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Úvodní slovo redakční rady
Vážení občané Palkovic a Myslíku,
přinášíme Vám šesté vydání vašich listů. Léto
máme za sebou a s ním spoustu kulturních událostí - jak můžete číst dále v článku místostarosty.
Před námi jsou další projekty, ať už kulturní, stavební či dopravní. Nebudeme se o nich dále rozepisovat, dostatečně je představil ve svém „slovu“
místostarosta a dále se o nich dočtete uvnitř listů.

Na kulturní projekty vás srdečně zveme a u těch
stavebních a dalších vás s dovolením požádáme
o určitou míru trpělivosti a pochopení. Přejeme
vám všechno dobré v pracovním i osobním životě,
zahrádkářům a drobným pěstitelům uspokojivou
úrodu a těšíme se na setkání s vámi u dalších akcí
v obou částech naší obce.
Jménem redakční rady Tomáš Huďa
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
tyto Palkovické listy vycházejí po létě, které jak
říkají meteorologové, bylo zcela průměrným. Během tohoto léta jsme v obci uskutečnili řadu velmi povedených kulturních akcí. Hlavní akcí léta i
celého roku bývají obecní dožínky, o kterých se
můžete více dočíst v listech. Nicméně ani podzim
nebude na kulturu skoupý. Od října opět obnovujeme promítání v kině a hned 7. října se můžete těšit na skvělý český film Teorie tygra s Jiřím Bartoškou a Eliškou Balzerovou v hlavní roli.
Vzhledem k tomu, že o film bude jistě velký zájem,
tak hrajeme hned dvakrát v 17:00 a 19:30. Od října jsme pro Vás také připravili trochu jiné pojetí občerstvení v kině, které by Vám mělo podívanou ještě více zpříjemnit a přilákat Vás k návštěvě
kina.

Na listopad pak chystáme dvě skvělé kulturní
akce. V sobotu 19. 11. vystoupí u nás velmi oblíbené Duo Jamaha. Vzhledem k tomu, že bychom
chtěli, aby koncert byl primárně pro občany naší
obce, tak zatím kromě Palkovických listů jej nikde
neinzerujeme a Vy máte ideální příležitost si během října pořídit lístky v předprodeji za symbolických 100,- Kč (běžná cena vstupenky na koncert této skupiny bývá 250,- Kč a více). O týden
později v pátek 25. 11. se v kinosále kulturního
domu uskuteční komediální divadelní představení Truchlící pozůstalí. Detailní informace o předprodeji lístků na obě akce se můžete dočíst dále
v listech.
V oblasti investičních akcí v obci jsou nyní aktuální minimálně tyto čtyři. Již od srpna probíhá
oprava hřbitovní zdi v Palkovicích, která už byla ve
velmi havarijním stavu. Na přelomu září a října započala výstavba chodníku na komunikaci III/4848
na Myslíku, kdy po jeho dokončení bude obec od
vjezdu od F-M až po konec obce na Myslíku spojena chodníkem, což významným způsobem zvýší bezpečnost a komfort života v obci. Málokterá
obec se bude moci pochlubit tím, že podél celé
hlavní komunikace mohou občané využít chodník. Ve výstavbě chodníků to ale určitě není vše,
již nyní na příští rok chystáme dílčí stavby v lokalitě Tomis a U Myšáka, v přípravě je také projektování chodníku z centra obce na Podhůří. Třetí investiční akcí bude revitalizace fasády kaple na
Myslíku, která by měla začít během října. Taktéž
během října by měla začít výstavba bezbariérové
vstupu do budovy Obecního úřadu, zejména tedy
k lékařům a do restaurace. K tomu všemu během
podzimu budou uskutečněny dílčí úpravy provozu na komunikaci III/4848 v lokalitě u školy a Palkovice-transformátor, které také zvýší bezpečnost
chodců.
Pevně věřím, že nejen výše uvedené aktivity, ale i řada dalších vedou k tomu, že Palkovice
jsou stále lepším místem pro život, a že slogan
„Palkovice – dobře se tu žije“ není jen prázdným
pojmem.
Ing. David Kula, MBA,
místostarosta
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INFORMACE PRO OBČANY
Usnesení z jednání zastupitelstva dne 22. 8. 2016

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,
které se konalo dne 22. 8. 2016 v Palkovicích v Restauraci Pod Habešem (č. p. 619).
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 1. 6. 2016.
2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 30. 5. 2016, 20. 6. 2016, 18. 7. 2016, 3. 8. 2016 a 15. 8. 2016.
3. Zápis č. 4/2016 z jednání Finančního výboru, které se konalo 30. 6. 2016.
4. Zprávu starosty Radima Bači k aktuálnímu stavu požární nádrže na Myslíku.
5. Rozbor hospodaření obce za období do 31. 7. 2016.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Aleš Kubala a Dalibor Rada.
3. Členy návrhové komise ve složení Martin Kurečka, Ing. Tomáš Opěla a Ing. David Kula, MBA.
4. Smlouvy o poskytnutí finanční dotace na podporu činnosti v roce 2016 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
5. Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848 - 2016“ uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Porr a. s. a pověřujeme starostu obce jejím
podpisem.
6. Darovací smlouvu o převodu nemovitostí uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ivou Pustkovou ve věci
daru pozemku p. č. 1373/1, k. ú. Palkovice.
7. Darovací smlouvu o převodu nemovitostí uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Fest Bau spol. s. r. o. ve
věci daru pozemku p. č. 1550/12, k. ú. Palkovice.
8. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Hutním projektem Frýdek-Místek a.s. ve věci
daru pozemků p. č. 2401/1 a 2401/36, k. ú. Palkovice.
9. Směnnou smlouvu o převodu nemovitostí uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Jaroslavem Opělou ve
věci směny pozemků p. č. 2806/4 za pozemek 2806/5, k. ú. Palkovice.
10. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Karlem a Ľubicou Milatovou ve
věci prodeje pozemku p. č. 1551/1, k. ú. Palkovice.
11. Smlouvu o prodeji kanalizační přípojky uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Hutním projektem Frýdek-Místek a.s. ve věci koupi splaškové kanalizace na pozemku p. č. 2401/1 a 2401/36, k. ú. Palkovice.
12. Smlouvu o koupi nemovité věci zavřenou mezi Obcí Palkovice a MSGas s. r. o. ve věci koupi splaškové kanalizace na pozemku p. č. 2399/1, k. ú. Palkovice.
13. Smlouvu o koupi nemovité věci zavřenou mezi Obcí Palkovice a Fest Bau s. r. o. ve věci koupi splaškové a dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 1547/5, 1552/14, 1552/9, 1552/10, 1550/14 a 1550/12
v k.ú. Palkovice za předpokladu dodání veškeré technické dokumentace prodávajícím.
14. Záměr odkupu části pozemku p. č. 1879/2, k. ú. Palkovice za 300 Kč/m2.
15. Rozpočtové opatření č. 2/2016.
16. Posunutí termínu pro podání žádosti o příspěvek v rámci programu „Příspěvek na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice
pro rok 2016“ do 31. 8. 2016.
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III. pověřuje:
1. Radu obce Palkovice schválením smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Stavba chodníku v oblasti Palkovice - Myslík na komunikaci III/4848“ a starostu
obce následně jejím podpisem.
2. Martina Kurečku, Ing. Kateřinu Loudátovou, Petra Kreuzmanna, Ing. Tomáše Huďu a Dalibora Radu
kontrolou stavebních prací v průběhu stavby chodníku na Myslíku.
3. Starostu obce Radima Baču jednáním s Biskupstvím ostravsko-opavským ve věci převodu pozemků pod Podhorským potokem v Palkovicích.
4. Starostu obce Palkovice jednáním s městem Frýdek-Místek a majiteli pozemků ohledně nákupů
pozemků pod cyklostezkou Palkovice – přehrada Olešná za cenu do 300,- Kč/m2.
IV. ukládá:
1. Starostovi Radimu Bačovi vyřešit odpověď na dotazy pana Vyviala do příštího zasedání Zastupitelstva obce.
2. Ukládá Radě obce Palkovice zajistit nezávislý znalecký posudek ke stavbě Chodníku na komunikaci
III/4848 do příštího zasedání Zastupitelstva obce.
V. vyhlašuje:
1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 184, k. ú. Palkovice.
2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1228, k. ú. Palkovice.
3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3087, k. ú. Palkovice.
4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3079, k. ú. Palkovice.
5. Záměr prodeje pozemku p. č. 1088/4, k. ú. Myslík.
6. Záměr prodeje pozemku p. č. 1088/5, k. ú. Myslík.
7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1047/1, k. ú. Myslík.
8. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 3118/1, 3118/4, 3118/8 a 3118/15, k. ú. Palkovice.
9. Záměr prodeje plynovodů na pozemcích p. č. 1596 k.ú. Palkovice a p.č. 522/2, 521/1, 521/2, 520/1
k. ú. Palkovice.
VI. zamítá:
1. Žádost Vlastimila Šlajera o odkup pozemku p. č. 3078, k. ú. Palkovice.
V Palkovicích dne: 22. 8. 2016

Radim Bača						
Starosta		
					

Ing. David Kula, MBA
Místostarosta

Opakovaná nabídka výkupu zemědělské půdy
Obec Palkovice bude ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem realizovat v letech 2016 –
2019 „Komplexní pozemkové úpravy“. Za tímto účelem nabízí všem vlastníkům zemědělské půdy
v k.ú. Palkovice možnost vykoupení této půdy za velmi výhodných podmínek. Půda by následně
sloužila pro potřeby realizace komplexních pozemkových úprav (zejména směny a úpravy pozemků). Pokud byste měli zájem o více informací, kontaktuje prosím místostarostu Davida Kulu
na telefonu 723 247 447 nebo na e-mailu: mistostarosta@palkovice.cz.
Rada obce
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Informace dopravní komise
Jak jsme vás informovali v minulých číslech listů, byly zahájeny prvotní úpravy vodorovného dopravního značení na silnici v obci. V části zastáv-

ky Palkovice - transformátor sjednocené dopravní značení - příčné vodorovné pruhy upozorňující
řidiče na nasvětlené místo pro přecházení chodců
a v části před Modrou labutí vyhrazenou část komunikace pro chodce spojující dvě chodníková
tělesa. Další úpravy v současné době realizované
z podnětu dopravní komise a žádosti občanů se
Mgr. Petr Gřes
tykají výhledových zrcadel.

