíme na obdélníky, přidáme máslo, 
které se krásně roztopí, a pocukrujeme. 
Jíme zásadně teplé. Dobrou chuť!

Pátek 16. 10. 2015 v 19:30

Sedmero krkavců
Pohádkový příběh vychází z klasické 

pohádky Boženy Němcové „Sedmero kr-
kavců“. Mladá dívka na sebe bere těžký 
úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry 
a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla je-
jich matka. Je to příběh o odvaze, vytrva-
losti, ale také síle slova, pravdy a oprav-

dové lásky... Hlavní hrdinkou je mladá 
dívka Bohdanka, která se narodí do 
utrápené rodiny pekaře, jehož žena před 
lety v návalu vzteku proklela sedm svých 
synů a z těch se stali krkavci. Rodiče před 
Bohdankou toto rodinné neštěstí tají. 
Když se Bohdanka na prahu dospělosti 
dozví o prokletí své rodiny, rozhodne se, 
že musí bratry zachránit. Od místní ča-
rodějky se jí dostane rady, že musí svým 

Program kina říjen – prosinec 2015

Postup:
Cibuli orestujeme na oleji. Dýni omy-

jeme, vydlabeme a nakrájíme na kostky. 
Pokrájíme i zbylou zeleninu. Přihodíme do 

hrnce k cibuli a chvíli restujeme. Poté při-
dáme koření, vývar a vaříme do změknutí. 
Uvařené rozmixujeme. Podáváme přelité 
smetanou a posypané semínky.
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bratrům ušít košile. Ale ne lecjaké - sama 
bez pomoci musí natrhat kopřivy, zpraco-
vat vlákna, utkat látku a ušít každý steh. 
Bohdanka se vydává na dlouhou cestu za 
záchranou svým bratrů.
Pohádka / Fantasy
Česko / Slovensko, 2015, 97 min
Režie: Alice Nellis
Hrají: Martha Issová, Sabina Remundo-
vá, Lukáš Příkazký, Václav Neužil ml., 
Zuzana Bydžovská a další
Premiéra: 4. 6. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 75 %

Pátek 23. 10. 2015 v 19:30
Avengers: Age of Ultron

Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit 
program na udržení celosvětového míru 
skončí nezdarem a největší hrdinové světa, 
včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Tho-
ra, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow 
a Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí. 
V sázce je osud celé planety. Povstane zlo-
volný Ultron a jenom Avengers mu mohou 
zabránit v uskutečnění ďábelských plánů. 
Nová křehká spojenectví a nečekané zvra-
ty jsou zárukou vzrušujícího a jedinečného 
akčního dobrodružství globálních rozměrů.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA, 2015, 141 min, v původním znění 
s českými titulky
Režie: Joss Whedon
Hrají: Chris Evans, Chris Hemsworth, 
Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scar-
lett Johansson a další
Premiéra: 30. 4. 2015
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 75 %

Neděle 25. 10. 2015 v 17:00 
(představení pro děti)
Velká šestka

Velká šestka je emocemi nabité kome-
diální dobrodružství o malém geniálním 
konstruktérovi robotů jménem Hiro Ha-
mada, který se naučí využívat svůj talent. 
Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný 
bratr Tadashi a jejich kamarádi: dívka Go 
Go Tamago, vyhledávající adrenalinové 
zážitky, čistotou posedlý Wasabi No-Gin-
ger, sličná chemička Honey Lemon a je-
jich fanda Fred. Když se parta kvůli kata-
strofální souhře náhod ocitne uprostřed 
nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál 
v ulicích San Fransokya, Hiro se obrátí 
na svého nejbližšího kamaráda – robota 
jménem Baymax - a přetvoří svou partu 
přátel na high-tech hrdiny odhodlané vy-
řešit vzniklou záhadu.
Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný
USA, 2014, 108 min, české znění
Režie: Don Hall, Chris Williams
Premiéra: 22. 1. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 81 %

Pátek 30. 10. 2015 v 19:30
Ex Machina

Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvě-
řitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál 
hlavní cenu, týdenní pobyt na horské cha-
tě svého zaměstnavatele, geniálního vědce 
Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku kdy 
uprostřed pustiny vyskočí z vrtulníku, který 
ho na místo dopravil, dojde mu, že na ten-
hle týden jen tak nezapomene. Jenže ani 
nejbujnější fantazie by ho nedokázala při-
pravit na to, co ho čeká v supermoderní 
stavbě připomínající protiatomový bunkr. 
Prvotní ostych zažene Nathanův přátelský 
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přístup. Pak se však seznámí s Avou (Alicia 
Vickander). U přátelské dívky s krásnou 
tváří jen dráty vedoucí jejím průsvitným 
tělem prozrazují, že je ve skutečnosti uni-
kátním technologickým experimentem. 
Jeho součástí se právě stal i Caleb. Jeho 
úkolem je prostá interakce s Avou, kterou 
Nathan pečlivě pozoruje a zaznamenává 
a testuje tak možnosti umělé inteligence. 
Dokáže být Ava natolik „lidská“, že Ca-
leb zapomene, že komunikuje s robotem? 
Dokáže v něm probudit nějaké city? Ca-
lebovi se však role pokusného morčete 
začne čím dál víc zajídat, zvlášť když s Avi-
nou pomocí zjistí, že Nathan mu o svém 
výzkumu neřekl zdaleka všechno.
Drama / Sci-Fi / Thriller
Velká Británie, 2015, 108 min, v původ-
ním znění s českými titulky
Režie: Alex Garland
Hrají: Domhnall Gleeson, Alicia Vikan-
der, Oscar Isaac, Sonoja Mizuno, Corey 
Johnson a další
Premiéra: 30. 4. 2015
Film je přístupný od 15 let
Na ČSFD hodnoceno na 75 %

