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Úvodní slovo redakční rady
telstvu vadit, dotáhneme celý vydavatelský rok do
konce, tj. připravíme poslední sedmé vydání Palkovických listů a samozřejmě se pokusíme společně vytvořit tradiční obecní kalendář. Závěrem bych
moc rád poděkoval všem členům redakční rady za
jejich obětavou a zodpovědnou práci v uplynulých
čtyřech letech a do dalších let jim popřál mnoho
rodinných a pracovních úspěchů. Vám občanům
přejeme za celou radu hodně zdraví a spokojenosti v rodinném kruhu a ve společnosti vašich
spoluobčanů.
Jménem redakční rady
Ing. Tomáš Huďa

Vážení občané Palkovic a Myslíku,
držíte v rukou šesté vydání Palkovických listů. Tyto listy vznikaly v předvolební čas, nicméně
jak se dočtete dále ve slově místostarosty, najdete
v nich výsledky voleb do zastupitelstva naší obce.
Kromě těchto, pro vás určitě důležitých volebních
informací, naleznete v listech samozřejmě spoustu dalších článků o životě v naší vesnici. Stále platí,
že pokud byste měli zájem podělit se o své zajímavé zážitky ze života naší obce, neváhejte a napište nám o tom na náš redakční e-mail. Současné redakční radě končí funkční období. Domluvili jsme se, že pokud to nebude novému zastupi2
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
ačkoliv toto vydání Palkovických listů dostáváte do svých schránek po volbách do obecního zastupitelstva ( jejichž výsledky se nám zde ještě podařilo umístit), tak tento článek vzniká v předvolebním období, kdy je ještě vše otevřeno. Proto je
pro mne velmi složité zde psát o dalších plánech
nebo krocích vedení obce, protože nevíme, jak to
vše dopadne…
Proto bych se zde rád věnoval dvěma věcem.
První z nich je připomínka 100 let od vzniku samostatného Československa v říjnu roku 1918.
I když akcí spojených s touto tématikou je v naší
zemi přehršel, rozhodli jsme se i my přispět dvěma počiny, které nám budou toto výročí v Palkovicích i na Myslíku připomínat. Prvním počinem
je nový pomník obětem I. a II. světové války, který již vyžadoval zásadní rekonstrukci vzhledem ke
svému technickému stavu. Tomuto pomníku se
více věnuje článek v další části Palkovických listů
v rubrice 100 let od vzniku Československa, proto
zde nebudu rozvádět podrobnosti. Nicméně tento nový pomník bude právě dárkem obci ke stému výročí od vzniku ČSR. Na jednu stranu sice
bude připomínat krutosti dvou světových válek,
na druhou stranu ale bude přinášet naději do budoucna na život v pokoji a míru. Slavnostní odhalení tohoto pomníku bude součásti kulturního
programu dne 28. října (pozvánka na akci je na
zadním přebalu Palkovických listů). Druhým počinem u příležitosti oslav bude výstava v Kulturním
domě věnovaná proměnám života v obci za období posledních sta let. Tato výstava bude slavnostně otevřena právě 28. října a přístupná bude
i několik dní poté. A aby byla co nejvíce vypovídající o životě v naší společné obci, obracíme se na
vás v další části Palkovických listů s prosbou k zapůjčení či darování předmětů, které život v naší
obci během posledních sta let nejvíce charakterizují. Tímto i vás všechny srdečně zvu na celý slavnostní program 28. října u Kulturního domu v Palkovicích.
Druhou věcí, o které bych zde rád napsal, je
mé velké osobní a vřelé poděkování za spolupráci při všech aktivitách v naší obci za poslední čtyři

roky. Nedovolím si zde jmenovat osobně, protože
bych určitě na někoho důležitého nechtěně zapomněl, proto můj velký dík patří hlavně všem, kteří se s pozitivním a konstruktivní přístupem podíleli na všech investičních, kulturních, spolkových,
sportovních a dalších aktivitách v obci a přispěli
k tomu, že Palkovice jsou opět lepším místem k životu a že slogan „Dobře se tu žije“ není jen prázdnou frází.
Přeji Vám všem krásný podzim.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA
místostarosta
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INFORMACE PRO OBČANY
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Dne 5. a 6. října 2018 se uskutečnily volby
zastupitelstva obce Palkovice. Účast voličů byla
letos opět nadprůměrná, voleb se zúčastnilo celkem 61,10 % voličů (1 648 občanů). Republiková
účast ve volbách byla letos 47,34 %. Letošní účast
ve volbách byla také vyšší než v roce 2014, tehdy
činila 56,27 % (1 475 občanů).
Volby do zastupitelstva obce vyhráli Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík s osmi mandáty
(48,21 % hlasů), druhé místo obsadila KDU-ČSL se
dvěma mandáty (14,52 %) a třetí místo pak Náš
domov také se dvěma mandáty (14,40 %). Po jednom mandátu získalo Sdružení nezávislých kan-

didátů obce Palkovice (9,33 %), KSČM (7,31 %)
a Dobrá volba 2016 (6,22 %).
Nové složení zastupitelstva obce je následující: Radim Bača, David Kula, Martin Polášek,
Tomáš Opěla, Karla Menšíková, Hana Brožová
(nově), Jaromír Ivánek (nově), Barbora Pustková
(nově), Tomáš Huďa, Aleš Kubala, Slavomír Bača,
Petr Gřes, Petr Kreuzmann, Dalibor Rada a Josef
Lukeš (nově).
Zastupitelstvo obce po 24 letech opouští
Martin Kurečka, po 16 letech František Žídek a po
jednom volebním období Kateřina Loudátová
a Karolína Žilková.
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Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Politická
příslušnost

Hlasy
abs.

1

Dobrá volba 2016

1

Lukeš Josef

52 BEZPP

171

2

SNK obce Palkovice

1

Kreuzmann Petr

55 BEZPP

209

3

NÁŠ DOMOV

2

Gřes Petr Mgr.

46 BEZPP

369

3

NÁŠ DOMOV

1

Bača Slavomír

45 TOP 09

340

4

Komunistická str. Čech a Moravy

1

Rada Dalibor

43 KSČM

273

5

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

1

Huďa Tomáš Ing.

49 KDU-ČSL

314

5

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

4

Kubala Aleš

49 KDU-ČSL

310

6

NEZÁVIS. PRO PALKOVICE A MYSLÍK

1

Bača Radim

48 BEZPP

994

6

NEZÁVIS. PRO PALKOVICE A MYSLÍK

3

Polášek Martin Bc.

41 BEZPP

875

6

NEZÁVIS. PRO PALKOVICE A MYSLÍK

7

Ivánek Jaromír Ing.

68 BEZPP

848

6

NEZÁVIS. PRO PALKOVICE A MYSLÍK

4

Opěla Tomáš Ing.

41 BEZPP

840

6

NEZÁVIS. PRO PALKOVICE A MYSLÍK

2

Kula David Ing. Ph.D., MBA

32 BEZPP

803

6

NEZÁVIS. PRO PALKOVICE A MYSLÍK

5

Menšíková Karla

63 BEZPP

801

6

NEZÁVIS. PRO PALKOVICE A MYSLÍK

6

Brožová Hana Mgr.

36 BEZPP

728

6

NEZÁVIS. PRO PALKOVICE A MYSLÍK

8

Pustková Barbora Bc.

22 BEZPP

655
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Doma až do konce
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však organizace, které Vám v tom pomohou.

života až do úplného konce. Není to lehká práce,
ale vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto
dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého muže:
„Manžel se denně těšil na příchod sestřiček. Byly
milé, veselé a komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být
vděčná lékaři, který mě na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“
Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte
se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně
DOMA., do kterého se zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na www.
darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.

Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma a nemusel
strávit toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice,
které Vám pomohou. Mobilní hospic Ondrášek
pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti
a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr
svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům
od fyzických i psychických obtíží, které nemoc
přináší. Současně podporujeme rodiny, které
pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši
pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na
které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
„Naši lékaři i sestry vyjíždí každý den za pacienty domů. Našim cílem je udržet vysokou kvalitu

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.,
Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh,
tel.: 727 805 329, 603 566 336.
Více informací naleznete také
na www.mhondrasek.cz.

Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem
Organizace MIKASA z.s. rozšiřuje aktivity projektu „Aktivizační a motivační programy pro osoby
s autismem“ do dalších měst Moravskoslezského
kraje. Cílem projektu je podporovat a motivovat
jeho účastníky v překonávání životních překážek
tak, aby se mohli co nejvíce zapojovat do běžného života – navazovat a udržovat vztahy s druhými lidmi, získat a udržet si práci, věnovat se svým
koníčkům a zájmům.
Jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, že
se zaměřuje na dospívající a dospělé s diagnózou
autismu či Aspergerova syndromu.
Jednou z priorit projektu je jeho dosažitelnost,
proto jsou veškeré aktivity nabízeny zdarma. Realizační tým také dojíždí přímo za účastníky – do
měst, kde je o aktivity zájem.
„Spolupráce s účastníkem projektu začíná individuálními konzultacemi, jejichž účelem je co nejlépe poznat specifické potřeby účastníka a problémy, se kterými se potýká. Na základě těchto
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konzultací je pak účastníkovi nabídnuta účast na
vhodných aktivitách,“ říká vedoucí týmu projektu
Soňa Tichá.
Ve spolupráci s pracovníky projektu může
účastník vybírat ze vzdělávacích a terapeutických
aktivit v různých oblastech (komunikace, společenské chování, právo, zaměstnávání, a další). Tyto
aktivity pak probíhají ve skupinách. „V rámci vzdělávacích aktivit je naším cílem předat účastníkům
teoretické poznatky, které jim chybí k tomu, aby
mohli úspěšně zvládat běžné situace. V terapeutických aktivitách pak převádíme teoretické znalosti do praxe – v bezpečném prostředí a s podporou lektorů nacvičují účastníci situace, které
jsou pro ně náročné – ať už jde o vedení rozhovoru s přáteli, nebo o pracovní pohovor. Skupina navíc poskytuje účastníkům mnoho benefitů
– mohou zde sdílet své problémy i radosti s lidmi, kteří mnohdy mají podobné zkušenosti,“ pokračuje v představování projektu Tichá. Skupinová
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setkávání jsou pravidelná a probíhají obvykle jednou týdně dle časových možností účastníků.
V současné době jsou pracovníci projektu
schopni ihned zahájit aktivity v jakémkoli městě
Moravskoslezského kraje. V případě zájmu neváhejte kontaktovat Mgr. Soňu Tichou, vedoucí týmu

projektu na telefonním čísle 732 384 683, případně na e-mail: sona.ticha@mikasa-detem.cz.
Projekt vznikl za podpory Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu
Zaměstnanost.
Mgr. Soňa Tichá

Dětský vodní ráj
V blízkosti fotbalového hřiště Sokola Palkovice stojí nízkopodlažní budova, na které zeje nápis
Rodinné relaxační centrum Narcis a z ní se několikrát týdně ozývají dětské hlasy, smích a veselé zpívání. To manželé Schaynovi provozují kurzy plavání pro malé děti.
„Mami, kdy zase půjdeme plavat?“ ptá se v mysli můj osmnáctiměsíční pravnuk Ondrášek. Šel
jsem se na něj do malého bazénu podívat, byl

jsem zvědavý, jak se mu v tomto vodním ráji vede
a mezitím jsem vyzpovídal pana Miloše Schaynu.
Kdo z vaší rodiny přišel s myšlenkou vytvoření tohoto vodního ráje?
Centrum vzniklo těsně před rokem 2000, v té
době nebyly nikde v okolí bazény – ve Fryčovicích, Metylovicích, Frýdlantu, neexistoval aquapark na Olešné, takže z toho důvodu vznikl ten
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nápad vytvořit kryté rodinné centrum, aby mohly
rodiny s dětmi chodit na plavání. Důležitá byla dostupnost, tím, že je kolem zastavěno, z toho důvodu to vzniklo.

států stěhují zpátky sem. Tam absolvovaly s dětmi
podobné kurzy, jelikož ve světě se propaguje brzké sbližování miminka s vodou a v dnešní době
je to také důležité, protože rodiče jezdí s dětmi
k moři, mají doma bazény, a když dítě vodu nezná,
neumí se v ní chovat, tak je neštěstí na spadnutí.

Jak dlouho tedy bazén funguje?
Rozjížděl se před Vánoci roku 2002, čili téměř
16 let.

Kolik dětí do kurzu chodí?
Vždy jsou skupinky dětí v určitém věku, je jich
maximálně devět, aby měly děti pohodlí, prostor
v bazénu a aby se s nimi dalo pracovat.

Od bazénu se ozývá veselý zpěv, to paní lektorka Radka Schaynová spolu s maminkami doprovází vodní hrátky dětskými písničkami.

Jak dlouho je vhodné s dětmi na plavání
chodit?
Není to dáno, máme maminky, které chodí od
půl roku stále, děti pak mezi třetím a čtvrtým rokem začnou plavat samy. Vše záleží na rodičích,
jak se tomu dítěti chtějí věnovat. Spousta dětí, které tady odchodily dva, tři, čtyři roky teď přecházejí
do školy, kde mají už své plavání a mnoho z nich
jde třeba i do plavecké školy, jsou na to připravené.

Pro jak staré děti je Vaše centrum určeno?
V současné době provozujeme plavání kojenců a malých dětí, z důvodů přísných hygienických
předpisů již není možné provozovat bazén pro
dospělé a pro veřejnost. Jsme víceméně jediný bazén v okrese, kde mohou plavat děti již od 6 měsíců. Je to dáno tím, že tady nechodí dospělí lidé.
Ještě otázka, proč je tady zamezené plavání veřejnosti?
Máme tady upravenou vodu, která má snížené
množství chlóru, pro dospělé musí mít voda jiné
parametry. Pro miminka je hygiena velmi důležitá.

Takže výsledky máte dobré. Nedochází sem
ale pouze děti z Palkovic. Z jakého okruhu sem
děti dojíždějí?
Ten okruh je velký. Máme tady děti z Ostravy,
Frenštátu, Domaslavic, jezdili sem i od Nového
Jičína, dokonce i z Valašského Meziříčí, ono těch
plavání pro miminka moc není.

Od jakého věku mohou děti plavat pod vodou?
Čím dřív se miminko dostane pod vodu, tím
více je pro něj přirozenější pohyb pod vodou. Před
narozením bylo miminko ve vodě. Děti, když mají
už potom třeba rok, tak se tomu začnou bránit.

Docházela zde se svým dítětem i nějaká
známá osobnost?
Chodil tady a byl zde maximálně spokojený
porotce StarDance Zdeněk Chlopčík s manželkou
a oběma dětmi.

Jak se takové ponořování dělá?
Miminko se v rukách zanořuje na určité oslovení, kdy maminka s miminkem to oslovení trénuje,
miminko si to zapamatuje a už ví, že půjde pod
vodu, má to naučené.

Na závěr ještě ohlasy od dvou maminek, které sem se svými dětmi na kurzy plavání dochází.
„Se synem chodíme plavat od šesti měsíců na
doporučení kamarádky a můžu jen chválit. Lekce
jsou různorodé, střídají se činnosti, takže děti se
nenudí. Pokud to půjde, s dalším potomkem budu
chodit znovu.“
„Na plavání chodíme už přes rok, začali jsme
hned v půl roce a můžu říct, že se investované peníze i čas vyplatily. Malý je ve vodě spokojený, miluje jí, s pomocí rukávků a pásu plave sám a všude
na koupalištích sklízí obdiv. Když vidím starší děti,
které se vody bojí, jsem ráda. Budeme chodit, jak
jen to bude možné.“
Vilém Vlk

Stala se někdy u Vás na bazénu nějaká nehoda?
Ne, tím, že je to tady takové rodinné, opatrné,
i maminky jsou obezřetné, navíc tady není velké
množství dětí, takže je to klidnější. Ano, sem tam
někdo na kluzké podlaze upadne, ale to se může
stát kdekoli.
Jsou maminky s kurzy plavání spokojené?
Ano, toto je takový celosvětový trend, chodí tady třeba maminky USA nebo Německa, které jsou tady na návštěvě nebo se naopak z těchto
8
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
Zahájení školního roku 2018/19 v ZŠ a MŠ Palkovice
zaměstnanců. Provoz školní jídelny zajišťuje již
7 zaměstnanců, z důvodu rostoucího počtu strávníků nově nastoupila paní Ludmila Chlebková.
V letošním školním roce připravujeme pro žáky
tradiční akce. Plavecký výcvik pro žáky 2. - 3. ročníku je opět povinný. Lyžařský výcvik pro žáky
5., 6. a 7. ročníku je zajištěn na Mezivodí. Na školu v přírodě ve Velkých Karlovicích vyjedou všichni žáci 3. – 5. ročníku, podařilo se nám letos na
tuto akci zajistit dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1400,- Kč na žáka. Tradičně
připravujeme turistický kurz pro žáky 7. ročníku,
cyklistický kurz pro žáky 8. ročníku, kurz sebeobrany pro žáky 9. ročníku. Plánujeme opět společné akce se školami z Polska.
Z důvodu vyššího zájmu žáků o školní družinu
byla od září 2018 navýšena kapacita školní družiny. Pro 191 dětí z 1. stupně je již zřízeno 150 míst
ve školní družině, přijati byli všichni zájemci. Provozní doba ŠD je od 6.00 do 7.30, odpoledne od