Soutěž s Oblakovečkou
Přinášíme jednu netradiční soutěž! Vyfoťte se na nejzajímavějším místě v tričku obce Palkovice s „Oblakovečkou“ nebo s reklamním předmětem obce Palkovice, fotku s kontaktními údaji
a popiskem místa pošlete na e-mail kultura@palkovice.cz a my jí zveřejníme na obecním Facebooku. Zde bude moci každý dát fotce „lajk“ a fotografie s největším počtem „lajků“ budou oceněny. Hlavní cenou bude poukaz na zájezd v hodnotě 10 000,- Kč, který do soutěže osobně věnuji.
Soutěž bude probíhat až do konce roku 2017, tudíž máte dostatek času si pořídit tričko a vyfotit
David Kula, místostarosta
se na zajímavém místě. Přinášíme i jedno foto pro inspiraci…  
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Propagační materiály obce
Jak již bylo avizováno v minulém čísle Palkovických listů, je nyní k dispozici řada propagačních předmětů s tématikou obce Palkovice, které za výrobní ceny můžete mít také Vy nebo je můžete někomu darovat.
Níže uvádíme informativní přehled a ceník. Předměty lze zakoupit v úřední dny v pondělí a ve středu na
pokladně Obecního úřadu v čase 7:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00.
Propagační předměty – ceník
Tričko klasické (bez límečku)
– pánské, dámské			
Tričko polo (s límečkem)
– pánské, dámské			
Magnetka			
Hrníček				
Půllitr				
Štamprle				
Pexeso				
Kuličkové pero			
Nálepka – auto			
Nálepka – velká A6		
Nálepka – malá A7 		

150,- Kč
200,- Kč
20,- Kč
70,- Kč
80,- Kč
40,- Kč
20,- Kč
15,- Kč
5,- Kč
5,- Kč
3,- Kč

Informace Policie ČR
DI Frýdek-Místek zaznamenal na sil. III/4848 (v obci
i mimo obec Palkovice) celkem 30 přestupkových jednání, a to v období od 1. 6.
2016 do 28. 8. 2016.

20 x rychlost
5 x telefonní přístroj nebo jiné hovorové…
2 x bezpečnostní pásy
2 x překročení váhy
1 x osvětlení
nprap. Bělunková Karolína
Skupina tisku a prevence Frýdek Místek

Severomoravské vodovody a kanalizace – změna telefonní linky
Zákaznická linka bude mít nově číslo 800
292 400. Je našim klientům k dispozici v pracovních dnech od 7:30 do 18:00.
Poruchová služba, která je přístupná non
stop, bude mít nově číslo 800 292 300.
Zákazníci, kteří budou po 1. říjnu volat na původní telefonní čísla, budou operátorem upozorněni na změnu, k níž došlo.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava nahrazuje od 1. 10. 2016 tzv. bílé
linky s předčíslím 840 tzv. zelenými linkami, které
standardně začínají předčíslím 800.
Největším rozdílem při přechodu na nová telefonní čísla je pro zákazníky to, že na nově zřízené
linky volají zdarma a veškeré náklady za hovory směřují pouze za společností SmVaK Ostrava.
Tímto vstřícným krokem ukazujeme, že si našich
zákazníků vážíme a jejich dotazy, podněty, připomínky nebo upozornění jsou pro nás důležité.

Mgr. Marek Síbrt
Tiskový mluvčí SmVaK
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Zahájení školního roku 2016/17 v ZŠ a MŠ Palkovice
Také v tomto školním roce připravujeme pro
žáky tradiční akce, např. plavecký výcvik, lyžařský výcvik v Palkovicích, školy v přírodě, cyklistický
kurz a turistický kurz, kurz sebeobrany. Pokračujeme ve společných akcích se školami z Polska.
Žáci školy mají možnost se v odpoledních hodinách zapojit do činnosti zájmových kroužků.
Díky podpoře zřizovatele v prevenci negativních jevů mohou být některé preventivní aktivity
i některé kroužky pro žáky zdarma. Zdarma pěvecký, přírodovědný, sportovní, cvičení z matematiky, míčové hry a malý badatel. Za úplatu jsou
kroužky keramika, výtvarný, angličtina, dráček logáček, španělština a zahradnický. Některé odpolední aktivity ve škole zajišťují pro žáky pracovníci
externích firem. Kroužky moderního tance povede
p. Langr z taneční školy Antonio, rybářský kroužek
p. Oliva, výuku hry na klavír p. Žídková, hry na kytaru p. Šošolík. Kroužek bojových sportů a sebeobrany zajišťuje sdružení Rytmik.
O prázdninách zajistil zřizovatel výstavbu chodníku, který propojil chodník od tělocvičny s chodníkem kolem školy. Chodník usnadní chráněný přístup žákům i rodičům od parkoviště u tělocvičny
ke škole, zejména v době od 6:00 do 8:00 hodin,
při třídních schůzkách a akcích školy.
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

V letošním školním roce máme ve škole ve
12 třídách (I., II.A, II.B, III.A, III.B, IV., V., VI.A, VI.B, VII.,
VIII., IX) celkem 269 žáků, 139 chlapců a 130 dívek.
Třídní učitelkou 1.třídy je Mgr. Miroslava Kubalová,
ve třídě je 32 žáků, z toho 15 dívek. V 1. třídě pracuje také asistentka pedagoga Bc. Kateřina Šupinová.
Ve škole vyučuje celkem 18 učitelů, nově v 6. ročníku Mgr. Denisa Chaloupková, po rodičovské dovolené nastoupila Mgr. Gabriela Šimoňáková, a také
2 asistentky pedagoga. Nepovinný předmět Náboženství vyučují paní katechetka Mgr. Dana Malková
a pan farář Mgr. Bronislav Wojnar.
Ve školní družině jsou v provozu 4 oddělení, činnosti ŠD se účastní 120 dětí a 4 vychovatelky. Nově
jako vychovatelky nastoupily Mgr. Martina Fatrdlová a Bc. Kateřina Šupinová. Provozní doba ŠD je od
6:00 do 7:30, odpoledne od 11:20 do 16:30.
V mateřské škole je 101 dětí, byly přijaty všechny děti, které k 1. 9. 2016 dosáhly 3 let. V mateřské
škole pracuje ve 4 třídách celkem 8 učitelek, nově
nastoupily učitelky Zuzana Chýlková v MŠ č.p.287
a Lea Sarköziová v MŠ Habeš.
Provoz celé školy a mateřské školy dále zajišťuje paní účetní, tři školnice a 4 provozní zaměstnanci. Provoz školní jídelny zajišťuje 6 zaměstnanců,
nově nastoupily kuchařky paní Markéta Svatošová
a paní Iveta Plesníková.
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Ohlédnutí za letošními dožínkami

Letošní již XIII. Obecní dožínky byly opět rekordní. V sobotu 20. srpna se této akce zúčastnilo
více než tři tisíce návštěvníků, kterým na úvod zahrála dechová hudba Palkovjanka. Následně všem
zazpívala Sabina Křováková, vítězka soutěže SuperStar. Nejen známý hit „Vloupám se“ jste mohli slyšet v podání skupiny O5 a Radeček, se kterou vystoupila také Lucie Merta Kouláková. Pak
následovalo vystoupení skupiny Lunetic, které zaznamenalo nebývalý úspěch a snad nejdelší frontu na autogramy v celé historii obecních dožínek.
Do varu návštěvníky následně dostalo vystoupení frýdeckomístecké skupiny Mirai. Zlatým hřebem
večera byla skupina Buty, která zahrála nejen staré osvědčené hity. Po ohňostroji pak již do brz-

kých ranních hodin pokračovala taneční zábava
se skupinou The Visitors, která byla zpestřena sérií italských hitů. K tomu všemu byl připraven bohatý program pro děti, řada atrakcí a osm stánků
s občerstvením, které zajišťovaly místní spolky.
Programem velmi dobře provedla moderátorka
Hitrádia Orion Magda Otáhalová, samotné Hitrádio Orion pak bylo partnerem akce. Celkově se
akce velmi vydařila a již nyní se těšíme na dožínky v příštím roce, které se budou konat v sobotu
19. srpna 2017.
Při ohlédnutí za dožínkami si dovolím prezentovat něco málo statistických údajů, které vzešly
z ankety u vchodu. Ta ukázala, že přibližně polovina návštěvníků dožínek je z Palkovic a Myslíku.
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Dále přibližně pětina je z Frýdku-Místku a cca 5 %
z Ostravy. Dále následovali návštěvníci z okolních
obcí, které měly zastoupení okolo 2 %. Pak následoval Frýdlant nad Ostravicí a Havířov, odkud
přijelo něco málo přes jedno procento návštěvníků. Ostatní obce a města měly poté zastoupení již pod jedno procento. Co se týče prodaných
lístků, tak těch se letos prodalo v porovnání s loňským rokem přibližně o 13 % více. Poprvé na dožínky dorazilo 22 % návštěvníků, podruhé, potřetí a počtvrté vždy okolo 10 %. Více jak popáté se
akce účastnila přibližně polovina návštěvníků. Nejčastějším zdrojem informací, odkud se návštěvníci
o dožínkách dozvědí, jsou Palkovické listy, známí
a rodina, plakáty a letáky a také internet.
Na závěr bych na tomto místě chtěl také poděkovat všem dobrovolníkům a pořadatelům akce,
kteří se na ní podíleli a bez nichž by vše neproběhlo
v naprostém pořádku. David Kula, místostarosta