Pátek 6. 11. 2015 v 19:30
Jurský svět

Před dvaadvaceti lety tragicky skončil 
sen excentrického milionáře Johna Ham-
monda, který chtěl na odlehlém ostrově 
z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park 
s živými exponáty. Od té doby se ale 
mnohé změnilo, park jede na plné obrát-
ky, ročně jím projdou milióny nadšených 
návštěvníků, kteří s očima navrch hlavy 
sledují v akci desítky „vyhynulých“ živoči-
chů. Jenže vedení parku stále hledá nové 
způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci ještě 

víc zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou kom-
plikace. Vědecké experimenty s novými 
druhy mohutně podporuje strohá mana-
žerka parku Claire Dearing (Bryce Dallas 
Howard), která ve zvířatech vidí především 
čísla. Na rozdíl od ní v nich biolog Owen 
Grady (Chris Pratt ze Strážců galaxie) vidí 
hlavně nebezpečí, zvlášť ve tvorech, které 
nestvořila příroda, ale laboratoř. Události 
mu dají za pravdu, když se jeden z tako-
vých mazlíčků doslova urve ze řetězu a za-
čne si vylepšovat jídelníček zaměstnanci 
parku a posléze také návštěvníky, mezi 
nimiž jsou také dva synovci Claire, kteří 
za tetou přijeli na prázdniny. Teď už nejde 
o vyšší tržby ani o udržení prestiže. Cílem 
všech začalo být holé přežití.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller
USA, 2015, 125 min, v původním znění 
s českými titulky
Režie: Colin Trevorrow
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Vincent D‘Onofrio, Ty Simpkins, Nick 
Robinson a další
Premiéra: 11. 6. 2015
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 75 %

Neděle 8. 11. 2015 v 17:00 
(představení pro děti)
Ovečka Shaun ve filmu

Život na farmě je nekonečná nuda. Ka-
ždý den plyne ve stejném rytmu, Shaun 
musí poslouchat a dělat co farmář nařídí. 
Jak jen mít jeden jediný den volna? To 
chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí 
způsob, jak mít zase jeden odpočinkový 
den. Ale i plánovat se musí umět a kaž-
dý plán se může zvrtnout! Shaun a další 
ovce přijdou s mazaným trikem jak far-
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máře uspat. Skáčou stále dokolečka přes 
ohradu, farmář počítá, počítá a počítá své 
ovečky, až nakonec usne. Ovce potom 
farmáře opatrně uloží do starého karava-
nu v rohu hřiště a předstírají, že je noc. 
Když farmářův věrný pes Bitzer zjistí, co 
ovce udělaly, celý plán končí. Blitzer se 
snaží farmáře dostat z karavanu, ale ka-
ravan se uvolní a přes všechny překážky 
vyjede ven na silnici i se spícím farmářem 
uvnitř. Bitzer vyrazí za karavanem, který 
ujíždí přímo do velkoměsta. Shaun a ovčí 
stádo zatím hospodaří na farmě. Farmář 
a pes se z města stále nevracejí a na farmě 
zavládne chaos. Stádo se Shaun v čele se 
rozhodne napravit svoji chybu a vydá se 
do velkoměsta najít farmáře a jeho věrné-
ho Bitzera. Na této záchranné výpravě je 
čeká mnoho dobrodružství. Budou Shaun 
a kamarádi schopni najít svého farmáře 
dřív, než se ztratí navždy?
Animovaný / Komedie / Dobrodružný / 
Rodinný
Velká Británie / Francie, 2015, 85 min, 
české znění
Režie: Mark Burton, Richard Starzak
Premiéra: 2. 4. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 81 %