V letošním školním roce je ve škole celkem 13
tříd, v nich 295 žáků, 161 chlapců a 134 dívek. Na
1. stupni je 191 žáků v 9 třídách, v 1., 2., 4. a 5. ročníku jsou vždy 2 třídy naplněné na 18 – 23 žáků,
pouze ve 3. ročníku je jen jedna třída s 33 žáky.
Na 2. stupni je 104 žáků, v letošním školním roce pouze ve 4 třídách, po odchodu mnoha žáků
7. ročníku na šestiletá gymnázia byli žáci 8. ročníku v tomto školním roce sloučeni do jediné 8. třídy s 32 žáky.
Ve škole vyučuje celkem 20 učitelů, nastoupily
2 nové učitelky, třídní učitelka II. A Mgr. Anna Golová a třídní učitelka III. A Mgr. Věra Urbišová. Do
prvních tříd nastoupilo 39 žáků, třídní učitelkou třídy I. A je Mgr. Olga Bačová, třídy I. B Mgr. Miroslava
Kubalová. Ve škole pracují již 4 asistenti pedagoga.
V rámci EU projektu „Šablony I“ pracují 2 školní asistenti v mateřské škole a 1 ve škole.
Provoz celé školy a mateřské školy zajišťují dále paní účetní, tři školnice a 5 provozních
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a starší, na volná místa pak byly přijaty i dvouleté
děti. V mateřské škole pracuje ve 4 třídách celkem 8 učitelek. Pro pětileté děti platí povinnost
předškolního vzdělávání, absence musí být řádně omluvena. Také mateřská škola připravuje pro
děti mnoho akcí, mimo jiné také plavecký kurz
a lyžařský výcvik.
Přeji všem dětem, žákům, rodičům a zaměstnancům klidný a příjemný školní rok.
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

11.20 do 16.30, v provozu je 5 oddělení, pracuje
v nich 5 vychovatelek.
Žáci školy mají možnost v odpoledních hodinách zapojit se do činnosti zájmových kroužků,
které jsou pořádány v budově školy nebo v tělocvičně (škola může využívat tělocvičnu do 15 hodin). Některé odpolední aktivity ve škole opět zajišťují pro žáky pracovníci externích firem.
Do mateřské školy byli při zápisu v květnu 2018 přijati všichni zájemci ve věku 3 roky

Letošní školní rok zahájily děti ZŠ Palkovice
zábavným dopolednem
Ve středu 5. 9. se děti ZŠ Palkovice měly možnost zúčastnit zábavného dopoledne s agenturou
OUKYDOUKY. V areálu školního hřiště a v okolí tělocvičen byly pro děti připraveny zábavné soutěže,
kde si děti mohly vyzkoušet své sportovní dovednosti, rovněž mohly otestovat svoji zručnost.
Děti se ve skupinách za doprovodu učitelů přesouvaly mezi stanovišti, kde plnily jednodušší či složitější úkoly. Vyzkoušeli si například střelbu z luku,
foukačky, vzduchové pušky či praku, šplhali po

lanové dráze, seznámili se s netradičními sporty,
jako je např. cornhole (dovedností hra), naučili se
modelovat nafukovací balónky…, na závěr si žáci
mohli vychutnat nanuk, který každý z nich dostal.
Asi největší úspěch měly u dětí zorbingové
koule, ve kterých děti běhaly a libovolně do sebe
narážely. Zábavné dopoledne mělo i díky pěknému počasí u děti velký úspěch a všichni se těšíme
na další.
Mgr. Pavel Tomalík
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Patnácté obecní dožínky se opět vydařily
hřebem večera bylo vystoupení zpěvačky Ewy Farne, která jako první vystupující na dožínkách zaplnila celé prostranství před pódiem tak, že nebyl
vidět ani metr volného asfaltu. Poté, co zazpívala
řadu svých hitů, se také několika šťastlivcům podepsala nebo si s nimi vyfotila „selfie“. Vzhledem
k bezpečnostním požadavkům ochranky se trochu
prodloužilo čekání na ohňostroj, který za doprovodu písně od zpěvačky Bonnie Tyler důstojně zakončil hlavní program dožínek. Poté do třetí hodiny ráno k tanci i poslechu zahrálo skupina Salto.
Také doprovodný program stál za to! Na dětské
scéně se postupně vystřídala exhibice parkouru
a street workoutu. Následovalo vystoupení skvělých Klanů na volné noze. Nejen děti si mohly zajít
na řadu oblíbených pouťových atrakcí v čele s legendárním autodromem.
Velký dík za tuto skvělou akci patří všem organizátorům, kteří se zdarma a ve svém volném čase
podíleli na tom, aby mohly dožínky bezproblémově proběhnout. Díky patří také spolkům, které na

Obecní dožínky se letos konaly již popatnácté
a opět se vydařily. Letošní rok byl také spojen s rekordní návštěvností, kdy počet návštěvníků převýšil počet obyvatel naší obce. K vydařené akci také
významně přispělo pěkné slunečné počasí.
Na hlavní scéně dožínky tradičně zahájila dechová hudba Palkovjanka, které mimochodem již
ve středu před akcí objížděla Palkovice na hasičském voze a zvala k návštěvě akce. Po Palkovjance vystoupil zpěvák Pavel Calta s kapelou. Následovalo vystoupení skupiny Legendy se vrací s Petrem Šiškou, který spolu se svými kolegy zazpíval řadu klasických nesmrtelných hitů. V okamžiku,
kdy slunce naplno zalilo areál, vystoupila zpěvačka Tereza Kerndlová, která nadchla přítomné nejen
řadou svých hitů, ale také neúnavnou autogramiádou trvající přes hodinu. Zdálo se, že fronta na
podpis nebude mít konce, zpěvačka však stále sršela optimismem a s každým se i ráda vyfotila. Následovalo vystoupení skupiny Hodiny, které také
zahrály několik známých rádiových hitů. Zlatým
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akci připravily bohaté občerstvení, které letos bylo
na velmi vysoké úrovni.
Těmito dožínkami končí čtyřleté období, kdy
nejen tyto dožínky chystala kulturní komise vzešlá z minulých voleb do obecního zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že tento článek vzniká ještě

před volbami, je těžko zde psát o případných plánech do dalších let. Ale pevně věříme tomu, že
ať už volby dopadnou jakkoliv, čekají nás v dalších
letech opět samé vydařené kulturní a společenské
akce v čele s tou hlavní – Obecními dožínkami.
Kulturní komise
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Pozvánka na slavnostní posvěcení soch na Myslíku
V sobotu 20. října 2018 se v 16 hodin uskuteční
na Myslíku posvěcení nově zrestaurovaných soch
sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého (najdete je u č. p. 199 - Mičulkovi). Poté se za doprovodu dechové kapely vydá průvod ke kapli Sedmibolestné Panny Marie, kde proběhne od 17 hodin
tradiční mše svatá.

Sochy jsou zapsány na seznamu kulturních památek a v roce 2017 byly zrestaurovány firmou
Rest ART M. Mullerové, s.r.o. (psali jsme o tom v PL
7/2017 - pozn. red.)
Za Komisi pro správu a zachování kulturního
dědictví obce Martin Kurečka

1918 – 2018: Proměny života v Palkovicích a na Myslíku
Své exponáty můžete přinést v neděli 21. října v čase 9 – 18 do Kulturního domu v Palkovicích. Naskenované fotografie či listiny s popiskem můžete zaslat také elektronicky na e-mail
kultura@palkovice.cz, kde je možno eventuálně
domluvit i jiný termín předání.
Zapůjčené předměty si budete moci vyzvednout zpět v sobotu 3. listopadu v čase 14 – 18 hodin opět v Kulturním domě v Palkovicích nebo
po domluvě.
Moc děkujeme za spolupráci.

Dne 28. října 2018 se v Kulturním domě v Palkovicích uskuteční slavnostní výstava u příležitosti 100 let od vzniku samostatné Československého státu s názvem „1918 – 2018: Proměny života v Palkovicích a na Myslíku“.
Proto bychom vás všechny obyvatele Palkovic i Myslíku vyzvali k zapůjčení (event. darování) předmětů, které tuto dobu v obci charakterizují. Může se jednat o předměty každodenního
využití i předměty vážící se ke slavnostním okamžikům, vzpomínkové fotografie a listiny, zkrátka vše, co ukáže proměny života v naší společné
obci za posledních 100 let.

Kulturní komise
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Nomádi přijíždí do Palkovic!
Spousta z vás možná zná usměvavou Dašku Čechmánkovou, devětadvacetiletou rodačku
z Palkovic. Už asi méně palkovjanů a myslíkovjanů bude znát jejího sympatického přítele Jakuba
Larysze z Frýdku-Místku. Ale jejich příběh už brzy
můžete poznat všichni!
Tihle dva Nomádi (kočovníci) totiž v říjnu roku
2017 vyrazili ze svého pracovního pobytu na Novém Zélandu domů do Beskyd na kole. Slyšíte
dobře, kromě několika nezbytných přesunů letadlem nebo vlakem, přejeli už skoro půlku světa na
svých dvou kolech, s minimálním vybavením a bez
větší újmy na psychickém či fyzickém zdraví.
Laos, Thajsko, přejezd kolem Annapuren, Kyrgyzstán, to je jen malá ochutnávka toho, co se
můžete dočíst na jejich blogu http://bikepackingnomads.com/ (nebojte se, články jsou psané
v jazyce anglickém i v českém) nebo na FB stránce
Bikepacking Nomads.