V Palkovicích vystoupí Duo Jamaha
Obec Palkovice Vás zve na vystoupení hvězdné
dvojice televize Šlágr Duo Jamaha. Otec Alfons a syn
Marián Kotvanovci rozproudí nezapomenutelnou
hudební zábavu v sobotu 19. listopadu od 18 hodin
v sále Restaurace Pod Habešem. Předprodej vstupenek bude probíhat od 10. října na Obecním úřadě
v Palkovicích v pondělky a středy od 7:00 do 11:00
a od 12:00 do 17:00. Pokud si lístky zakoupíte v předprodeji v měsíci říjnu, tak cena vstupného bude činit
100,- Kč. Během listopadu budou lístky k dispozici za
150,- Kč a případně na místě za 200,- Kč. Vzhledem
k tomu, že vystoupení tohoto dua bývají vyprodaná,
doporučujeme si vstupenky zajistit co nejdříve. Počet
míst je limitován.
Kulturní komise

Divadelní představení Truchlící pozůstalí
notlivé postavy hry, přicházející truchlit a jen zpočátku ukrývající očekávání dědictví, bychom mohli
zařadit do každé doby. S nadsázkou jsou zde odkrývány naše nejhorší vlastnosti, z nichž nejzřetelněji vyčuhuje chamtivost. Při druhém pohledu však
pod komediálním nátěrem spatřujeme celou škálu dalších hříchů a hříšků – pýchu, lakomství, závist,
hněv…

Obec Palkovice Vás srdečně zve na divadelní představení Divadelního spolku Kotouč Štramberk Truchlící pozůstalí. Představení se koná v pátek
25. listopadu od 19 hodin v kinosále Kulturního
domu. Vstupenky budou k dostání v předprodeji na
Obecním úřadě od 10. října v pondělky a středy od
7:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00. Cena vstupného
činí 80,- Kč v předprodeji a 120,- Kč na místě.
Kdy a kde se děj tohoto představení odehrává,
není podstatné. Lidská povaha se nemění a jed-

Kulturní komise
10
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Zapojte se do kulturního dění v obci
Chcete se podílet na kulturních akcích v obci Palkovice, či byste je chtěli podpořit sponzorským
darem? Nyní je pro to ideální čas se zapojit! Pokud máte zájem se podílet na akcích, jako jsou
obecní dožínky, festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti, pálení čarodějnic a stavění máje, vánoční jarmark, koncerty, divadelní představení a řada dalších, kontaktuje prosím kulturní komisi na
e-mailu kultura@palkovice.cz nebo na telefonním čísle 723 247 447 – David Kula.
Děkujeme. Kulturní komise

Obnovená kaplička na Myslíku
V Palkovicích a na Myslíku najdete spoustu sakrálních památek, které v dávné minulosti vznikaly (stejně jako kdekoliv jinde) na základě kultovně náboženských a memoriálních pohnutek našich předků. Kultovně náboženskou pohnutku bychom si mohli vyložit v širším slova smyslu jako
upomínku na podstatu křesťanské víry (vykonávaly se zde náboženské praktiky a pobožnosti).
Memoriální prvek je vlastně něco jako důvod pro
vznik sakrální památky, který připomínal významnou událost, nejčastěji úmrtí. Jednu z takových památek najdete na konci Myslíku v blízkosti silnice
směrem na Kozlovice u čp. 2 (Bačův kopec). Hovoříme o dřevěné sloupové kapličce zasvěcené
sv. Janu (podle sochy umístěné uvnitř pravděpodobně Janu Nepomuckému). Bohužel někdy

v průběhu roku 2015 tato památka „zmizela“. Ať
už byl důvod jejího zmizení jakýkoliv, byla to bezesporu veliká škoda. A to nejen materiální. Náš
příběh má dobrý konec. Zásluhou pana Františka
Eliáše a jeho synů došlo k obnovení této kapličky.
Dne 27. srpna 2016 duchovní otec P. Stanislav
Kotlář z Kozlovic za přítomnosti místních občanů obnovenou kapličku sv. Jana Nepomuckého posvětil.
Komise pro správu a zachování kulturního dědictví obce děkuje panu Františku Eliášovi a jeho
synům za obnovu této sakrální památky.
Martin Kurečka, předseda komise

Čerpáno z publikace „Církevní památky Palkovic a Myslíku“, Obec Palkovice ve spolupráci s TOM
1309 - Žlutý kvítek Palkovice 2013
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VÝZNAMNÁ DATA
Významné dny – listopad, prosinec

žitosti pohřbu Jana Opletala; událost se také připomíná jako mezinárodní den studentstva. Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy připomínka 50. výročí nacistických represí přerostla
v demonstraci proti komunistickému režimu, která
byla násilně rozehnána na Národní třídě a kterou
začala tzv. sametová revoluce.

LISTOPAD
2. listopad – Památka zesnulých
Lidově řečeno – dušičky - jsou svátkem, kdy vzpomínáme na naše zemřelé. U nás je nejčastější tradicí návštěva hřbitova a zapálení svíček. Vzpomínání na zemřelé je rozšířeno po celém světě, často
ale v jiné formě než u nás. Nejznámější „cizokrajnou“ variantou tohoto svátku je Halloween.

21. listopad – Světový den televize
Světový den televize vznikl na počest J. L. Bairda, který jako první „udělal“ přenos obrázků po
telegrafických drátech. V tehdejším Československu bylo vysílání zahájeno v roce 1953 (krátké vystoupení Františka Filipovského). V dnešní době si
bohužel většina z nás nedokáže život bez blikající
obrazovky představit…

11. listopad (významný den) – Mezinárodní den
válečných veteránů
Tento den se slavil již dříve po celém světě, ale
v ČR až od roku 2004. Datum nebylo vybráno náhodou – 11. listopadu 1918 byly ukončeny boje
I. světové války podepsáním mírové smlouvy. Den
válečných veteránů je dobrou připomínkou toho,
že bychom neměli zapomínat na ty, kteří nasazují
život za uchování míru, a také na to, že váleční veteráni jsou většinou na obou stranách barikády…

PROSINEC
1. prosinec – Světový den boje proti AIDS
Světový den boje proti AIDS je celosvětově významný den, vyhlášený Světovou zdravotnickou
organizací jako příležitost k osvětě o pandemické smrtelné nemoci AIDS, k povzbuzení boje proti
ní a viru HIV, k demonstraci podpory lidem žijícím
s HIV i uctění památky jeho obětí.

17. listopad (státní svátek) – Den boje za svobodu a demokracii
Slaví se jako připomenutí dvou událostí moderních českých dějin. První se vztahuje k 17. listopadu 1939, kdy popravou devíti studentů vyvrcholily nacistické represálie vůči studentům, kteří
se účastnili protinacistické demonstrace při příle-

5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků
Tento den, vyhlášený OSN, se slaví od roku 1986,
kdy jsme si poprvé mohli připomenout, jak jsou
dobrovolníci důležití ve prospěch společnosti.
Práce dobrovolníků je neustálá (nemocnice, domovy seniorů, dětské ústavy, ale i např. hasiči), ale
na veřejnosti je většinou vidět až při větších katastrofách.
24., 25. a 26. prosinec – Štědrý den a vánoční svátky
Jedno z nejkrásnějších období v roce - dny plné
dobrot, dárků, volna a těžkého žaludku.
31. prosinec – Silvestr a konec roku
A taky konec našeho seriálu. V příštím čísle bude
už jen taková třešnička na dortu.
Děkuji vám všem, kteří jste to dočetli až sem.
Ing. Richard Vysloužil
12
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SAMOSPRÁVA
Pokračování seriálu principů fungování samosprávy