Pátek 13. 11. 2015 v 19:30

Vybíjená
Vybíjená je groteskou o přátelství, 

osudových láskách, kráse a ošklivosti, 
alkoholu a hledání lidského štěstí. V ně-
kolika časových rovinách vypráví příběh 
spolužáků, kteří spolu prožívají různé 
životní etapy. Ocitáme se na abiturient-
ském srazu gymnázia. Zdánlivě banální 
situace dává prostor nejen pro sentimen-
tální vzpomínky, ale především k bilanci 

nenaplněných tužeb i uskutečněných snů 
a prožitého života. V centru příběhu jsou 
tři kamarádi – Jeff, Skippy a Tom, které 
životní peripetie neustále vracejí do spo-
lečného bydliště – staromládeneckého 
doupěte, které se pro ně stává útočištěm 
podle toho, jak získávají či ztrácejí život-
ní partnerky. Jejich protipólem jsou dvě 
ženské hrdinky – třídní kráska Eva, která 
se stane postupně objektem lásky všech 
spolužáků a ošklivka Hujerová, které 
schopnost sebeironického nadhledu dává 
nejen schopnost přežít ve světě krásných, 
ale najít i vlastní cestu ke štěstí.
Komedie / Drama
Česko, 2015, 94 min
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Ondřej Sokol, Michal Suchánek, 
Richard Genzer, Simona Krainová, Lin-
da Bartošová, Lukáš Vaculík, Simona 
Babčáková, Monika Absolonová, Hynek 
Čermák a další
Premiéra: 12. 3. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 42 %

Pátek 20. 11. 2015 v 19:30

Mimoni
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč 

vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí 
Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padou-
chovi s velkým P? Odpověď přináší ani-
movaná komedie Mimoni, která z nich ko-
nečně a především zcela zaslouženě dělá 
hlavní postavy jejich vlastního příběhu. 
Odpověď na výše uvedenou otázku na-
jdete hned úvodu, který mapuje historic-
ký vývoj Mimoňů. Představte si, že tihleti 
dobráci od kosti vidí odnepaměti smysl 
své existence v posluhování tomu největ-
šímu darebákovi široko daleko. Kdykoliv 
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shodou náhod, ke kterým často přispíva-
li oni sami, o svého pána přišli, hned si 
hledali dalšího. A tak to šlo celá staletí, 
od Tyranosaura Rexe, přes hraběte Drá-
kulu a císaře Napoleona až do okamžiku, 
kdy žádného nového nadřízeného najít 
nedokázali a upadli do hluboké deprese. 
Tu zvýraznila i skutečnost, že se v onen 
tragický moment nalézali v zemi věčného 
sněhu a ledu. Naštěstí se v jejich středu 
zjevili tři hrdinové – hrdý Kevin, hladový 
Stuart a lehce vystresovaný Bob. Ti vyrazili 
do světa, aby všem svým mimoňským ka-
marádům vrátili smysl života. Štěstěna je 
zavedla až do Ameriky, na floridský festival 
zločinců všeho typu, jehož se měla zúčast-
nit i absolutní královna světového zločinu, 
Scarlett Odkráglová. „Ta a žádná jiná!“ 
řekli si Kevin, Stuart a Bob a okamžitě za-
hořeli touhou začít pro Scarlett pracovat. 
Sympatie rozhodně nebyly oboustranné, 
přesto se zlodcera s trefným příjmením 
rozhodla vyzkoušet jejich schopnosti. Co 
takhle šlohnout britské korunovační kleno-
ty? A tak se Kevin, Stuart a Bob vydávají 
do staré dobré Anglie, přičemž zdaleka ne-
tuší, že v příštích dnech není v sázce jen to, 
co bude Alžběta nosit na hlavě, ale také sa-
motná existence jejich živočišného druhu.
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2015, 91 min, české znění
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin
Premiéra: 25. 6. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 68 %

Neděle 22. 11. 2015 v 17:00 
(představení pro děti)

Popelka
Děj snímku Popelka sleduje osudy 

mladé Elky, jejíž otec, kupec, se po smr-

ti její matky znovu ožení. Elka má svého 
tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své 
nové maceše a jejím dvěma dcerám Ana-
stázii a Drizele chovat vstřícně, a dělá 
všechno proto, aby se ve svém novém 
domově cítily dobře. Když ale Elčin otec 
nečekaně zemře, Elka zjistí, že je vydána 
na milost své nové žárlivé a kruté rodi-
ny. Zanedlouho se z ní stane obyčejná 
služka, věčně umouněná od popela, kte-
ré ostatní posměšně říkají Popelka. Na-
vzdory krutostem, kterým je nucena čelit, 
ale Elka neztrácí naději a je rozhodnuta 
řídit se posledním přáním své matky, aby 
vždy byla „odvážná a laskavá“. Nehodlá 
propadnout zoufalství, ani pohrdat těmi, 
kteří s ní jednají špatně. A pak je tu ještě 
jistý pohledný cizinec, se kterým se setka-
la v lesích. Elka, která nemá nejmenší tu-
šení, že se ve skutečnosti jedná o prince, 
a nikoliv o pouhého učedníka ze zámku, 
má pocit, že konečně potkala spřízněnou 
duši. Záhy nato se zdá, že by se na ni ko-
nečně mohlo usmát štěstí. Všechny dív-
ky z širokého okolí jsou totiž sezvány do 
královského paláce na bál a Elka se těší, 
že by se tam mohla znovu setkat s okouz-
lujícím Kitem. Macecha jí však návštěvu 
bálu zakáže a zlomyslně jí roztrhá šaty. 
Jako ve všech správných pohádkách je 
však pomoc nablízku a objevuje se kou-
zelná víla kmotřička, která – proměnou 
dýně a několika myšek – Popelčin život 
navždy změní.
Dobrodružný / Drama / Rodinný / Ro-
mantický / Fantasy
USA / Velká Británie, 2015, 114 min, 
český dabing
Režie: Kenneth Branagh
Premiéra: 19. 3. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 75 %