A protože jsme na rodačku z Palkovic i Jakuba z Frýdku-Místku hrdí i zvědaví, rádi bychom je
společně s vámi dne 4. 11. 2018 slavnostně přivítali u Kulturního domu v Palkovicích v cca 14 hodin. Jakub s Daškou vás také srdečně zvou, abyste se k nim připojili na posledních pár kilometrů a společně oslavili jejich příjezd do Palkovic.
Trasu i podrobnosti slavnostního přivítání najdete na plakátech, na stránkách Bikepacking Nomads (viz. výše) a samozřejmě na FB Kino Palkovice a Obec Palkovice. Těšit se můžete na přehlídku fotek, hudební doprovod a následně od 17:00
na tematické filmové představení s road movie
Všechno bude.
Přijďte s námi ocenit odvahu, odhodlání a vytrvalost jedinečných beskydských Nomádů a užít si
výjimečné podzimní odpoledne.
Za Kulturní komisi
Mgr. Štěpánka Pavlíčková
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100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Památeční místa v Palkovicích a na Myslíku
V tomto vydání Palkovických listů se budeme věnovat vybraným památečním místům v Palkovicích
a na Myslíku, které se váží k uplynulým sto letům.

Památník obětem II. světové války v Palkovicích
Až do začátku září 2018 pomník tvořily 2 desky
s nápisy, které jsou umístěné před 3 kamennými
sloupy. Vrchní deska začínala nápisem „PADLI ZA
NAŠI SVOBODU“ a následovalo jméno sestřeleného amerického letce a jména padlých sovětských
vojáků. Spodní deska začínala nápisem „OBĚTI
VÁLKY 1939-1945“ a následoval seznam umučených, popravených, zastřelených a zemřelých občanů obce. Součástí památníku byla i samostatně
stojící pietní deska, která byla přičleněna k památníku dne 5. 5. 2011. Na pietní desce byl text „Na
památku padlých moldavských vojáků k osvobození obce Palkovice v roce 1945“ a byla zde vypsána jména padlých moldavských vojáků.

Památník byl vybudován v roce 1938 v rámci oslav 20. výročí vzniku republiky a původně byl
umístěn v nedaleké Švehlově lípové aleji, resp.
Švehlově sadě, který byl v jejím těsném sousedství.
Jednalo se o pomník vůdců domácího a zahraničního odboje a budovatelů našeho státu. Návrh památníku o dvou sloupech provedl prof. Josef Vlastimil Luňáček z Metylovic a kamenické práce akademický sochař Vladimír Brázdil z Frýdku-Místku. Na
sloupech byly plakety prezidenta republiky T. G. Masaryka a předsedy agrární strany Československa
Dr. Antonína Švehly (odlité z bronzu ve slévárně Žídek v Bašce). Zahradnické úpravy provedl Josef Stavinoha z Palkovic. Součásti zahradnických úprav byla
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i dekorace českého lva. Slavnostního odhalení se zúčastnili poslanec Emanuel Vencl, generál duchovenstva Msgre. Methoděj Kubáň a inkognito polský premiér Wincent Witos. U pomníku byla držena čestná stráž zástupci místních tělovýchovných spolků.
V roce 1940 musela být na popud německých okupantů z památníku sejmuta plaketa T. G. Masaryka.
V roce 1946 byl památník rozšířen o třetí sloup.
V této době byly na pomníku reliéfy T. G. Masaryka, E. Beneše a J. V Stalina. Celková úprava pomníku si vyžádala náklad 50 000 Kčs.
V roce 1955 byly reliéfy sejmuty a nahrazeny novými reliéfy V. I Lenina, J. V Stalina a K. Gottwalda.
V roce 1965 byl tento pomník odstraněn z důvodu
výstavby nového mostu a rekonstrukce silnice.
Dne 5. 5. 1969 byl slavnostně odhalen obnovený památník, který byl přemístěn na současné
místo a před sloupy byla umístěna pamětní deska
se jmény obětí 2. sv. války v letech 1939-1945. Celkově tak došlo ke změně koncepce památníku, byl
již věnován pouze obětem II. světové války, byl na
něm umístěn státní znak a nápis „Lidé bděte“, nenacházely se na něm již portrétní reliéfy.
Po roce 1989 byl památník doplněn o jména
padlých sovětských vojáků a amerického letce. Na
přilehlé prostranství byly dopraveny dva bludné
balvany z Rovně a místního hřbitova.
Dne 5. 5. 2011 byla k památníku přičleněna
nová pietní deska se jmény 4 vojáků z Moldávie,

kteří padli při osvobození obce Palkovice. Zajímavostí je, že jméno amerického pilota uvedeno na
památníku bylo nesprávně.
Vše výše uvedené platilo až do začátku září
2018, kdy došlo k demontáži pomníku. Pomník
byl po 80 letech a několika úpravách v nevyhovujícím technickém stavu. Proto bylo na základě rozhodnutí vedení obce Palkovice přistoupeno k jeho
kompletní obnově a doplnění o jména padlých
v rámci I. světové války.
Během září a října 2018 probíhá jeho komplexní
obnova, jejímž autorem je Ing. arch Michael Kocych
z Frýdku-Místku ve spolupráci se sochařem MgA. Tomášem Skalíkem z Radkova. Nový památník bude
koncipován ze třech žulových kvádrů - pylonů, na
kterých budou umístěny pamětní desky. První deska
bude věnovaná obětem I. světové války v Palkovicích
a na Myslíku, druhá bud věnovaná obětem II. světové
války v Palkovicích a na Myslíku a třetí z nich bude věnována padlým vojákům zahraničních armád v rámci
II. světové války na území Palkovic a Myslíka.
Nový památník bude v sobě skrývat řadu symbolik. Jednak se bude jednat o připomínku 100 let
vzniku samostatného státu. Další symbolikou budou dvě protínající se časové osy v žulové dlažbě,
které budou symbolizovat utrpení a válku, současně však život a naději. Památník bude celý nasvětlen
a bude kolem dokola volně průchozí. Součásti památníku budou také dva stromy a kruhová lavička.
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Nový památník bude propojen žulovou zpevněnou
plochu k prostranství před hasičskou zbrojnici, kde
na něj bude navazovat nová pěší lávka přes potok
Olešná. Celá obnova památníků je realizovaná právě

na počet 100 let od vzniku samotného Československého státu. Slavnostní odhalení nového památníku
je naplánováno na neděli 28. října 2018, kdy bude
také posvěcen.

Památník obětem II. světové války na Myslíku
Pomník stojí vedle kaple Panny Marie Sedmibolestné na Myslíku. Tvoří jej velká kamenná deska (vytesaná z černého mramoru) se symbolem latinského
kříže (kovová plastika) a lípové ratolesti a nápisem
„NEDOČKALI SE“. Pod ním je další nápis „4. KVĚTNA
1945 ZDE BYLI NĚMECKÝMI FAŠISTY ZASTŘELENI
TITO OBČANÉ PALKOVIC“, následují jména, pak pokračuje nápis „Z METYLOVIC“, následují jména, pak
je symbol pěticípé hvězdy a je napsáno „SOVĚTSKÝ
ZAJATEC“. Ve spodní části pomníku je nápis „OBĚTI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Z MYSLÍKU“ a následují
jména a příčina úmrtí osob. Na kamenném podstavci je datum „4. 5. 1945“ a název „Památník obětem
2. světové války na Myslíku“.
Původní památník byl slavnostně odhalen za velkého zájmu Myslikovjanů, Palkovjanů i občanů okolních obcí dne 11. 5. 1947. Pomník zhotovil kameník
Jan Ťahan z Myslíku a v den svého odhalení byl posvěcen kozlovickým farářem Stanislavem Dubinou.
V roce 2013 byl památník přemístěn z původního