1. Základní principy fungování obce a jejich orgánů
2. Finance, rozpočet, hospodaření s majetkem
obce a územní rozvoj obce
3. Veřejné služby v obci, veřejný pořádek a bezpečnost
4. Školství a kultura
5. Samospráva krajů
6. Životní prostředí a doprava
7. V demokracii vzájemně komunikujeme
6. Životní prostředí a doprava
V minulém vydání Palkovických listů jsme se
trochu připravili na volby do krajských zastupitelstev. Přiblížili jsme si fungování krajů, volené orgány krajů či vztah mezi obcí a krajem. Dnešní kapitolou se vrátíme do oblasti veřejných služeb a celou problematiku uzavřeme životním prostředím
a dopravou.
Péči o odpady, ovzduší, vodu, půdu, zvířata
a rostliny řeší jak malé obce, tak velké obce. Jak
kvalitní ta péče je, záleží nejen na moderních metodách, ale i na vůli místních občanů chovat se
ohleduplně k okolí.
Nakládání s odpady upravuje Zákon o odpadech. Každý občan bez výjimky produkuje odpady. Každá obec a město, se proto má postarat
o odpady vyprodukované v místních domácnostech. Základní podmínkou pro to, aby se obec
o odpady od svých občanů postarala, je, že odpady občané odevzdávají na místa určená obcí. Pak
se jejich původcem a vlastníkem stává obec. Naše
obec upravila tuto záležitost obecně závaznou vyhláškou o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Palkovice. Tato obecně závazná vyhláška se po schválení zastupitelstvem stála základním stavebním kamenem systému nakládání
s odpady. Ve vyhlášce obec stanoví, na jaké druhy
odpadů jsou občané povinni třídit svůj komunální
odpad a do jakých nádob a na jakých místech ho
odevzdávat. Třídění odpadů v ČR je na tak vysoké úrovni, že dnes už téměř 100 % obyvatel může
běžně třídit plasty, papír, sklo.
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Při hospodaření s vodou je nutné vycházet
z přírodních podmínek, ve kterých se obec nachází. Obec může být ohrožena jak krátkodobým
nadbytkem vody – povodněmi a záplavami, tak
i jejím dočasným nebo dlouhotrvajícím nedostatkem – suchem. Výstavba vodovodů a kanalizací
se odvíjí od základního koncepčního dokumentu
– krajského plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.
Naprostá většina obcí a měst v ČR (zhruba
93,5 % obyvatel ČR v roce 2012) má možnost získávat pitnou vodu z vodovodů, jejíž dodávky se
pečlivě hlídají a kontrolují v souladu s hygienickými normami. V menších obcích se obyvatelé často zásobují vodou ze soukromých studní, což přináší pro uživatele patřičné nároky. Především by
měli mít povolení k odběru podzemních vod ze
studny, také by měli alespoň jednou za rok kontrolovat kvalitu vody ve studni a pravidelně studny
udržovat, v případě nepříznivých výsledků je pak
sanovat.
Kromě dodávek vody je logické, že by obec
měla mít nastavené řešení likvidace odpadních
a srážkových vod. Splaškové odpadní vody jsou
vody z domácností (z kuchyně, ze sociálních zařízení, z praní aj.), srážkové vody jsou vody zejména z pozemních komunikací, ze střech a ze zahrad.
Se splaškovými vodami lze naložit pouze tak, že
se řízeným a hlídaným odtokem buď odvádějí do
čistírny odpadních vod, nebo si majitel nemovitosti zvolí samostatné, legální řešení. Tato povinnost
čeká majitele v případě, kdy není v obci zbudována
splašková kanalizace. Za legální řešení se považuje
jednak domovní čistírna odpadních vod, jejíž čisticí
procesy splňují podmínky dané legislativou a technických norem (zejména koncentraci škodlivých látek ve vyčištěné odpadní vodě, jež se vypouští do
vod povrchových či podzemních). Druhou možností je bezodtoková, zcela uzavřená vodotěsná
jímka (většinou podzemní), která má pouze nátok
splaškových vod z domácností, a veškeré v ní nakumulované vody se periodicky vyvážejí. Vyvážet
odpadní vody z jímek lze jen na zařízení, které umí
se splaškovým kalem legálně nakládat. Jiná samostatná řešení zákon o vodách a zákon o vodovodech a kanalizacích nepřipouštějí.
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Splašková kanalizace je investičně náročné, ale
systémové řešení, které předchází i mnoha problémům. Z provozního hlediska jde o řešení pro
běžného občana pohodlnější než samostatná řešení a z dlouhodobějšího finančního hlediska i výhodnější, srovnáme-li cenu za údržbu a péči o domovní čistírny odpadních vod nebo za vývoz bezodtokové jímky. Za užívání splaškové kanalizace je
její provozovatel oprávněn vybírat stočné, které
se stanovuje většinou na základě nákladů na provoz kanalizace a čistírny odpadních vod v dané
obci.
Pokud jde o srážkové vody (dešťová voda), tak
tu by měl v prvé řadě vlastník nemovitosti zadržovat a využívat na svém pozemku.
Všechny obce nebo města v ČR, která mohou
být ohrožena povodněmi, by měla mít zpracován povodňový plán. Je to dokument, který shrnuje základní popis území, vodní poměry, vymezuje zasažená území při povodních určité úrovně (obvykle pětiletá voda, dvacetiletá voda a stoletá voda), kritická místa a odpovědnost jednotlivých členů povodňové komise či dalších účastníků
ochrany před povodněmi. Tento dokument rovněž uvádí postupy, jak se zachovat při dosažení
nebo vyhlášení jednoho ze tří stupňů povodňové
aktivity.
V zájmu prevence povodní zákon o vodách
ukládá správcům povodí a vodních toků, vlastníkům a uživatelům vodních děl a nemovitostí
v okolí vodních toků a ploch udržovat a řádně pečovat o břehové porosty, nadbytečně neumisťovat do bezprostředního okolí vody velké předměty a nebezpečné látky. Kdo povodeň zažil, ví, jaká
je to prověrka odolnosti a připravenosti na kritické situace.
O jakoukoliv zeleň se má starat především její
vlastník, tedy majitel pozemku nebo stavby, ze
které zeleň vyrůstá (včetně například náspů, hrází).
Péče o zeleň na veřejných prostranstvích by měla
být založena na koncepčním přístupu. Znamená to analyzovat dosavadní situaci zeleně v obci
a stanovit potřeby na její výsadbu a péči o ni ve
výhledu několika příštích let. Cílem je udržitelnost
zeleně, zachování její bezpečnosti a naplňování
všech jejích funkcí pro občany. Péče o zeleň spočívá především v kosení travnatých ploch, údržbě
(výsadbě, dosadbě, řezu, kácení neperspektivních
kusů) stromů a keřů. Kácení dřevin by mělo přicházet na řadu až po pečlivém zvážení a vyhodnocení, zda jsou pro ně pádné důvody (za takové
důvody se nepovažuje například padající listí do
okapů, mírné stínění apod.).
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Od 1. září 2012 nabyl účinnost nový zákon
o ochraně ovzduší. Přípustnou úroveň znečištění
ovzduší určují imisní limity. Hodnoty imisních limitů nesmějí být překročeny a jsou závazné pro
orgány ochrany ovzduší, včetně obecních úřadů, které se jimi řídí při své působnosti. Zákon
o ochraně ovzduší zakazuje spalovat v otevřených ohništích jiné než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
Většina aktivit v životním prostředí se děje na
nějakém pozemku. Jelikož se tlak společnosti na
zábor půdy neustále stupňuje (budování nové infastruktury a staveb nejrůznějšího typu, například
pro bydlení, průmysl, sklady aj.), byla přijata formou příslušných zákonů a opatření, která mají za
cíl zábory dosud nezastavěné půdy regulovat –
zejména zákon o ochraně zemědělského půdního
fondu a stavební zákon.
Mnoho obcí a měst vlastní lesy, většinou kategorie hospodářské. Další kategorie, lesy ochranné (například vysokohorské lesy) a lesy zvláštního
určení (v pásmech ochrany vod, na území národních parků, příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí aj.), jsou zastoupeny v menšině. Každý
vlastník lesa s výměrou nad 50 ha musí spravovat lesy podle zpravidla desetiletého lesního hospodářského plánu a rovněž musí najmout na své
náklady odborně způsobilou osobu zabezpečující
dohled nad hospodařením v lese (úmyslné a neúmyslné těžby, vyjímání pozemků z lesního půdního fondu), což je odborný lesní hospodář.
Základní ochrana živočichů a rostlin je zakotvena již v Ústavě ČR, na to navazuje řada mezinárodních dohod a nově i předpisů Evropské unie,
jejímž členem se ČR stala v roce 2004. Tomu je přizpůsoben i zákon o ochraně přírody a krajiny. Jeho
účelem je přispět za účasti krajů, obcí, vlastníků
a správců pozemků k udržení a obnově přírodní
rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem
života, přírodních hodnot, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Obecní úřady jsou orgány
ochrany přírody a jsou jim svěřeny zejména tyto
pravomoci a odpovědnosti:
– rozhodují o povolení kácet dřeviny rostoucí
mimo les, ukládají náhradní výsadbu a vedou
přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu, to vše s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních
přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území,
– vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvo-
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du svého územní působnosti, s výjimkou území
národních parků a jejich ochranných pásem.
K ochraně a udržitelnosti fauny i flory významně přispívají kromě státních (veřejných) institucí
i občané sami, a to zejména formou spolkové činnosti. Je tu řeč o myslivcích, rybářích, včelařích či
obecně prospěšných společnostech. Tyto organizace nemalou měrou chrání ekologicky i společensky cenné lokality.
Dopravní problematika souvisí s územním
plánováním a stavebním právem, s péčí o životní prostředí a veřejné zdraví, s vnitřním pořádkem a bezpečností včetně bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Vliv orgánů obce je ve
zmíněných oblastech různý, nad dopravní problematikou mnohdy bdí jiné orgány než samotná
obec.
Záležitosti kolem pozemních komunikací upravuje zákon. Rozlišují se čtyři základní kategorie pozemních komunikací, a sice dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Vlastníkem
dálnic je stát. Silnice I. třídy jsou rovněž ve vlastnictví státu. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj,
na jehož území se nacházejí (silnice tohoto typu je
č. III/4848 procházející naší obcí). Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní
komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací může být kterákoliv osoba, tedy i obec,
kraj nebo stát.
V oblasti samosprávy obec vystupuje především v roli vlastníka místních, popřípadě některých
účelových komunikací. V této roli obec odpovídá
především za jejich údržbu a sjízdnost, respektive
schůdnost a potažmo i za škody, které v souvislosti s užíváním komunikace mohou vzniknout.
Velmi důležitá je bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Způsobů, jimiž může
obec zvýšit úroveň bezpečnosti provozu, je celá
řada a je vhodné je vzájemně kombinovat. Zmiňme opatření dopravně inženýrské povahy, jako
jsou stavebně technické úpravy ke zklidnění provozu, dopravní zařízení, příčné zpomalovací prahy, úpravy křižovatek, zpomalovací semafory
a podobně. Svou roli mohou hrát i radary k měření rychlosti, včetně informativních, a to za předpokladu, že jsou odpovídajícím způsobem označené a viditelné. Nikoliv tedy skryté, neboť pak
se jejich preventivní úloha ztrácí na úkor posílení represe. Žádoucí je zvyšovat bezpečnost přechodů pro chodce stavebně technickými úpravami, jejich nasvícením, ale i jejich vhodným
umístěním. Účinné může být též vytváření pod-