P A L K O V I C K É  L I S T Y

25

Pátek 27. 11. 2015 v 19:30

Méďa 2
Některým plyšovým medvědům nesta-

čí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se 
s prsatými blondýnami. Někteří si dokon-
ce chtějí pořídit vlastní dítě! Mimořádně 
úspěšná komedie Méďa názorně předved-
la, že když jste z plyše, nic vás nezastaví, 
aspoň co se humoru týče. Dobrou, i když 
možná i lehce znepokojující zprávou je, že 
v pokračování se Méďa Ted vydává v do-
provodu věrného parťáka Johnnyho v po-
dání Marka Wahlberga ještě o pár kroků 
dál. Dobré příběhy končí svatbou, ten náš 
jí začíná. Urostlé a blonďaté pokladní Ta-
mi-Lynn nevadí, že je její manžel chlupatý 
po celém těle a navíc měří o metr a půl 
míň než ona. On by jí na oplátku chtěl 
dopřát miminko, jenže jaksi technicky... 
plyšák a lidská bytost... Nakonec se roz-
hodnou pro umělé oplodnění. A v oka-
mžiku, kdy Ted s Johnnyho pomocí má 
potřebné sperma takřka na dosah ruky (či 
spíše packy), zařehtá úřední šiml, který 
rozhodne, že medvěd původem z hrač-
kářství nemá na potomky nárok. Jenže 
Méďa a Johnny jsou hromský kámoši, jen 
tak něčeho se neleknou, a tak si najmou 
právničku (Amanda Seyfried). Je blonďa-
tá, okatá a taky trošku hulí, takže veskrze 
sympatická. Nesourodá trojka se pustí do 
předem prohraného boje s takovou ver-
vou, že se nebudete stačit divit. Sice jim 
to možná k vítězství nepomůže, ale hlav-
ně že bude sranda.
Komedie
USA, 2015, 115 min, původní znění 
s anglickými titulky
Režie: Seth MacFarlane
Hrají: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, 
Morgan Freeman, Seth MacFarlane a další

Premiéra: 2. 7. 2015
Film je přístupný od 15 let
Na ČSFD hodnoceno na 75 %

Pátek 4. 12. 2015 v 19:30

Terminator Genisys
Budoucnost je temná. Soudný den 

v devadesátých letech minulého století 
zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo pře-
žili, se od té doby snaží marně vzdorovat 
počítačovému systému Skynet. Nejsil-
nější hnutí odporu se zformovalo kolem 
Johna Connora (Jason Clarke), jenž 
pro Skynet představuje největší hrozbu. 
Problém má vyřešit Terminátor, stroj na 
zabíjení s lidskými rysy (Arnold Schwar-
zenegger), kterého Skynet vyšle do mi-
nulosti, aby zabil Connorovu matku Sáru 
(Emilia Clarke) dřív, než svého syna stih-
ne počít. Jenže i lidští rebelové mají pří-
stupu ke stroji času a za Sárou pošlou 
vojáka Kylea Reese (Jai Courtney), aby ji 
pro změnu chránil před Terminátorem. 
Až do tohoto okamžiku se výše uvede-
ný popis shoduje s dějem prvního dílu. 
Návratem do roku 1984 však dochází 
k zásadnímu bodu obratu. Kyle Reese 
zjišťuje, že Sára není bezbranná a vydě-
šená servírka, ale pořádná ranařka, kte-
rou žádný Terminátor nemůže vyděsit, 
zvlášť když jí jeden takový stroj už pár let 
dělá společníka a ochránce. Jenže tahle 
zdánlivá výhoda může být k ničemu, pro-
tože Skynet má „prsty“ všude a rozhod-
ně chce zabránit tomu, aby tahle nesou-
rodá trojice namalovala lidstvu růžovou 
budoucnost.
Sci-Fi / Akční / Thriller / Dobrodružný
USA, 2015, 126 min, v původním znění 
s českými titulky
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Režie: Alan Taylor
Hrají: Emilia Clarke, Arnold Schwarze-
negger, Jason Clarke, Jai Courtney, J.K. 
Simmons a další
Premiéra: 9. 7. 2015
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 68 %

Neděle 6. 12. 2015 v 17:00 
(představení pro děti)