místa (přes cestu - p. č. 537/3, k.ú. Myslík) na nynější místo (p. č. 216/2, k. ú. Myslík). Zároveň proběhla i změna vzhledu pietního místa. Nyní je pomník
součásti malého a dobře přístupného parku u kaple,
v roce 2015 k němu byla doplněna také lavička.
Historie tohoto pomníku se váže k tzv. Zátopkově lomu na Myslíku, kde bylo dne 4. 5. 1945 německými vojáky zastřeleno šest občanů Palkovic, dva z Metylovic a s nimi jeden neznámý zajatec. Toho dne si vyšli na kopec Habeš v Palkovicích, odkud se chtěli podívat na postupující frontu. Německými vojáky byli považováni za partyzány, a proto byli zatčeni. Mezi zatčenými byl také
Jiří Volný, syn poslance Zemského sněmu Václava
Volného, který žádal pro všechny chlapce propuštění, avšak marně. Nakonec byl osobně vyměněn
za svého syna, kterého Němci propustili domů.
Průvod zajatců kráčel pak přes Palkovice a Myslík,
až došel do Zátopkova lomu, kde byli všichni zajatci zastřeleni ranou do týla.
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Památník amerického letce
Tento památník je umístěn v lese na pozemku ve vlastnictví MUDr. Petra Mičulky v přibližných místech, kde v roce 1944 dopadl americký letec Russel I.Payne. Přesné místo dopadu se
však nachází jihozápadně od památníku nedaleko tzv. Rokle smrti. Památník byl obnoven v roce
1999 členy oddílů Modré Šípy a Žlutý kvítek. Do
té doby se malá pamětní deska na pahýlu stromu nacházela právě u Rokle smrti, kde jí v roce
1998 zničil neznámý pachatel. Současný památník
tvoří velký přírodní kámen z pískovce z Trojanovic, na němž je umístěna černá deska s fotografií

padlého letce a s textem „V těchto místech padl
dne 29. 8. 1944 americký vojenský pilot Russel
I.Payne“. Opodál byla v minulosti umístěna deska se symbolem kříže ve vrchní části a s nápisem
„PERARDVA - AD ASTRA - USA B - 17 G FLYING
FORTRESS V TĚCHTO MÍSTECH PADL DNE
29. 08.1 944 AMERICKÝ VOJENSKÝ PILOT SGT RUSSELL I PAYNE ČEST JEHO PAMÁTCE PALKOVICE
29. 08. 1999“. Dále je zde umístěn kámen s ručně
psaným nápisem „SGT RUSSELL I PAYNE“, symbol
kříže a datum „29. 8. 1944“ a označení „Památník
amerického letce“.

Švehlova alej
Tzv. Švehlova alej (nebo také Švehlův sad, který
byl její součástí) lemuje pravý břeh potoka Olešná mezi zastávkami Palkovice rest. U Kubalů a Palkovice, transformátor. Alej byla vysazena v roce
1936 za starostování Jana Hlaváče jako připomínka vzniku samostatného Československa. Na vzniku aleje se podíleli členové republikánské strany.
V této době muselo dojít k významnému vyrovnání celého terénu, přesazení vzrostlých ovocných
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stromů a podél regulační hráze byl vysypán škvárou široký chodník.
Alej nese jméno po Antonínu Švehlovi
(15. dubna 1873 – 12. prosince 1933), který byl
československý politik. Během svého života byl
předsedou tří československých vlád, předsedou
agrární strany a hostivařským statkářem. Během
desítek let došlo k částečně obnově stromů v aleji, kdy některé z nich bylo nutné z bezpečnostních

6/2018

důvodů vykácet a nahradit je novými. Taktéž je
pravidelně prováděna údržba stromů, kdy jsou
prořezávány a zbavovány jmelí. Kolem aleje vedl
také betonový chodník z roku 1979, který byl
v roce 2010 nahrazen dlážděnou cyklostezkou

s chodníkem. Součásti Švehlovy aleje byl až do
roku 1969 Památník obětem II. světové války, který byl z důvodu výstavby nového mostu přemístěn na prostranství mezi Kulturní dům a potok
Olešná.
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Alej republiky
Alej republiky doposud v Palkovicích nestojí, její výsadba je naplánovaná na listopad roku
2018. Tato alej by měla lemovat novou cyklostezku

z Palkovic směrem na přehradu Olešná. Název Alej
republiky se vztahuje k výročí 100 let od vzniku samostatného Československa, které by měla připomínat. Na katastru obce
Palkovice se bude nacházet celkem 61 líp srdčitých, které jsou symbolem naší země. Je
snahou vedení obec alej
po domluvě s Magistrátem města Frýdek-Místek protáhnout až k přehradě Olešná a doplnit
jí o dalších 39 stromů
tak, aby celkový počet
líp byl právě 100. Dále
je v plánu i myšlenka,
že by u aleje probíhala
tzv. adopce líp, kdy každý obyvatel obce či celá
rodina bude moci adoptovat jeden strom a podílet se na jeho údržbě.
Zpracoval
David Kula,
místostarosta

Zdroje: Jaromír Šupina –
Pohlednice z Palkovic, Jaroslav Jalůvka – Palkovice
a Myslík 1390 – 1990, Evidence válečných hrobů
Ministerstva obrany ČR
a vlastní zpracování.
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SPORT
Memoriál Antonína Řezníčka

24. srpna 2018 se v Palkovicích uskutečnil již
7. ročník běžeckého závodu „Memoriálu Antonína Řezníčka“, který uspořádala Obec Palkovice
ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-Místek. Hodinu před startem se prohnala Palkovicemi pořádná bouřka, a tak se vedlo dilema,
zda se závod vůbec uskuteční. Ale počasí k nám
bylo nakonec milosrdné, bouřka ustála, vzduch se
pročistil a místy vysvitlo i sluníčko. Na náročnou

sedmnáctikilometrovou trať hlavního závodu
„Palkovice – Kubánkov – Palkovice, s převýšením
370 metrů se vydalo 74 mužů a žen. Absolutním
vítězem se stal Marek Causidis – BUFF/Salamon
team (čas 1:04:39 hod.). V ženách zvítězila Petra
Pastorová – Kilpi Racing team (čas 1:15:44 hod.).
V kategorii palkovických mužů zvítězil Petr Bílek (1:15:23) před Miroslavem Weigertem (1:17:06)
a Ivanem Barabášem (1:22:38).
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Celkem se hlavního závodu zúčastnilo 8 mužů
z Palkovic – kromě již jmenovaných to byli David Čechmánek, Radim Skurka, Jiří Bajtek, Vladan
Sukač a Lukáš Sasín.
V závodech mládeže, které se po startu hlavního závodu uskutečnily v areálu u tělocvičny, startovalo 150 dětí ve 14 kategoriích. Palkovice reprezentovalo 9 dětí.
Nejstarším účastníkem „Memoriálu“ byl „Beskydský Dědek“ (1945), čas 1:53:40. Nejmladším
účastníkem byl Martin Meliochar (2016) ze Suchdola nad Odrou.
Martina Mertová
Fotografie: http://atletikafm.rajce.idnes.cz/
http://pirat.rajce.idnes.cz/
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování

Ve středu 15. srpna 2018 jsme již tradičně smažili bramborové placky na nádvoří U Bačů. Přivítalo nás opět příjemné prostředí se stanem, který
nás chránil před případným nepříznivým počasím.
Ale nemusel, protože hezké letní počasí přivítalo
cca 86 našich členů a příznivců. Uvolněnou a přátelskou atmosféru doplnili v průběhu akce muzikanti dechové kapely Palkovjanka, kteří nás potěšili těmi našimi lidovkami. Vyhrávali nám z vyzdobené vlečky tažené traktorem. Byli jsme rovněž
pozváni na XV. Obecní dožínky, které se konaly
18. srpna 2018. Ještě před zahájením akce připravili
hlavní „míchači“, pánové Ota Brudný a Ing. Jiří Bužek, chutnou směs z téměř 35 kg vlastnoručně nastrouhaných brambor. Jejich dílo realizovaly smažením placků paní Marta Buzková, Alena Pochybová, Marie Skurková a Olga Stejskalíková a také
roznášečky hotových výrobků paní Marie Kišová

a Milada Halatová. Před žízní nás zachraňovala
čepovaným pivem paní výčepní. Výtečnou náladu
udržoval i pan Vít Pavlíček se zpěvačkou Marcelou
Kotzurovou, kteří nám po celou dobu hráli k poslechu i tanci. S chutí jsme si některé písničky zanotovali, jen se nám nechtělo tančit. Všem, kteří se
aktivně podíleli na této tradiční akci, moc děkujeme a těšíme se na setkání v příštím roce.
Byli jsme rovněž součástí pořadatelské služby
na XV. Obecních dožínkách tím, že jsme prodávali
v sobotu 18. srpna 2018 vstupenky. Děkujeme naším členkám paní Miladě Halatové a Aleně Pochybové za tuto záslužnou činnost.
Dne 15. září 2018 se naši čtyři členové zúčastnili v Domě kultury v polských Kobiernicích oslav
55. výročí založení Koła Gospodyń Wiejskich na
základě jejich pozvání. Vzpomínalo se hlavně na
nedožitých 55 let vedoucí tohoto spolku paní Zofií

25

6/2018

Dwornik, která nás nečekaně opustila počátkem
měsíce srpna. Po kulturním programu oslavenkyň
následovalo vyznamenání zasloužilých členek a na
závěr se konala taneční zábava.
V době uzávěrky tohoto čísla Palkovických listů,
tj. 19. září 2018, se vydáváme na zájezd do vinného
sklepa. O jeho průběhu Vás budeme informovat
až v dalším čísle Palkovických listů.