mínek pro rozvoj alternativních způsobů dopravy, například zřizování cyklistických koridorů či stezek pro cyklisty. Obec pak může poměrně efektivně působit i v oblasti dopravní výchovy, třeba zřizováním a provozováním dopravních
hřišť.
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Zabezpečení dopravní obslužnosti patří mezi
nejvýznamnější úkoly, jež obec vykonává v oblasti
dopravy v rámci samostatné působnosti. Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje, pokud to vyžaduje potřeba místních obyvatel.
Může tak činit mimo svůj územní obvod se souhlasem kraje a obcí, které mají uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících
a jejichž územní obvod je touto službou dotčen.
Každopádně jsou veřejné služby pro cestující primárně úkolem kraje.
Tímto jsme uzavřeli oblast veřejných služeb.
Tak jak se pomalu chýlí k závěru letošní kalendářní rok, docházejí i body v naší osnově o samosprávě. Příště už nás čeká závěrečná kapitola
s názvem „v demokracii vzájemně komunikujeme“.
Zde se dočtete o poskytování a zveřejňování informací, ochraně osobních údajů či vyřizování petic
a stížností.
Bc. Jana Ručková, Ing. Tomáš Huďa
Zpracováno podle „Příručka pro člena
zastupitelstva obce po volbách v roce 2014“,
Svaz měst a obcí České republiky 2014
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SPORT
Memoriál Antonína Řezníčka
Začátkem září se v Palkovicích uskutečnil již
5. ročník běžeckého závodu „Memoriálu Antonína Řezníčka“, který uspořádala obec Palkovice ve
spolupráci s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-Místek. Na start se postavilo 178 závodníků. Na
náročnou sedmnáctikilometrovou trať hlavního
závodu „Palkovice – Kubánkov – Palkovice, s převýšením 370 metrů se vydalo 50 mužů a žen. Absolutním vítězem se stal Daniel Raška z TJ Slezan
Frýdek-Místek (čas 1:05:01 hod.). V ženách zvítězila
Veronika Siebeltová (čas 1:14:49 hod.).
Hlavního závodu se zúčastnilo také 10 závodníků a závodnic z Palkovic, kteří měli svou vlastní kategorii. V kategorii palkovických žen zvítězila Vladimíra Drgová, která byla jedinou palkovic-

kou ženou. 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
128 dětí ve 14 kategoriích. Palkovice reprezentovalo 13 dětí. V kategorii mladších žákyň získala Anička Provazníková bronzovou medaili.

Nejstarším účastníkem „Memoriálu“ byl Petr
Navara (1945) z AK EZ Kopřivnice. Nejmladšími
účastníky byli Patrik Horák a Jakub Kolář. Nejmladšími děvčaty Terezka Skarková a Nela Řezníčková.
Kompletní výsledky najdete na: www.palkovice.cz
Foto:
http://stseibert.rajce.idnes.cz/AtletikaFM%2C_
Memorial_Antonina_Reznicka_Palkovice_2.9.2016/
Martina Mertová

Hospoda na hřišti
TJ Sokol Palkovice, oddíl kopané hledá nového provozovatele - nájemce „Hospody na hřišti“.
Chtěli bychom touto cestou oslovit případné zájemce, kteří by měli zájem tuto hospůdku provozovat od 1. 12. 2016. Bližší informace podá nejlépe osobně Bílek Josef tel. 606 710 558.
16
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Tenisové kempy
V průběhu prázdnin probíhaly na Palkovických
kurtech tenisové kempy, kterých se zúčastnilo více
jak 40 dětí. V současné době, pokud to počasí dovolí, budou oddílové děti hrát venku. Za špatné-

ho počasí a v zimních měsících využijí ti nejmenší
obecní tělocvičnu. S ohledem na obsazenost jednotlivých sálů dalších sportovních oddílů, pouze
v omezeném čase.
Mgr. Petr Gřes

Rozvrh v tělocvičně
Velký sál pondělí - pátek
15.00
15.30
16.00
15.30
16.00
16.30
kopaná přípravka
Onderka
15.00 - 17.00
kopaná žáci
Peške
15.00 - 16.30
kopaná přípravka
Onderka
15.00 - 17.00
kopaná žáci
Peške
15.00 - 16.30
TOM
Šupina,Huďa, Halešová
15.00 - 17.00

16.30
17.00

17.00
17.30
17.30
18.00
tenis
17.00 - 19.00

18.00
18.30

18.30
19.00

kopaná dorost
kopaná muži
Bujňák
Blahuta
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30
volejbal žactvo
Fatrdlová
17.00 - 19.00
kopaná dorost
kopaná muži
Bujňák
Blahuta
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30
volejbal ženy, muži
Fatrdlová, Zeman
17.00 - 19.00
17

19.00
19.30
20.00
19.30
20.00 20.30
volejbal muži
Zeman
19.00 - 21.00
ASPV muži
Žurovec
19.30 - 21.00
volejbal muži, ženy
Dámek
19.00 - 21.00
volejbal muži
Zeman
19.30 - 21.00
kopaná muži
19.00 - 21.00

20.30
21.00
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Malý sál pondělí - pátek
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
volejbal žactvo
volejbal kadetky
Trojčínský, Fatrdlová
Fatrdlová
15.00 - 17.00
17.00 - 19.00
volejbal
volejbal přípravka
volejbal ženy
přípravka
Vašíková
Fatrdlová
Vašková
16.00 - 17.30
17.30 - 19.00
15.00 - 16.00
rodiče a děti
ASPV - aerob.
sportovní gymnastika
Vyvialová, Muroňová
Horáková
Kozlová,
Řezníčková
Špačková
Podolová, Bačová
17.00-18.00
18.00 - 19.00
15.00 - 17.00
volejbal kadetky
volejbal přípravka
volejbal
přípravka
Zeman
Fatrdlová
16.00 - 17.30
17.30 - 19.00
Darková,
Fatrdlová
15.00 - 16.00
TOM
tenis
Šupina,Huďa, Haleš, Vyvialová
17.00 - 19.00
15.00 - 17.00

19.00
19.30
20.00 20.30
19.30
20.00 20.30 21.00
ASPV - ženy
Špačková, Kozlová
19.00 - 20.30
aerobik, pila- badminton
tes
obsazeno
Ryšková
19.00 - 20.00
ASPV - muži
Ondračka
19.00 - 21.00
volejbal ženy
Fatrdlová
19.00 - 21.00
Zelinkovice
Pokluda
19.00 - 21.00

Horní sál pondělí - pátek
15.00
15.30

15.30
16.00

16.00
16.30
16.30
17.00
badminton
obsazeno
16.00 - 18.00
taneční kroužek
ZŠ
do 15.30
tenis
15.00 - 19.00
badminton
obsazeno
16.00 - 17.00

17.00
17.30

17.30
18.00

18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
18.30
19.00
19.30
20.00 20.30
jóga
badminton
Brudná, Bužková
obsazeno
18.00 - 19.30
19.45 - 20.45
stolní tenis muži
badminton
Weigert
obsazeno
17.00 - 19.30
19.30 - 21.00
jóga
Brudná
19.00 - 20.30
badminton
stolní tenis muži
Weigert
obsazeno
19.30 - 21.00
17.00 - 19.30
zdravotní cvičení
badminton
Wojnar, Bužková
obsazeno
18.00 - 19.30
19.45 - 20.45

20.30
21.00

Neděle: 		
14.00 - 16.00 florbal (sál č. 2)
		15.30 - 19.00 florbal ASPV + hasiči (sál č. 1)
		16.00 - 18.00 tenis - nohejbal (sál č. 2)
		18.00 - 20.00 tenis (sál č. 2)

Odbor ASPV oznamuje
Sportovní gymnastika a oddíl rodičů a dětí má již naplněnou kapacitu a další členy nepřijímá.
18
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SENIOR KLUB
Senioři bilancují
na horu Żar k horní nádrži přečerpávací elektrárny. Odpoledne jsme se chystali smažit naše oblíbené placky, ale počasí nám i dalším účastníkům
dožínek nepřálo, takže jsme se brzy bez předvedení našeho kuchařského umění v prudkém větru a dešti vraceli domů. Proto následovaly veselé
dozvuky výletu pro celé osazenstvo autobusu až
za další dva dny na zahradě u Sasynů na Myslíku.
Tam se i všechno zhodnotilo.
Za cíl dalšího letošního zájezdu jsme si zvolili ve středu 14. září nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd - Lysou horu. Méně zdatní senioři se
vyvezli autobusem, ti sportovnější se vydali pěšky s turistickými holemi. Na temeni hory se nás
tak sešlo 41. Prohlédli jsme si nové horské chaty
a objekt meteorologické stanice. Sluníčko nám
přálo, ale pro opar jsme tentokrát Palkovice ani
Tatry neviděli. Akce se zdařila i s posezením, obědem a exkurzí ve Vojkovicích „U Koníčka“.
Ve středu 21. září jsme absolvovali poslední poznávací zájezd letošního roku. V 8 hodin odjížděl

Babí léto dovolilo našim seniorům, aby v pohodě uzavřeli svou letní aktivitu dle celoročního
plánu.
Ve středu 17. srpna se již tradičně smažily
bramborové placky „U Bačů“. Zájemců každoročně přibývá, takže letos se smažilo z 35 kg těsta pro
154 účastníků. Byli mezi nimi i hosté z Polska (kteří cestou k nám stihli exkurzi ve výrobně medových dortů Marlenka ve Frýdku) a naši muzikanti z Palkovjanky, když objížděli vesnici s pozváním
na Obecní dožínky 2016. Vše se vydařilo. Spokojené byly také kuchařky Alena Pochybová, Marta
Buzková, Olga Stejskalíková, Marie Skurková, Milada Halatová a Anna Seibertová i kuchaři Ota Brudný a Jiří Bužek. Jejich práce a obětavost přispěla
k dobré náladě, stejně tak ji podpořili i harmonikáři Tomáš Kalkus a Josef Chlebek. Děkujeme.
V sobotu 20. a v neděli 21. srpna jsme si užívali dožínky. První - slunné - u nás v Palkovicích,
ty druhé v polském Bujakówě. Nedělní dopoledne
jsme si ještě za příznivého počasí zpestřili výletem
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autobus se 40 účastníky do Příbora, abychom pokračovali v prohlídce tohoto zajímavého města,
kterou jsme započali v listopadu loňského roku.
Tentokrát jsme navštívili farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie, prohlédli si náměstí s měšťanskými
domy a nahlédli do klášterní zahrady. Po přesunu
do Frenštátu pod Radhoštěm jsme si na Horečkách prošli naučnou stezku Beskydské nebe, včetně dřevěného vzdušného chodníku s expozicí Život v korunách stromů. Jen počasí občas zlobilo,
ale tak to na počátku podzimu bývá.