Šmoulové 2
V pokračování rodinné komedie 

Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargamel 
pár nezbedných stvoření podobných 
Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s je-
jich pomocí získá všemocnou kouzelnou 
šmoulí esenci. Jenže brzy zjistí, že jen 
skutečný Šmoula mu může dát, co po-
třebuje, a že jen Šmoulinka zná tajné 
kouzlo, kterým se Neplechové promění 
ve skutečné Šmouly. A tak se Gargamel 
rozhodne unést Šmoulinku do Paříže, kde 
si získal obdiv široké veřejnosti jako nej-
mocnější čaroděj světa. Nejvyšší čas, aby 
se do našeho světa vrátili Taťka Šmoula, 
Nešika, Mrzout a Fešák, aby se sešli se 
svými člověčími přáteli Patrikem a Gra-
ce Winslowými, a hlavně aby zachránili 
Šmoulinku! Ona si vždy ve světě Šmoulů 
uvědomovala svou odlišnost - najde v Ne-
plechách Vexy a Hakusovi nové přáte-
le? Nebo zjistí, kam doopravdy patří a že 
modrá je přeci jen ta nejlepší barva na 
světě?
Animovaný / Komedie / Rodinný / Dob-
rodružný
USA, 2013, 105 min, český dabing
Režie: Raja Gosnell
Premiéra: 8. 8. 2013
Na ČSFD hodnoceno na 56 %

Pátek 11. 12. 2015 v 19:30

Pořád jsem to já
Alice Howlandová, šťastně vdaná mat-

ka tří dospělých dětí, je uznávanou profe-
sorkou lingvistiky, která začíná zapomínat 
slova. Když je jí diagnostikována raná for-
ma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice 
společně se svou rodinou, že jejich vzá-
jemné vztahy projdou tou nejnáročnější 
myslitelnou zkouškou. Její úsilí zůstat stá-
le tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné 
i inspirující.
Drama
USA, 2014, 100 min, v původním znění 
s českými titulky
Režie: Richard Glatzer, Wash Westmore-
land
Hrají: Julianne Moore, Kate Bosworth, 
Shane McRae, Hunter Parrish, Alec 
Baldwin a další
Premiéra: 16. 4. 2015
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 78 %

Pátek 18. 12. 2015 v 19:30

Město 44
Město 44 vypráví příběhy mladých 

lidí, kteří žijí své životy jako by každý den 
měl být jejich posledním. Není to díky je-
jich statečnosti nebo lehkovážnosti – ten-
to postoj je přirozený s ohledem na sku-
tečnost, které čelí. Píše se totiž rok 1944 
a jejich příběhy se odehrávají v Němci 
okupované Varšavě. Mladí Poláci vnímají 
své zapojení do podzemního hnutí nejen 
jako vlasteneckou povinnost, ale také 
jako dobrodružství, příležitost se pochlu-
bit před svými vrstevníky a zapůsobit na 
dívky. Flirtují, předvádí se a dělají plány 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

27

během jejich odbojového cvičení, aniž by 
si uvědomovali, že se blížící léto stane nej-
těžší zkouškou jejich života. A tak netu-
ší, co pro ně historie připravila... Polské 
hnutí odporu představované Zemskou 
armádou (Armia Krajowa) 1. srpna 1944 
zahájilo ozbrojené povstání, které mělo 
osvobodit Varšavu z područí nacistického 
Německa. Naši hrdinové pod vedením 
charismatického vůdce Kobry vytvoří je-
den z nejodvážnějších oddílů povstání. 
Jsou svědky i aktéry obětování se a hrdin-
ství, ale i krutosti, zrady a vraždy. Učí se 
lásce a zjistí, co je to nenávist. Dějiny jim 
dají krvavou a krutou lekci v dospívání.
Drama / Válečný
Polsko, 2014, 127 min, český dabing
Režie: Jan Komasa
Hrají: Max Riemelt, Zofia Wichłacz, To-
masz Schuchardt, Michał Żurawski, Mo-
nika Kwiatkowska a další
Premiéra: 26. 3. 2015
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 64 %

Neděle 20. 12. 2015 v 17:00 
(představení pro děti)

Zvonilka a tvor Netvor
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze str-

hujících dobrodružství Zvonilky a jejích ví-
lích kamarádek. Veselá a talentovaná víla 
Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit 
růži podle trní a že každý živý tvor je v já-
dru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným 
tvorem, který je podle prastarých legend 
známý jako tvor Netvor. Zatímco Zvonil-
ka a její vílí kamarádky nevědí, co si mají 
o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězd-
né roklinky, vílí Skauti, se rozhodnou ma-
gického tvora ulovit dřív, než přivolá na 
jejich společný domov zkázu. Fauna musí 
poslechnout své srdce a zariskovat, aby 
s pomocí svých vílích kamarádek záhad-
ného tvora Netvora zachránila.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / 
Fantasy
USA, 2014, 76 min, český dabing
Režie: Steve Loter
Premiéra: 12. 2. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 69 %

Poděkování

Děkuji panu Marku Myšinskému za pěkně provedenou oslavu mých 50. narozenin 
na „Ranch u Myšaka“.  Petr Neidveis

Vstupné: 50 Kč

Dětská představení: 30 Kč
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21. 10. Senior klub tradiční předdušičkový nákupní zájezd 
do Polského Těšína

23. 10. Gospelový koncert v kinosále (17:30 hod)

11. 11. Senior klub zájezd na Novojičínsko

13. 11. Promítnutí videa z Festivalu dechovek a Obecních dožínek v kinosále 
(18:00)