Co nás čeká?

Na středu 24. října 2018 připravujeme tradiční nákupní zájezd do Polského Těšína. Dále pak
ve středu 14. listopadu 2018 uskutečníme zájezd
na termální koupaliště ve slovenské obci Oravice.
Oba zájezdy připravuje Ing. Jiří Bužek.

Společenská rubrika

V měsíci říjnu oslaví svá kulatá životní jubilea tito naší členové: Božena Krpcová z Myslíku,
Vlastimil Hudeček a Vlastimila Rusinová, oba
z Palkovic. A v měsíci listopadu budou slavit Eva
Halenková z Frýdku-Místku a Svatava Mertová z Palkovic. Všem oslavencům přejeme pevné
zdraví, šťastnou rodinnou pohodu a kolem sebe
jenom usměvavé lidi.
Za výbor Senior klubu Palkovice
Mgr. Josef Gavlas, jednatel
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SPOLKY V OBCI
Z činnosti TJ Sokol Myslík

Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
V průběhu prázdnin jsme do PL nepřispěli žádným článkem. Léto sice uteklo jako voda, ale nečinní jsme tak úplně nebyli. V první polovině července jsme se účastnili gulášových slavností - a to jako
„Flinstounovi“. Na čepu jsme měli opět “Nachmelenou Opici“, takže příznivci netradičních piv si přišli
na své. Koncem července se opět po dvou letech
vrátil do hry tradiční fotbalový turnaj. Přihlásilo se
celkem 6 týmů. Kromě místních týmů - Myslík 1, Myslík 2, Měrkovice, Felčaři, To je fuk nás přijeli navštívit i hráči z Polské republiky přímo z Varšavy. Pořadí
vítězů bylo následující 1. Poláci, 2. Myslík, 3. Měrkovice. Po fotbale proběhl letní večer se skupinou Hranolek z Ostravice a to ve stylu country. Děkujeme
obci za pěkné dárky, kterými jsme ocenili hráče za
jejich výkon, snahu a fair play hru. Doufáme, že i příští rok bude turnaj úspěšný jako ten letošní.

Již podruhé proběhlo společenské odpoledne
a večer na Myslíku. Tentokrát jsme mohli přivítat
všemi známou, především muzikálovou, zpěvačku Leonu Machálkovou. Ta svými známými songy
a energii rozezpívala téměř všechny. Její vystoupení mělo velký úspěch a děkujeme za podporu
obci, že jsme mohli hostit a přivítat tak známou
osobnost jakou paní Machálková bezesporu je.
Jako poděkování pro ni byla připravená nádherná
květina z místní zahrady. Dále děkujeme za účast
dalším dvěma kapelám a to Chickaletta a Session,
které měly nemenší úspěch u publika, které vydrželo tančit do pozdních večerních hodin. V průběhu odpoledne se mohly i aktivně zapojit děti
a to velmi originální vlastní kresbou na připravené polštáře a pletením náramků. Děkujeme tímto
Štěpánce Pavlíčkové a Janě Spěvákové za tuto aktivitu. Děkujeme všem, kteří se do příprav zapojili.
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Děkujeme dále hasičům za výpomoc při hlavním
vstupu a dalších koordinací během dne.
V průběhu podzimu se opět bude konat oblíbený „Branný den“. Letošní téma bude k 100. letému výročí naší republiky, zvažujeme přípravný
keramický workshop na předvánoční dílnu, dále
bude každoroční schůze TJ Sokol Myslík, kde budou zhodnocena letošní činnost, hospodaření
a plány na rok 2019, následovat bude předvánoční dílna, která Vás srdečně vítá. Jako každý rok se

snažíme vymyslet něco nového, co by Vás zaujalo
a i ozdobilo váš domov, proto i letos se máte na
co těšit a celoroční práci zakončíme jak jinak než
příchodem Mikuláše. Opravdu to všechno letí…
a za chvíli bude konec roku, ani se nenadějeme.
Tak sledujte plakáty, fcb, stránky obce ať něco neprošvihnete a určitě přijďte.
Těšíme se na Vás
Za TJ Sokol Myslík
H@H

Myslíkovský dřevorubec
V sobotu 15. září uspořádalo SDH Myslík další
ročník dřevorubecké soutěže. Počasí nám dopřálo krásný slunný den, a tak se na startu hlavního závodu seřadilo 16 borců s pilami a sekyrami.
Čekaly je dvě kola náročných disciplín, mimo jiné
otáčení lišty, přesekání špalku, řezání břichatkou,
to vše na čas. Závodníci byli také pod pozorným
a spravedlivým dohledem hlavního rozhodčího
pana Jana Vyviala, tedy mistra v oboru. V kategorii Veteráni se na prvním místě umístil nejstarší účastník Čestmír Dulava, v kategorii Hobby byl
nejrychlejší Jan Krpec. Hlavní cenu, motorovou
pilu, v kategorii Profi a nejlepší čas celého klání
získal Lukáš Chýlek. Během odpoledne si zasoutěžili i naši nejmenší. Za výkony nejen při přenášení klády či hodu šiškou byly všechny děti sladce
odměněny. Ani ženy nezahálely. Také pro ně jsme
vymysleli soutěžní kolo, čímž nám předvedly že
štípat špalky a řídit „tačky“ lze s elegancí a stylem.

Z 11 odvážných byla nejrychlejší Lenka Vyvialová.
Komu ještě zbyly síly, přihlásil se k hodu sudem
přes bránu a do dáli. Této disciplíně jednoznačně
kraluje Zdeněk Slípek. V průběhu odpoledne měl
plné ruce práce také řezbář Radek Zdražil. Mohli jsme pozorovat, jak vzniká umělecké dílo a jeho
sousoší medvědice s medvídětem bylo k závěru akce vydraženo. Na myslíkovském hřišti bylo
prostě i letos na co koukat. Proběhla též prezentace nejen lesní techniky, ale i elektrického nářadí. Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům
za hodnotné ceny, pro soutěžící byly jistě velkou
motivací. Obrovský dík patří také organizátorům,
nejen z řad našeho SDH, kteří se postarali o bezchybný průběh celého dne. Nezbývá než doufat, že jsme zaujali i početné publikum, a už nyní
pomalinku přemýšlíme čím překvapíme v dalším
ročníku Myslíkovského dřevorubce.
Jan Chýlek
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Jubilejní výstava ovoce a zeleniny
Letošní jubilejní výstava ovoce a zeleniny se
opět konala v restauraci Pod Habešem. Již od pátku
21. 9. 2018 se v sále připravovala expozice všemožných druhů ovoce, zeleniny, kytiček, výrobků a dalších exponátů. Exponáty popisovala jako vždy Jarmila Holínková a Jana Radová zase chystala velmi
bohatou expozici výtvarných a dalších ručních výrobků žáků naší základní školy, družiny a z mateřské školy. Také výpěstky – papriky ze školní zahrady.
Všichni návštěvníci si pak mohli vybrat a hlasovat
pro nejhezčí – nejzajímavější výrobek. Po roztřídění a sečtení, všech hlasů jich nejvíce dostaly třídy: 5.
B, 9. třída, 4. B, 3. třída a IV. oddělení školní družiny
– vybraní žáci pojedou se zahrádkáři v jarním období na nějaký zajímavý výlet. Jako každý rok probíhala i fotosoutěž, letos na téma „ovocný strom“,
návštěvníci mohli vybírat z 16 fotografií a letos poprvé probíhalo hlasování i na internetu. Výsledné

pořadí fotografií: 1. místo – zasněžené jablko/Holínková/, 2. místo – jablko a kočka na jabloni /Žaarová/
a 3. místo – choroš /Péťa Eliáš/.
Téma pro příští rok zní: “dýně“ fotografie můžete zasílat již nyní na: myslik.59@email.cz
Všech 56 vystavovatelů se opět snažilo, a tak
jsme mohli připravit krásnou a různorodou výstavu. Letos si i příroda dala záležet a pomohla
s bohatou úrodou ovoce i zeleniny všem. Mohli
obdivovat tradiční druhy ovoce jako jablka, hrušky, švestky a ze zeleniny pak nejvíce různé druhy indických a jiných okurek paní Ivany Kocurkové. Naše floristky Jana Radová a Libuše Kocichová
oživily celou výstavu krásnými kyticemi a vypichovanými miskami. Pan Jarek Pavlíček nám připravil
hádanku pro letošní rok – bylo to kaki vypěstované v Palkovicích. Mimoto nám také přinesl několik druhů svých vypěstovaných hroznů na koukání
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a v pondělí si na nich pak při návštěvě pochutnali
žáci základní školy.
Je to přesně 60 let od založení spolku v Palkovicích (pobočný spolek českého svazu zahrádkářů základní organizace v Palkovicích) takže letošní
zahájení bylo slavnostnější než jindy. Předsedkyně
Lenka Žaarová v sobotu v 9 hodin přivítala všechny návštěvníky, členy i pozvané hosty. Paní učitelka z družiny Jana Radová si s dětmi připravili krátké
vystoupení, kdy přednášeli a zpívali veselé říkanky
a písničky o zahradě. Pár slov pronesl starosta obce
Radim Bača a bývalý předseda Ing. František Huška, předsedkyně také poděkovala za pomoc s přípravou a aktivitu stávajícím členům a zastupitelům
obce za velmi dobrou spolupráci. Ing. Huška obdržel čestné uznání ZO Palkovice k 60. výročí a paní
Jarmila Zemanová obdržela také čestné uznání
a kytku k výročí jako zakládající členka zahrádkářů.
Všichni členové a hosté obdrželi dárečky s připomenutím 60. výročí. Paní Lenka Žaarová na