A co nás čeká dál?
19. 10. nákupní zájezd do Polského Těšína
7. 12. předvánoční posezení „Pod Habešem“
s jubilanty, přizvanými Obecním úřadem
A možná i něco víc. Vše poví naše vývěsní skříňky.
Naši jubilanti v listopadu:
František Binar, Ladislav Kocich a Marie Bačová. Přejeme jim všechno nejlepší, pevné zdraví, spokojenost a hodně dobrých lidí kolem sebe.
Výbor Senior klubu Palkovice
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SPOLKY V OBCI
Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík

Vinobraní 2016
Letošnímu Vinobraní, které
jsme pro Vás uspořádali již potřetí, počasí moc nepřálo. Hned
po poledni se spustil hustý déšť,
který pomalu ustával až kolem
třetí hodiny. Narušil program
pro děti i samotný program vinobraní a degustace, který byl
připraven a musel se rychle
upravit. I přesto za námi zavítalo
dost z Vás, které déšť neodradil
a to nás samozřejmě potěšilo.
U vstupu jsme Vás tradičně přivítali „štamprlí“
dobrého moku a chlebem se škvarkami. Na pódiu se představila Cimbálová muzika Pramínky
z Kopřivnice. V letošním roce jste mohli ochutnat
vína a burčák ze tří vinařství a to Vinařství Svoboda Dolní Věstonice, Vinařství Svoboda Petrov a Vinařství Mikulica z Velkých Bílovic. Degustace vín
z Vinařství Mikulica byla vedena Jarkem Pavlíčkem
z Palkovic, který vystudoval vinařskou školu ve Val-

ticích a v Palkovicích má také
svůj vinohrad. Právě z něho jste
mohli ochutnat různé druhy
hroznového vína, což bylo pro
mnohé zajímavým zpestřením.
Novinkou bylo lisování šťávy
z hroznů, o které byl velký zájem. Z občerstvení si návštěvníci mohli vyzkoušet bramborák,
domácí sýry, grilovaný oštěpok
a nabídku z restaurace např. výborné grilované ryby.
Děkujeme kolektivu Myšák
Western Ranche a všem, kteří jste přišli!
A za rok se těšíme opět na viděnou!
Pozn.: Vína z Vinařství Mikulica, která byla degustována v Palkovicích, byla oceněná na Mezinárodní vinařské soutěži AWC Vídeň. Tato zpráva přišla hned v pondělí po konání našeho vinobraní.
Petra Opělová
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Český svaz chovatelů – ZO Palkovice
Český svaz chovatelů – ZO Palkovice vykupuje žaludy a kaštany
(i směs), cena 2 Kč/kg.
Výkupní dny jsou v těchto sobotních termínech: 8. 10., 15. 10.,
22. 10. a 29. 10. 2016 v době od 8 do 11 hodin. Výkup se uskuteční
v domě chovatelů (naproti prodejny Rolnička).

Výstava ovoce a zeleniny
Tentokrát probíhala výstava našich Palkovických zahrádkářů v prostorách restaurace Pod
Habešem. Expozice byla přístupna pro veřejnost
celou sobotu 24. 9. 2016 a neděli 25. 9. 2016.
V pondělí dopoledne pak výstavu navštívili také
žáci místní základní školy a děti z mateřské školy.
V pátek 23. 9. 2016 odpoledne od 15. hodin se
v sále restaurace začali scházet nejen zahrádkáři,
ale i další obyvatelé obce se svými výpěstky a dalšími exponáty, aby společně rozmístili a poskládali
zeleninu, ovoce, květiny a také výkresy a výrobky
žáků ZŠ a MŠ.
Paní Jarmila Holínková jako každý rok připravila
fotosoutěž – vylepila 20 vybraných fotografií s tématem „slimák“ a pro návštěvníky nachystala hlasovací lístky a vystavila i 3 praktické zahradní balíč-

ky, které obdrželi fotografové s největším počtem
hlasů – Vlasta Filipová, Roman Žaar a Lenka Pokorná – blahopřejeme. Téma fotografické soutěže
na rok 2017 je: zahrada v zimě – fotografie prosím
zasílejte na: myslik.59@email.cz
Mgr. Miroslava Bednářová s dalšími pomocníky vystavila výkresy, výrobky a další práce žáků, ze
kterých pak návštěvníci vybrali nejhezčí. Výherci
jsou: v kategorii MŠ – třída květinka, ZŠ 1. stupeň
– Zahradní skřítci z 5. třídy a za ZŠ 2. stupeň – Eliška Špačková. Nejzajímavějším výtvorem byla „perníková kadibudka“. Všichni ocenění jako každý rok
pojedou za odměnu v říjnu na zájezd.
V sobotu 24. 9. 2016 v 9 hodin předseda
Ing. František Huška zahájil výstavu a přivítal první
návštěvníky. V letošním roce vystavovalo celkem
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mavější letošní zeleninou byly dozajista pálivé papriky paní Jany Nejdkové - Trinidad Skorpion Mogura s 2 009 231 SHU pálivých jednotek, když Chilli
má jednotek jen 70 000 SHU.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem vystavovatelům za exponáty a pomoc. Také všem, kteří
společně s organizátory umožnili a pomohli výstavu uskutečnit a těším se na shledanou příští rok.
Lenka Žaarová
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích

43 vystavovatelů, někteří i s několika exponáty/
vzorky úrody. Výstava byla také prodejní, k zakoupení byly brambory Slavomíra Bači, česnek, beskydský med, červená řepa, slaměnky, kytky, bylinné sirupy a česká kosmetika. Naše členky samozřejmě i letos napekly koláčky, zákusky, muffiny a dalamánky, které všem chutnaly - někteří si je i odnášeli
domů, k nedělní kávě. K ochutnání také byly česnekové a salámové jednohubky, domácí marmelády,
kečup a čerstvá jablíčka od pana Sochy.
Nejmladším vystavovatelem byl pětiletý Štěpán
Knoll se svou zdravou červenou řepou. Nejtěžším
a největším exponátem byla 72 kilogramová dýně,
kterou vypěstoval Mudr. Antonín Leder. Nejzají-

Fotografie naleznete na
http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.
cz/2016-10_VYSTAVA_OVOCE_A_ZELENINY/
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ŽIVOT VE FARNOSTI
Pouť u kaple sv. Mořice
V neděli 25. září proběhla pravidelná nedělní
mše svatá poněkud jinak, než obvykle. U příležitosti svátku sv. Mořice jsme se k bohoslužbě sešli
v prostorách u kaple sv. Mořice na Dolním konci
obce. Svatý Mořic (latinsky Mauritius) se narodil ve
3. století v Egyptě a byl velitelem římské tzv. Thébské legie. Tato legie byla oddílem křesťanů naverbovaných v okolí egyptských Théb římským císařem
Maximiánem. Jeho jednotky se měly účastnit tažení
v Galii a zde se podílet na potlačování vzpoury proti
císaři. Nedaleko Ženevského jezera dostali křesťané
rozkaz obětovat pohanským bohům, jak bylo před
bitvou v římském vojsku zvykem, avšak Thébská legie tento rituál odmítla vykonat. Maximián dal za
trest legii zdecimovat. Legionáři, povzbuzeni Mořicem, však dál odmítali účastnit se pohanského rituálu, a tak decimování pokračovalo, až byla celá
Thébská legie, včetně Mořice, pobita do posledního muže. Svatý Mořic je jedním z nejuctívanějších
svatých z období římské říše.
Je patronem vojáků, obchodníků, umývačů,
barvířů, tkalců, kloboučníků, malířů skla, zbrojířů,

nožířů, soukeníků, koní a vinných keřů. Pomocník proti dně, nemocem uší a posedlosti. Současná zděná kaple sv. Mořice pochází z roku 1851
a stojí na místě původní dřevěné kaple, která pocházela pravděpodobně z roku 1580. Jedná se
o jednu z pěti současných kulturních památek
v obou částech naší obce (mezi kulturní památky dále patří kostel sv. Jana Křtitele a kaple Panny
Marie Frýdecké v Palkovicích a také kamenné pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory na Myslíku). Nedělní mši svatou pod širým nebem celebroval správce naší farnosti P. Bronislav
Wojnar. Pozvání přijal a milým hostem se stal trvalý jáhen Mgr. Aleš Ligocký, sekretář biskupa Ostravsko - opavské diecéze. Děkujeme Obci Palkovice za postavení přístřeší pro případ nepříznivého
počasí a zapůjčení laviček. Poděkování patří také
všem farníkům, kteří se podíleli na přípravě této
mše svaté a v neposlední řadě děkujeme panu
M. Němcovi z Metylovic za realizaci ozvučení.
P. Bronislav Wojnar a Ing. Tomáš Huďa
Farnost Palkovice
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme
Už od samého zrodu světa
všem nám stejně přibývají léta.
Čas, ten nedá se zastavit
je třeba co nejlépe si žít!!!
Čas zůstane na chvíli stát,
vždyť je Vám devadesát.
Vůbec to ale nejde na Vás znát,
Přání k narozeninám Vám chceme dát.
Přejeme Vám štěstíčko,
ať se stále usmíváte jak sluníčko.
Přejeme taky hodně lásky,
na tváři ještě žádné vrásky,
přejeme hlavně hodně zdraví,
ať Vás stále život mezi námi baví.
V měsíci září oslavil své životní jubileum pan
František Zlý 90 let z Palkovic. Přejeme zdraví,
štěstí, lásku a boží požehnaní.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, redakční rada Palkovických listů a rada a zastupitelstvo obce.
Svému milému tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi přejí hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti
děti Josef, Ludmila a Helena s rodinami.
Sviť sluníčko, zlatým světlem,
s láskou pohlaď zemi teplem.
Pohlaď toho, kdo dnes slaví
a popřej mu štěstí, zdraví.
Pošimrej ho za nás maličko,
ať dnes září jako sluníčko,
že je o rok starší? Komupak to vadí?
Vždyť ho máme všichni rádi
V měsíci srpnu oslavili své životní jubileum paní Marie Lepíková 80 let, paní Marie Halatová
85 let, obě z Palkovic. Paní Irena Kulová 80 let z Myslíku.
V měsíci září oslavil své životní jubileum pan Jaroslav Galia 80 let z Myslíku.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v kruhu svých nejbližších.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.
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Zlatá svatba manželů Ladislava a Marie Kocichových z Palkovic
Dne 20. srpna 2016 nastal ten krásný den,
kdy si spolu, bok po boku kráčíte pro svou zaslouženou, zlatou medaili za manželství a my
všichni jsme velice rádi, že jsme s Vámi mohli
být a gratulovat Vám! Zlatá medaile se dostává
po padesáti letech společného, manželského života. To už je slušný maraton, co říkáte?
Za uplynulé půlstoletí, jste toho stihli skutečně požehnaně. Milovali se a vzali se, vybudovali
domov a založili rodinu, vychovali 3 děti, kterým
jste byli po celý život skvělým příkladem laskavých, spravedlivých rodičů a milujících se dvou
osob, stvořených jeden pro druhého. Díky Vám
víme, že věčná láska, krásné manželství a šťastný rodinný život není jen pohádkou, ale skutečností - konečně, Vaše zlatá svatba je toho nejlepším důkazem!