15. 11. Mše svatá u příležitosti nedožitých 90 let P. Ladislava Navrátila

26. 11. Tomáš Kočko a orchestr - vánoční koncert v kinosále (19:00 hod)  

  5. 12. Vánoční jarmark před kulturním domem (16:00 hod) 

  9. 12. Senior klub předvánoční posezení s jubilanty ve spolupráci 
s Obecním úřadem

Pátek 16. 10. v 19:30  Sedmero krkavců

Pátek 23. 10. v 19:30  Avengers: Age of Ultron

Neděle 25. 10. v 17:00 (PD) Velká šestka

Pátek 30. 10. v 19:30  Ex Machina

Pátek 6. 11. v 19:30   Jurský svět

Neděle 8. 11. v 17:00 (PD) Ovečka Shaun ve filmu

Pátek 13. 11. v 19:30  Vybíjená

Pátek 20. 11. v 19:30  Mimoni

Neděle 22. 11. v 17:00 (PD) Popelka

Pátek 27. 11. v 19:30  Méďa 2

Pátek 4. 12. v 19:30   Terminator Genisys

Neděle 6. 12. v 17:00 (PD) Šmoulové 2

Pátek 11. 12. v 19:30   Pořád jsem to já

Pátek 18. 12. v 19:30  Město 44

Neděle 20. 12. v 17:00 (PD) Zvonilka a tvor Netvor

PD – představení pro děti

Termínový kalendář

Kino Palkovice
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 délka 25 m 
 3 plavecké dráhy 
 minimální teplota vody 30 0C 
 optimální hloubka 1,1 až 1,3 m 
 divoká řeka, vířivka 
 tobogán o délce 60 m 
 brouzdaliště pro děti do 6 let s teplotou vody 36 0C 
 Brušperská plavecká škola vyučující předškolní děti a školáky 

 

     OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí až pátek školy    8.00 - 12.30 
    veřejnost 14.00 - 21.00 
 
   Sobota a neděle veřejnost   8.00 - 21.00 
 
   
 
  

     CENÍK:  Základní hodinové vstupné 
 dospělí   60 Kč 
 zlevněné        50 Kč /děti do 15 let, důchodci a ZTP/ 
 děti od 3 do 6 let  40 Kč 
 děti do 3 let  zdarma 

 
 

 
      KONTAKT: 
      Základní škola V. Martínka Brušperk 
      Sportovní 584, 739 44  Brušperk 

Telefon sekretariát: 558 666 227 
Telefon ředitel:       774 312 265 
Telefon recepce:     721 904 515 

 
Vstup do krytého plaveckého bazénu u víceúčelové sportovní haly 

Dostatek parkovacích míst 
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» Pomůžeme při výběru krbové vložky

Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín

Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů

Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů

Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

»

»

»

»

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:

POSTAVTE SI KRB
Chcete si pořídit krb?
S námi to zvládnete. Navštivte nás v naší specializované prodejně v Metylovicích a my Vám podrobně
poradíme, jak postavit krb za rozumnou cenu a hlavně správně a s ohledem na bezpečnostní normy.

Pokud netušíte, co stavba krbu obnáší a váháte, nahlédněte do našich hotových návodů na stavbu
krbu, ve kterých je stavba popsána podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách

.www.nejenkrby.cz

Po-Čt  8:30 - 17:00
Pá      8:30 - 15:00

NAVŠTIVTE NÁS

v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU

Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

29 731,-731 352 674 obchod@nejenkrby.cz
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Omalovánka pro děti
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mateřské škole maškarní karneval.

třídy jsme si společně 
s dětm

i vyzdobili balón y

do školky víly, kovbojové, indiáni, princezny, růz
ná zvíř

rodičů dě
tí byla veliká. A pak už to zača

lo. Rej masek, se zná

diskotéka, kolo štěst
í, nechyběly ani nejrůzně

jší pohybové soutěže. Mezi 

šampus pro děti a
 nechybělo ani občerstvení a dobrůtky, co připravily maminky. Děk

uj

za jejich spolupráci a krásně v
ydařený karneval. Tak jako každý rok i letos měl

y děti v
 naší mat

škole maškarní karneval. Každá třída si ho připravila sama – třídy jsme si sp
olečně 

s dětm
i vyzdobi

balónky a ozdobami z krepového papíru.  Ráno pak přišly
 do školky víly, kovbojové, indiáni, princezn
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zkrátka fantazie a nápaditost rodičů dě
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lo. R

masek, se známými dětsk
ými hity odstartovala diskotéka, kolo štěstí

, nechyběly ani nejrůzně
jší pohyb

soutěže. Mezi tím bouchl karnevalový šampus pro děti a nechybělo ani občerstvení a dobrůtky
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kujeme rodičům za jejich spolupráci a krásně v

ydařený karneval. Výjezd se 
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e spoustu zajímavých míst a dozvědě

li se množství nových informací, co přip
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soutěže. Mezi tím
 bouchl karnevalový šampus pro děti 

a nechybělo ani občerstvení a dobrůtky, co 

maminky. Dě
kujeme rodičům za jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Výjezd se nám velice l