závěr všechny pozvala na prohlídku výstavy a pak
do salonku, kde byl pro přítomné přichystán raut
a také k baru kde byly k zakoupení domácí zákusky, koláče a frgály. K zakoupení byl i česnek,
med, brambory, okrasné dýně, vřesy, chryzantémy, macešky a také sušené kytičky do vazeb.
Pro děti byl k dispozici kreslící koutek. V sobotu
dopoledne nám pro dobrou náladu zvesela vyhrával a zpíval pan Rajnoch z Palkovic. Výstava
byla přístupná v sobotu a neděli od 9 do18 hodin
a v pondělí dopoledne pak pro žáky základní
školy a školky.
Tímto bych chtěla poděkovat všem vystavovatelům a zahrádkářům za jejich pomoc a poskytnuté exponáty. A už se těšíme na příští rok.
Lenka Žaarová
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích
Fotografie naleznete na http://palkovice-zahradkari.
rajce.idnes.cz/
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Zlatá svatba
Říkáte si, jak čas letí,
životem se plavíte,
už jste spolu půl století,
zlatou svatbu slavíte.
Vaše láska, ať dále vzkvétá,
i po další společná léta.
Dne 21. září 2018 oslavili významné jubileum 50 let výročí svatby
manželé Jaroslav a Alena Mamulovi z Palkovic.
Do dalších let společného života přejeme hodně zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.
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Blahopřejeme
Život Vám píše
zas o rok víc,
slovíčkem psaným
chci tedy říct:
Žijte podle svého,
mějte pevné zdraví,
narozeniny oslavte tak,
jak se slaví.
Popíjejte vínečko,
písničku zpívejte,
veselou náladou
na svět se dívejte.
Vše nejlepší k narozeninám!
V měsíci srpnu oslavili své krásné životní jubileum paní Ludmila Žižková 85 let, pan Štefan Hrušovský 80 let, pan Miloslav Maršálek
80 let všichni z Palkovic. V měsíci září oslavili své
krásné narozeniny pan František Zlý 92 let, pan Stanislav Vašinek 80 let, pan Josef Kula 80 let
všichni z Palkovic.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.

Rozloučili jsme se
Těžko se s Vámi loučí,
těžké je bez Vás žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Vás stále budeme mít.
V červenci jsme se rozloučili s paní Irenou
Zátopkovou z Palkovic. V srpnu jsme pak na
poslední cestu vyprovodili pana Miloslava
Baču a paní Boženu Bílkovou, oba z Palkovic.
Upřímnou soustrast všem pozůstalým vyslovuje redakční rada Palkovických listů, KPOZ
a zastupitelé obce.
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HOLKY V AKCI

V dnešním vydání
se zaměříme na recepty vhodné pro strávníky
trpícími intoleranci na lepek (celiakie).

Bezlepkové krekry z pohanky
Suroviny na 1 plech:
100 g pohanky
100 g pohankové mouky
100 g cukety
sůl, kmín, semínka a koření podle chuti

nebo spíše křupavé „knäckebroty“. Hotové placky
jíme samotné, jsou tak dobré, že budete mít co dělat je nesníst suché rovnou z plechu. Je to opravdu
jednoduchý minimalistický recept - když máte chuť
na něco křupavého a chcete se vyhnout lepku a kypřidlům. V lednici placky vydrží celý týden a dají se
samozřejmě vzít i na cesty.

Postup:
Troubu nastavte na funkci grilování a rozpalte
naPohanku propláchneme a namočíme minimálně
na čtyři hodiny do vody. Až nabobtná, pak na sítku opět několikrát propláchneme. V míse smícháme sypké suroviny (mouku, sůl, kmín, případně přidáme jakékoliv koření, ořechy, česnek), pomalu po
částech přidáváme pohanku a v případě potřeby
vodu. Nakonec přidáme strouhanou cuketu a případně více vody, nebo je-li směs řídká, pak to prostě zachráníme další moukou. Směs rozprostřeme
na plech vyložený papírem na pečení a vložíme do
trouby vyhřáté na 220 stupňů. Pečeme cca 20 minut a pak necháme chvíli ve vypnuté troubě dojít –
záleží jen na nás, zda chceme mít měkký „chleba“

Květáková pizza bez mouky
Suroviny na jednu pizzu
1 střední květák
2 vejce
2 polévkové lžíce olivového oleje
120 g sýru čedar
125 g mozarelly
rajčátka dle chuti
1 rajčatová passata (protlak)
1 stroužek česneku
1 kávová lžička olivového oleje do rajčatového
protlaku
sůl, čerstvá bazalka
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Postup:
Květák rozdělte na růžičky a uvařte doměkka.
Když je květák uvařený, rozšťouchejte ho šťouchadlem na kaši. Ke květákové kaši přidejte vejce, olivový olej a nastrouhaný čedar. Troubu rozehřejte na 180
stupňů. Plech vystelte pečícím papírem a rovnoměrně na něj do tvaru kruhu naneste květákovou směs.
Plech s květákovou plackou dejte do trouby péct na
20 minut. Mezitím připravte rajčatovou omáčku. Do
passaty prolisujte česnek, přidejte špetku soli, olivo-

vý olej a promíchejte. Když je květáková pizza hotová, vyndejte ji z trouby a nechte vychladnout. Na vychladlý korpus rozetřete passatu, na tu položte pokrájená rajčátka a kousky mozarelly. Dejte ještě zapéct na 10 minut do trouby. Hotovou pizzu nechte chvíli vychladnout, poté ozdobte bazalkou a podávejte.
NÁŠ TIP: Květáková pizza není tak pevná jako
klasická. Nedá se jíst rukama, pouze příborem.
Servírujte ji tedy opatrně.
Dobrou chuť vám přejí Holky v akci!

Rady pro domácnost
V dnešním vydání rad se budeme zabývat tepelnou úpravou některých potravin. Tedy lépe řečeno si řekneme o některých „vychytávkách a fíglech“,
které nám to usnadní.

Játra
Játra pro lepší chuť a jemnost před úpravou na
chvíli smočíme ve studeném mléce.
Zvěřina
Zvěřinu před přípravou ponoříme do kysaného
mléka. Maso bude křehčí. Velké kusy zvěřiny marinujeme ve vařené marinádě, malé kusy stačí v marinádě vyrobené za studena.

Brambory
Brambory se nám nerozvaří, kápneme-li do
vody trochu octa. Uvařené ve slané vodě nezmění barvu, když je po scezení přikryjeme plátěným
ubrouskem. Nové brambory se lépe škrábou, když
je předtím namočíme do slané vody.

Ryby
Typický zápach ryby utlumí to, když jí před čištěním polijeme octem. Mraženou rybu zbavíme
pachuti, když jí rozmrazujeme v mléce. Rybu zbavíme zápachu bahna, posypeme-li ji cukrem a po
krátké době omyjeme v octové vodě. Vhodnými
bylinkami pro kořenění jsou bazalka, tymián, šalvěj
a estragon. Ve Skandinávii se používá kopr.

Rýže
Nerozvaří se, přidáme-li do vařící vody trochu
studeného mléka. Připálenou rýži „vyladíme“ tak,
že na povrch položíme krajíc chleba, který absorbuje nepříjemný pach z připálení. Přebytečnou rýži
(od oběda) můžeme zmrazit. Takto nám v mrazáku
vydrží až tři měsíce.

Moučníky
Před pečením bábovky vysypeme formu kokosovou moučkou – je mastnější a bábovka bude
nádherně vonět. Pro chutnější drobenku použijeme místo hrubé mouky dětskou krupici. Do perníkového těsta dáme místo mléka neslazený studený čaj, bude vláčnější a tolik neztvrdne. Těsto na
vánočku bude vláčné, když do něj přidáme bílý jogurt a pudinkový prášek.