Dovolte mi, abych Vám za nás, Vaše děti
a vnoučata poděkovala za Vaši péči, výchovu,
probdělé noci, lásku, rady, pomoc a skvělý příklad. Srdečně Vám gratulujeme k neuvěřitelnému manželskému jubileu 50. výročí svatby!
Přejeme Vám, aby Vám i ta druhá padesátka
Vašeho manželského života přinášela tolik radosti, uspokojení a štěstí, jako ta první!
Všechno nejlepší do dalšího půlstoletí společného života!
Za komisi KPOZ
předsedkyně Karla Menšíková

Ke gratulaci se připojují i děti a vnoučata

1966

2016
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Kamenná svatba
Dne 8. září 2016 oslavili Kamennou svatbu
manželé Břetislav a Věra Damkovi z Palkovic.
Po cestě vzájemné lásky kráčíte pevně již 65 let,
Vašemu manželství se klání celý, celičký svět!
Buďte jeden druhému oporou,
aby Vaše prstýnky, co jste si před 65 lety dali,
nebyly jen ozdobou.
Aby dobrá nálada u Vás stále byla,
vzájemná úcta nikdy nechyběla.
Aby se vám nadále dobře žilo,
ani zdravíčko vám nechybělo.
Ať další roky jsou vám příjemné
to je jistě přání vaše i mé.

1951

Manželství je nebeský dar, když jsou dva lidé
tak krásný pár.
Gratulujeme k vaší kamenné svatbě a do dalších let společného života přejeme hodně zdraví, lásky, spokojenosti a rodinné pohody.

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

2016

Rozloučili jsme se
Stojíme tiše, v očích slzy,
ruce jsou spjaty, prosíme,
ať alespoň jednou, na malou chvíli,
ať ještě tvůj úsměv spatříme.
Měsíc červenec se smutně zapsal do myslí příbuzných a známých paní Věry Lančové
z Palkovic.
V posledním prázdninovém měsíci jsme se rozloučili s panem Václavem Mamulou z Palkovic.
Upřímnou soustrast přijměte
od redakční rady Palkovických listů, starosty,
rady a zastupitelstva obce a KPOZ.
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HOLKY V AKCI
Podzimní období je předurčeno ke sklizni našich výpěstků ze zahrádek. Typickou rostlinou
možná dost nedoceněnou pro toto roční období je červená řepa. Tuto zdravou zeleninu znali
a velmi dobře uměli uplatnit lidé také v dobách
M. D. Rettigové.

Červená řepa
Červená řepa je velmi zdravá plodina, která pochází ze Středomoří. Pěstovala se již za dob starých Římanů. Byla využívána nejen kvůli své charakteristické chuti, ale i kvůli léčebným účinkům.
Červená řepa obsahuje mnoho vitamínů a minerálů, obsahuje spoustu železa, draslíku, vitamínu C, E a mnoho dalších významných látek. Mezi
hlavní léčivé účinky této zeleniny patří podpora
imunitního systému, regenerace organismu, podpora růstu tkání, dále má pozitivní vliv na těhotenství a kardiovaskulární systém; používá se také
jako prevence a při léčbě rakoviny. Červená řepa
má však spoustu dalších účinků na lidské zdraví.
Při zpracovávání této zeleniny pamatujte na jednu
věc, pokud chcete z ní vytěžit co nejvíce cenných
látek, konzumujte ji syrovou. Působením tepla se
totiž jejich obsah snižuje. Chutná červená řepa má
velké využití v kuchyni; můžete ji použít při přípra-

vě salátů, vaření polévek, boršče nebo k přípravě pomazánek, slaných buchet a koláčů nebo ji
můžete sterilovat. Vyzkoušejte lahodné carpaccio,
hranolky nebo zdravé chipsy.

Carpaccio (čtěte karpáčo) z červené řepy
Ingredience
2 ks červené řepy (velikostí asi jako pěst)
100 g kozího sýru (nebo balkánský, případně přírodní čerstvý sýr, vhodná je i mozarela)
bazalka nebo rukola, případně mladé špenátové listy
sůl
2 lžíce balzamikového octa nebo redukce
olivový olej
Řepu si řádně vydrbeme kartáčem, zabalíme
do alobalu a pečeme v troubě při 180°C přibližně
dvě hodiny. Po vychladnutí oloupeme a pokrájíme na tenké plátky, které klademe na talířky. Přelijeme olivovým olejem, balzamikovou redukcí. Na
plátky ochucené řepy naklademe nadrobený nebo

vidličkou natrhaný sýr a dozdobíme lístky rukoly
nebo natrhanou bazalkou případně lístky mladého špenátu.
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Hranolky nebo chipsy z červené řepy
Udělejte si zdravé hranolky z červené řepy, stačí je nakrájet ve tvaru hranolek, potřít olivovým
olejem, posypat kořením (rozmarýn, tymián, sůl)
a upéct v troubě na 180°C zhruba 45 minut. Může-

te si z nich také udělat také chipsy, postup je stejný, akorát si je nakrájíte na tenčí plátky (pokud budete mít tenké plátky, doba pečení se zkrátí).

Řepa s vepřovým masem (dle M. D. Rettigové)
polívku, ve které se vařila řepa s masem, a vlej to
na řepu, maso pak rozkrájej na kousky a vlož ho
též do řepy. Když to chceš dáti na stůl, urovnej
ouhledně řepu vezpod a maso navrch. Do řepy
se dá trošinku pepře, zázvoru a nového koření,
a musí se hledět, aby to nebylo příliš husté, což se
i při předešlých zeleninách pozorovati musí. Často
pokazí i to nejlepší jídlo neopatrnost neb nedbanlivá pohodlnost kuchařčina.

Rozkrájej řepu na podlouhlé malé kousky, dej
jí polovic do hrnku, na ni kus vepřového masa, na
maso tu ostatní řepu, osol to, nalej vody a nech to
vařit. Když jest mladé vepřové maso měkké, bývá
i řepa přes polovic uvařena. Dej na rendlík kousek
másla, do něho buď kus cukru nebo lžíci syrobu,
a nech to do červena upražit, potom do toho
vhoď tu vařenou odcezenou řepu a nech ji chvíli dusit; zatím udělej přihnědlou jíšku, zapraž ní tu

Smažené jablkové věnečky (dle M. D. Rettigové)
Oloupej pěkně míšenská jablka, rozkrájej je na
kulaté lístky, ohryzek z nich vypíchej kulatým plechovým tvořítkem a polej je rumem nebo arakem;
pak udělej těsto: dej do hrnéčku dvě lžíce pěkné mouky, dva loty tlučeného cukru, šest lžic rakouského vína, vraž do toho dvě celé vejce, dobře

to umíchej, a je-li to příliš husté, přidej ještě vína.
Nyní v tom omáčej ty jablkové věnečky, vhoď je
do rozpáleného přepouštěného másla a nech je
do zlatova usmažit. Pak je posyp cukrem a skořicí
a dej je teplé na tabuli.
Přejeme dobrou chuť.
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KINO PALKOVICE
Pátek 7. 10. 2016 v 17:00 a 19:30

Teorie tygra

Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly
a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak
a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře, že ona sama vždy a lépe než
on ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se k jeho neštěstí o něj starala podle své představy o jeho štěstí. A Janovi začíná být jasné, že je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí stejnou
teorií malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí svého muže je zodpovědná výhradně
ona. Janovi dojde, že už takto dál nemůže, nechce, neumí. Když nic neudělá, skončí jako tchán. A jak se
s tímto Jan vypořádá, to uvidíte v nejúspěšnější české komedii tohoto roku.
Komedie / Drama
Česko, 2016, 101 min, české znění
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Jakub Kohák,
Pavla Beretová, Iva Janžurová a další.
Premiéra: 31. 3. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 78 %
Neděle 9. 10. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Angry Birds ve filmu

Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně
vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených
outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co
mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit.
Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný
USA, 2016, 91 min, české znění
Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly
Premiéra: 12. 5. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 63 %
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Pátek 14. 10. 2016 v 19:30

REVENANT Zmrtvýchvstání

Americký západ, Jižní Dakota, 1823. Místo a čas s hodně relativní hodnotou lidského života. Zkušený
lovec a trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) je se svým synem na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným útokům indiánů a musí na své pouti překonávat nemilosrdnou,
zatím nezmapovanou krajinu plnou nástrah. Glassovi se stává osudným střet s rozzuřenou samicí medvěda grizzlyho. Jak jeho příběh dopadne, to ukáže tento řadou ocenění včetně třech Oscarů ověnčený film.
Dobrodružný / Drama / Thriller / Western
USA, 2015, 156 min, původní znění s českými titulky
Režie: Alejandro González Iñárritu
Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck,
Paul Anderson a další.
Film je přístupný od 15 let
Premiéra: 14. 1. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 80 %
Pátek 21. 10. 2016 v 19:30