Mgr. Pavel Tomalík, 

loučení 

pou

V pátek 27. února jsme se rozloučili 

ominantou naší obce – lípou stojící před 

adní školou. Toto datum nebylo vybráno 

odně. Následující týden byly jarní prázdniny, 

díky nepřítomnosti dět
í zaručovalo vysokou 

pečnost před budovou školy v době jejího 

ení. Taktéž čas rozloučení v 15 hodin byl 

len zcela záměrně
. Na jedné straně jsm

e chtěli, 

se rozloučení mohly zúčastnit děti 
ze školy před 

hodem domů a odjezdem na jarní prázdniny. 

druhou stranu, aby současně m
ohla na akci přij

ít 

spoň část pracujících spoluobčanů. Svou roli hrálo 

é to, že šlo o konec února, kdy velmi těžk
o lze 

ší dobu dopředu odhadnout, zda bude pršet, sně
žit 

aká bude venku teplota, proto nešlo akci protáhnout 

večerních hodin. Celková účast více než dvou set lidí 

konec příje
mně pře

kvapila všechny. 

V rámci programu se svým úvodním slovem 

starosta

rozloučení zah

Velký úspěch
 také měli 

s

a děti z
 místní školy, kteří si

 připrav

písniček připomínajících památku lípy. 

programu byla v budově školy k zhlédnutí výstava 

historických fotografií s l
ípou a výstava žákovských 

prací s tématikou lípy.

Velký dík za toto vydařené rozloučení patří 

zejména vedení školy za podporu během přípravy, 

paní školnici Janě Gajdové za výrobu památních 

lípových lístků
 a dortu s lípou, panu Jarku Šupinovi 

a paní Věře Krpcové za poskytnuté fotografie 

a v neposlední řadě kulturní komisi za přípravu 

a pomoc s re
alizací akce.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

ová sbírka 

ajinu v Palkovicích
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u potravinami, které jim vydrží několik 

e obsahovat olej, těstoviny, polévky, nějaké 

a další potraviny, které lidé donesli. 

kačevu přibývá občanů, kteří n
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ákladních životních potřeb. Podniky propouštějí 

zaměstn
ance nebo jim 

zadržují výplaty. Nejsou peníze na vyplácení důchodů. 

V důsle
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apříklad kilo mouky vyjde v pře
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na 26 Kč. M
íra inflace je veliká. Krize se stále prohlubuje 

a životní úroveň lidí klesá.
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zorganizovat...
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Ve svém 

volném čase vede společně 
s dalšími dobrovolnými 

hasiči 
Petrem Havlasem a Lucií Orságovou, 

kroužek mladých hasičů v
e své obci. Stala se také 

dobrovolnicí ADRY v Havířově a v červnu 2015 

vyráží do zmiňované mukačevské školy na 14 dní 

pořádat tábor pro děti. 
Už nyní, ale pro tento 

tábor pořádá sbírku výtvarných potřeb.

Nedávno mi vyprávěla své zážitky z cesty 

do ukrajinského Mukačeva, kde se vydala 

společně 
se zástupcem vedoucí Havířovské 

ADRY s panem Karlem Folwarczným. 

Mluvila o zoufalých podmínkách, které tam 

l možnost vid
ět a slyšet.... a
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puls k tomu, abychom ani 

lhostejní a nějakým 

Lyžařská školička

Už třetím rokem proběhla v naší MŠ 

„lyžařská školička“ pro děti o
d 3-6 let.

Týden hravého lyžování ve sportovním areálu 

na Bílé pod vedením zkušených instruktorů 

absolvovalo 34 dětí. 
Počasí nám přálo, děti se 

hodně těšily.
 Po prvním příjezdu do dětského 

lyžařského parku byly děti r
ozděleny do jednotlivých 

skupin podle lyžařské zdatnosti. Každou skupinku 

malých lyžařů 
vedli dva instruktoři, kteří po celý 

týden odváděli s 
dětmi skvělé výkony.

Začátečníci se učili 
převážně v dětském parku 

nejzákladnější 
lyžařské úkony s pomocí pojízdného 

pásu. Zdatnější 
družstvo se pohybovalo na menším 

svahu s pomou a ti nejlepší již n
a velkém svahu s kotvou. 

Poslední den se na své malé lyžaře mohli podívat jejich 

rodiče, což úplně všichni využili. Uskutečnily se hlavní 

lyžařské závody, kde na děti 
čekal připravený sjezd 

slalomem. Všechny děti s velkým zápalem závody hravě 

zvládly a poté byly náležitě odměně
ny medailí, diplomem 

a drobnou slatkůstk
ou. Patří jim

 za to velká pochvala. Takže 

teď už jen aby nám zůsta
lo trochu sněhu – a hurááá na kopec 

sjezdovku.
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Senior klub - plackové hodySenior klub - plackové hody
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Lyžařská š

Už třetím rokem proběhla v naší

yžařská školička“ pro děti o
d 3-6 let.