Sousedi 2

Mac (Seth Rogen) a Kelly (Rose Byrne) své dcerce Stelle brzy pořídí sourozence, a proto se rozhodnou
vyměnit svůj dům za větší. Jenže zbavte se stávajícího obydlí za rozumnou cenu, když se vedle právě nastěhovala banda holek, které si pletou život s permanentní párty, a v duchu hesla „Spaní je jen pro sraby!“
neberou na nic a nikoho ohledy? Mac a Kelly záhy zjistí, že zopakování osvědčených triků, které vyzkoušeli na kluky (včetně populárního schovávání airbagů do gauče v obýváku), na tyhle ostré vysokoškolačky
v čele s Chloë Grace Moretz (drsná holčička z Kick-Ass) neplatí. A protože je tlačí čas, pozvou si posilu,
Teddyho Sanderse (Zac Efron), bývalého nepřítele číslo jedna, z něhož se vyklubal kámoš do nepohody.
S jeho pomocí se vytasí s novým arzenálem zbraní, které mají sousedky zaručeně vypudit. Jenže dívčí
impérium je připravené vrátit každý úder.
Komedie
USA, 2016, 104 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Nicholas Stoller
Hrají: Seth Rogen, Chloë Grace Moretz, Zac Efron, Rose Byrne, Dave Franco, Selena Gomez,
Kiersey Clemons a další.
Premiéra: 12. 5. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 54 %
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Neděle 23. 10. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Kniha džunglí

Hrdinou filmu je chlapec Mauglí (nováček Neel Sethi), člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou.
Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce
zničit vše, co vnímá jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání. Provází ho přísný mentor, pardál Baghíra, a veselý medvěd Balú. Cestou džunglí se Mauglí setká se zvířaty, které to s ním nemyslí vždy dobře. Patří mezi ně krajta Ká, jejíž svůdný hlas a pronikavý pohled hypnotizují člověčí mládě, a marnivý král Ludvík, který se snaží Mauglího přemluvit, aby mu prozradil tajemství překrásného, leč smrtonosného Rudého květu: ohně.
Dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy
USA, 2016, 105 min, v českém znění
Režie: Jon Favreau
Hrají: Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong‘o, Scarlett Johansson,
Giancarlo Esposito a další.
Na ČSFD hodnoceno na 81 %
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Pátek 4. 11. 2016 v 19:30

Polednice

Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila
o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, ženou, která
ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí. Kolem Elišky, vystavené traumatům z osamělosti a postupně vysilované boji s nekonečnými úředními stereotypy, se postupně začínají spřádat sítě
prokletí. Podaří se Elišce zachránit sebe i dceru před mysteriózním zlem dřív, než ji zcela ovládne stín
Polednice, anebo vlastní šílenství?
Horor / Drama / Mysteriózní / Psychologický
Česko, 2016, 85 min, české znění
Režie: Jiří Sádek
Hrají: Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Zdeněk Mucha,
Daniela Kolářová a další.
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 3. 3. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 54 %

Neděle 23. 10. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Zootropolis: Město zvířat

Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti
jako je Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda jste obří slon
nebo malá myška. Když však do města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním
králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat,
že na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ, i když to znamená vzít do party
upovídaného a všemi mastmi mazaného lišáka Nicka Wilda.
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA, 2016, 109 min, v českém znění
Režie: Byron Howard, Rich Moore
Premiéra: 3. 3. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 85 %

Pátek 11. 11. 2016 v 19:30

Tenkrát v ráji

Česko-slovenský koprodukční film „Tenkrát v ráji“ spisovatele, scenáristy a producenta Josefa Urbana,
volně vypráví příběh dramatického osudu českého horolezce Josefa Smítky a jeho druhů, popravených
nacisty v dubnu 1945 v Terezíně.
Drama
Česko / Slovensko, 2016, české znění
Režie: Lordan Zafranović, Peter Pálka, Dan Krzywoň
Hrají: Vavřinec Hradilek, Vica Kerekes, Jan Budař, Miroslav Etzler, Simona Stašová,
Jürgen Heinrich, Ondřej Havelka, Ladislav Mrkvička a další.
Premiéra: 27. 10. 2016
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Pátek 18. 11. 2016 v 19:30

Deadpool

Než se stal Deadpoolem, byl Wadem Wilsonem (Ryan Reynolds), bývalým členem speciálních jednotek. Když mu lékaři diagnostikovali pokročilé stadium rakoviny, podrobil se experimentální léčbě v rámci programu Weapon X, známého a populárního především mezi x-menovskými mutanty. Díky tomu se
Wade zbavil rakoviny, a nejenže zůstal naživu, ale také jako bonus získal schopnost rychlého samouzdravování. Bohužel však – například oproti Wolverinovi, který po podobné léčbě zůstal celkem sexy –
z tohoto pokusu vyšel trvale znetvořený. I proto celkem bez většího odporu přijal okostýmované alter ego
jménem Deadpool.
Akční / Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi
USA / Kanada, 2016, 108 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Tim Miller
Hrají: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller, Karan Soni, Michael Benyaer, Stefan Kapicic
a další.
Film je přístupný od 15 let
Premiéra: 11. 2. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 82 %
Neděle 20. 11. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Kung Fu Panda 3

Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý panda Po. A vše začne tím, že se znenadání objeví
Poův ztracený biologický otec, společně pak odcestují do tajného pandího ráje, kde se setkají s dalšími pandími členy široké a černobílé rodiny. Ale pak Kai, padouch s nadpřirozenými schopnostmi, proletí
Čínou jako vichřice a začne porážet všechny mistry kung-fu, Po musí udělat nemožné: naučit vesnici
plnou legraci milujících, těžkopádných bratří umění kung-fu, aby se z nich stalo neohrožené společenství
Kung Fu Pand!
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA / Čína, 2016, 94 min, v českém znění
Režie: Jennifer Yuh, Alessandro Carloni
Premiéra: 17. 3. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 71 %
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Pátek 2. 12. 2016 v 19:30

Orel Eddie

Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. Ale takový motor, jaký v sobě skrývá už od
dětství Michael Edwards (Taron Egerton), nemá jen tak někdo. Jeho touha je zdánlivě prostá a přímočará:
Stát se olympionikem a reprezentovat Velkou Británii na některých olympijských hrách v nějakém sportu,
celkem jedno ve kterém. A tak malý Michael vyzkouší mnoho různých atletických disciplín, aby sebe i své
okolí ujistil o nedostatku jakéhokoliv sportovního talentu ve sportech, které by mu umožnily účast na letních olympijských hrách. Proto se soustředí na hry zimní. Ale ani ve sjezdovém lyžování nemá zrovna moc
štěstí a ani talentu. Většina lidí by to už dávno vzdala, ale Michael takovým měkkotou není. A jak snažení
Michaela dopadne, to můžete vidět v tomto povedeném filmu.
Životopisný / Komedie / Drama / Sportovní
Velká Británie / USA / Německo, 2016, 106 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Dexter Fletcher
Hrají: Taron Egerton, Hugh Jackman, Jo Hartley, Keith Allen, Iris Berben, Tim McInnerny,
Edvin Endre a další.
Premiéra: 14. 4. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 81 %

Vstupné: 50,- Kč, představení pro děti: 30,- Kč
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DIVADELNÍ HRU

TRUCHLÍCÍ POZŮSTALÍ
Pátek 25. listopadu 2016 v 19 hodin
Kulturní dům Palkovice

Divadelní spolek
KOTOUČ Štramberk

Branislav
Nušič

Předprodej vstupenek od 10. 10. 2016
Pondělí a středa 7-11 a 12-17
na OÚ v Palkovicích.
Vstupné: 80 Kč v předprodeji
120 Kč na místě
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Termínový kalendář
15. 10. Myšák Western Ranch – rybí hody
19. 10. Senior klub – nákupní zájezd do Polska
22. 10. Myšák Western Ranch – Hubertová jízda
19. 11. Koncert Duo Jamaha v Restauraci Pod Habešem v 18 hodin
25. 11. Divadelní představení Truchlící pozůstalí v kinosále Kulturního domu v 19 hodin
3. 12. Vánoční jarmark

Kino Palkovice
7. 10.

v 17:00 a 19:30 Teorie tygra

9. 10.

v 17:00

Angry Birds ve filmu 			

14. 10. v 19:30

REVENANT Zmrtvýchvstání

21. 10. v 19:30

Sousedi 2

23. 10. v 17:00

Kniha džunglí 				

28. 10. v 19:30

Učitelka

4. 11.

Polednice

v 19:30

23. 10. v 17:00

Zootropolis: Město zvířat 			

11. 11. v 19:30

Tenkrát v ráji

18. 11. v 19:30

Deadpool

20. 11. v 17:00

Kung Fu Panda 3 			

2. 12.

Orel Eddie

v 19:30

(představení pro děti)

(představení pro děti)

(představení pro děti)

(představení pro děti)

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená tisková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové a informační komise,
Ing. David Kula, MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Bc. Jana Ručková, Ing. Veronika Zajaczová, Martina Mertová.
E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter Frýdek-Místek. Internetová verze: www.palkovice.cz.
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor
tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně přístupných zdrojů.
Fotografie bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Uzávěrka příštího čísla 7/2016 je 14. 11. 2016.
Vychází osmkrát ročně. Foto na titulní straně: ECHOpix s.r.o.
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KONCERT

Sobota 19. listopadu 2016 v 18 hodin
sál Restaurace Pod Habešem

Předprodej vstupenek od 10. 10. 2016
Pondělí a středa 7-11 a 12-17
na OÚ v Palkovicích.
Vstupné: 100 Kč v předprodeji během října
150 Kč v předprodeji během listopadu
200 Kč na místě
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