Týden hravého lyžování ve sportovním areálu 

a Bílé pod vedením zkušených instruktorů

bsolvovalo 34 dětí. 
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Vinobraní - program pro dětiVinobraní - program pro děti



Naši závodníci zabojovali a 4 hlídky 

stoupily do republikového finále. Do-

ostenci Petr Bílek a Ladislav Merta za-

běhli absolutně nejlepší čas celého 

závodu. H a n a 

Poláško-

vá a Kateřina Žvá-

ková v kategorii sta
rších žákyň 

kovice

volných hasičů 
Palkovi-

ci s O
becním úřadem se 

republikové akci „Ukliďme 

o typ úklidových akcí již 

ěšně 
ve více jak 100 zemích 

miliónů dobrovolníků. 

stníků byl v sobotu 18. 4. 2015 

před hasičskou zbrojnicí v Pal-

h . I přes chladné a větrné 

se 

nás sešlo 16, 

ho 

1 

Rozdě-

me se do skupinek 

- 3 osobách a vyrazili uklidit 

dky v okolí všech příje
zdových ko-

Palkovic a Myslíka, Dále 

í před Domem 

esbí-

rali asi 1000 kg nejrůzně
jšího odpadu, 

5 pneumatik a další zajímavé úlovky. Svoz 

a likvidaci odpadu zajistil obecní úřad. 

Celá akce byla díky pracovitým dobro-

volníkům poměr-
ně ry

chlá, trvala 

asi 5 hodin, což 

b y l o 

v nevlídném po-

časí tak akorát. V příš-

tím roce si úklid určitě 
zopakujeme 

a budeme rádi, pokud nás informujete o 

místech, na které je potřeba se zaměřit.
 

Každý podnět bude vítaný!

Všichni zúča
stněn

í se shodli na tom, 

že je až neuvěřite
lné co všechno lidé 

dokážou odhodit. Zapojit se do ta-

kovéto akce má určitě s
mysl, stá

le 

j e co uklízet, takže budeme rádi, když 

se k nám příští
 rok připojíte.

Více informací o akci 

n a 

w w w . u k l i d m e -

Krajská a republiková soutěž 

ve sportovní gymnastice

V neděli 2
6. 4. 2015 se uskutečnila 

v naší tělocvičně 
krajská soutěž ve 

sportovní gymnastice. Naši tělovýchov-

nou jednotu reprezentovaly 4 děti.

Družstvo mladších žáků, sk
ončilo na 

3. místě (z
e 7) a postoupilo do republiko-

vé soutěže. 
V jednotlivcích se umís-

til Jan Provazník na 7. 

místě, 
Štěpán Zeman na 

Muroň na 16. místě.

žené  

ce a TJ VP Frýd

brné medaile. Karolína B

vá se v jednotlivcích umístila na 7. místě.

V republikové soutěži, k
terá se usku-

tečnila 15.–17. 5. 2015 v Doubí u Třebo-

ně, nás reprezentovali Karolína Bužková, 

Jan Ryška, Jan Provazník, Lukáš Kožuch 

a Filip Muroň. V
 kategorii mladších žákyň 

se družstvo, ve kterém soutěžila Karolínka 

se dvěma děvča
ty TJ VP FM, umístilo na 

9. místě z 
16 družstev. V jednotlivcích

 ob-

sadila Karolínka 19. místo. Jan Provazník 

v kategorii mladších žáků obsadil 16. mís-

to a společně 
se dvěma chlapci z 

Havířova vybojoval v 

družstvech 

bronzo-

vou medaili. Filip 

Muroň obsadil 20. místo, Lukáš 

Kožuch 21. místo a Jan Ryška 14. místo.

Moravskoslezský kraj v celkovém 

hodnocení zvítězil 
a obhájil tak putovní 

pohár z loň
ského roku.

Martina Mertová 

nee
šíí 

ooo---
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ve více jak 100 zemích 
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V republikové soutěži, k
teráá sese uuu kkkkksksksks uu-u-uuu

tečnila 15.–17. 5. 2015 v Doubí u Třebo-

ně, nás reprezentovali Karolína Bužková, 

Jan Ryška, Jan Provazník, Lukáš Kožuch 

a Filip Muroň. V
 kategorii mladších žákyň 

se družstvo, ve kterém soutěžila Karolínka 

se dvěma děvča
ty TJ VP FM, umístilo na 

9. místě z 
16 družstev. V jednotlivcích

 ob-

sadila Karolínka 19. místo. Jan Provazník 

v kategorii mladších žáků obsadil 16. mís-

to a společně 
se dvěma chlapci z 

Havířova vybojoval v 

družstvech 

n ozozo-- FFF llilililipipipip 
LL kkkkuk šášášášášášáš ístto

s

Mladší žáci I - Jakub Bílek 3. místoMladší žáci I - Jakub Bílek 3. místo

Mladší žáci II - Jan Provazník 2. místoMladší žáci II - Jan Provazník 2. místo

Nejlepší palkovické ženyNejlepší palkovické ženy

Nejlepší palkovičtí mužiNejlepší palkovičtí muži

Start mladších žákůStart mladších žáků

06/2015Obecního úřadu v Palkovicích

6251390 2015

let

Palk ice

Memoriál
A. Řezníčka