Těstoviny
Do vody, ve které je vaříme, nepřidáváme olej.
Olej obalí těstoviny a ty pak nepřijmou žádné přísady a omáčky. Těstoviny budou mít lepší chuť,
přidáme-li k nim během vaření bobkový list.
Maso
Syrové maso před úpravou omyjeme v teplé
vodě. Traduje se, že studená vody by z něj vyplavila důležité živiny. Čerstvé maso vydrží v ledničce až čtyři dny. Maso naklepeme bez stříkanců,
když přes něj položíme mikrotenový sáček, a pak
klepeme. Při smažení tuk neprská, když ho trochu
osolíme. Několik koleček mrkve zabrání v pánvi
přepalování tuku. Maso se rychleji uvaří, přidáme-li k němu polévkovou lžíci rumu. Dejte pozor, ať
se ve „společnosti“ rumu „neuvaříte“ dříve vy, jak
to maso (pozn. red.).

Pečivo
Chléb nám tak rychle nezplesniví, když do mikrotenového sáčku vložíme papírový ubrousek.
Čerstvý chléb krájíme nožem, který jsme před tím
ponořili do vroucí vody. Na čerstvém pečivu si pochutnáme lépe, když k němu do chlebníku vložíme kousek rozkrojené mrkve.
Zpracoval Ing. Tomáš Huďa
Čerpáno z veřejně dostupných zdrojů a publikace
Drobné rady pro domácnost, nakladatelství PALI, 2009.
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KINO PALKOVICE
Program kina říjen - listopad 2018
Pátek 12. 10. 2018 v 19:30

Chata na prodej

Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému majiteli se
však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. Děda (Jan Kačer) už je duchem
spíše nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce odmítá, syn (Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky
glosuje svět kolem sebe včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní (Judit Bárdos). Babička (Jana Synková) je specialistkou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná
dcera (Tereza Voříšková) na chatu přibere svého úspěšného německého přítele (Michael Pitthan), který se
jediný na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend na samotě u lesa rychle
skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…
Komedie / Drama / Česko / 2018 / 77 min / ČSFD 69 % / přístupný
Režie: Tomáš Pavlíček
Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit Bárdos, Jana Synková, Jan Kačer a další.

Neděle 14. 10. 2018 v 17.00 (rodinné představení)

Velká oříšková loupež 2

Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního parku.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Kanada / Jižní Korea, 2017 / 91 min / ČSFD 53 % / přístupný
Režie: Cal Brunker

Pátek 19. 10. 2018 v 19:30

Kvarteto

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta tzv.
soudobé hudby vždy u dalšího koncertu. Poněkud nesourodá čtveřice v čele se solidně vyhlížejícím, avšak
lehce sucharským Robertem (Lukáš Melník), jeho partnerkou atraktivní a rozháranou cellistkou Simonou
(Barbora Poláková), extrovertním vtipálkem Tomášem (Jaroslav Plesl) a znalcem historie s přezdívkou Funés
(Zdeněk Julina) spolu zažívá na cestě za svou nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozumění. Čas tráví i v legendární hospodě Ponorka v historickém centru svého rodného města, kam chodí
také odvázaná „Batrflaj“ (Pavlína Štorková) a „dvorní“ psychoterapeutka kvarteta Sylva (Lenka Krobotová).
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Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům a lehce bizarním situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi i radost a s ní vytoužený pocit štěstí.
Komedie / Drama / Česko / 2017 / 93 min / ČSFD 49 % / 12+
Režie: Miroslav Krobot
Hrají: Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník, Zdeněk Julina, Pavlína Štorková, Lenka Krobotová,
Jiří Schmitzer, Jana Štěpánková a další
Neděle 21. 10. 2018 v 17.00 (rodinné představení)

Králíček Petr

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku
se však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium
– mezi ním a obyvateli zahrady.
Rodinný / Animovaný / Komedie / USA / 2018 / 95 min / ČSFD 72 % / přístupný
Režie: Will Gluck
Pátek 26. 10. 2018 v 19:30

Kazišuci

Když si budete chtít prvně zasexovat a ještě nejste úplně dospělí, asi byste to neměli troubit do světa, ani na
ty internety. Nikdy totiž nevíte, kdo se o tom dozví a jak s touhle informací naloží. Ve všech směrech odvážná komedie Kazišuci může v tomhle směru působit jako ideální odstrašující případ. V té záměr svých dětí
odhalí jejich rodiče, kteří se v důsledku toho vydají na válečnou stezku, jejímž cílem je jediné – zachování
panenství svých dcer za každou cenu. Že reagují přehnaně, se ani nemůžete divit.
Komedie / USA / 2018 / 102 min / ČSFD 55 % / 15+
Režie: Kay Cannon
Hrají: Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz, Kathryn Newton, Geraldine Viswanathan a další
Neděle 28. 10. 2018 v 16.00 (v rámci oslav 100 let od vzniku ČSR)

Hovory s TGM

Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie na vrcholu, stejně jako celé Československo. Kniha, která vznikala celý rok, a která má národu představit jeho prezidenta, je hotová. Karel Čapek vyhledá v zahradě zámku v Topolčiankách Masaryka. Chce mu nabídnout část honoráře za knihu jejich
hovorů, která vzniká k 10. výročí mladé Československé republiky. Prezident ale není v dobrém rozmaru, jeho
dcera mu totiž zakázala knihu vydat. Toto setkání nebude snadné. Čapek sice spěchá, celou situaci nemůže ale
nechat bez odezvy a nechává se zatáhnout do vzrušené debaty. Debaty o dcerách, o světě, o politice i politicích,
o Češích, o lásce a o ženách. Masaryk ukazuje, že není pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z učebnic, ale
muž z masa a kostí. Vedle svých dějotvorných myšlenek a světonázorů odhaluje i schopnost vysoké politiky či
dokonce intrik. Hovoří mimo jiné o svém mileneckém poměru a znovuobjevené sexualitě. Střet dvou velikánů
z různých generací má výbušný potenciál, přestože jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova.
Drama / Historický / Česko / 2018 / 80 min / přístupný
Režie: Jakub Červenka, Hrají: Jan Budař, Martin Huba
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Pátek 2. 11. 2018 v 19:30

Jurský svět: Zánik říše

Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nublar, exotickém ostrově, kde prosperoval unikátní
zábavní park Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších
filmů všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se
za nimi musí vrátit. Proč? Protože na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Claire (Bryce Dallas Howard) se z upjaté manažerky parku proměnila v aktivistku, která je chce za každou cenu zachránit. A Owena (Chris Pratt) na ostrov žene touha najít a spasit Blue, inteligentního ještěra, jehož dokázal vychovat a částečně vycvičit, a po němž se po zániku parku slehla zem. Na
Isla Nublar jim však nehrozí jenom sežrání, zašlápnutí či spálení tekoucí lávou. Hned po příjezdu se stanou
očitými svědky a nedobrovolnými aktéry falešné hry, která v konečném důsledku může změnit život na celé
planetě a vrátit ho o pár miliónů let zpátky.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / Španělsko / 2018 / 130 min / ČSFD 61 % / 12+
Režie: J. A. Bayona
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Ted Levine, Toby Jones, James Cromwell a další

Neděle 4. 11. 2018 (v rámci příjezdu Nomádů do Palkovic)

Všechno bude

Typický outsider čtrnáctiletý Mára (Tomáš Mrvík) a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš (Jan František Uher)
podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku (Eliška Křenková). Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá ho policistka (Lenka Vlasáková) s policistou (Martin
Pechlát) a my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké rozlišit pravou
skutečnost od té vyfantazírované…
Road movie / Drama / Komedie / Česko / Slovinsko / Polsko / Slovensko / 2018 / 85 min / ČSFD 73 % / 12+
Režie: Olmo Omerzu
Scénář: Petr Pýcha
Kamera: Lukáš Milota
Hudba: Šimon Holý, Monika Midriaková, Paweł Szamburski
Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková, Lenka Vlasáková, Martin Pechlát, Štěpán Kozub,
Zdeněk Mucha

Pátek 9. 11. 2018 v 19:30

Tlumočník

Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Během cesty se dostávají do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si
skládají mozaikovitý obraz světa, který se navenek mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty. Díky
poznání života toho druhého, začínají chápat vlastní činy a přehodnocují i svou identitu.
Drama / Komedie / Road movie / Slovensko / Česko / Rakousko / 2018 / 113 min / ČSFD 64 % / 12+
Režie: Martin Šulík
Hrají: Jiří Menzel, Peter Simonischek, Zuzana Mauréry, Réka Derzsiová, Anna Rakovská a další
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Neděle 11. 11. 2018 v 17.00 (rodinné představení)

Maxinožka

Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného
tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž!
Animovaný / Francie / Belgie / 2017 / 91 min / ČSFD 62 % / přístupný
Režie: Ben Stassen, Jeremy Degruson

Pátek 16. 11. 2018 v 19:30

Jan Palach

Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej na základě dostupných faktických
pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach nikomu z blízkých o svém
rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem se
svou přítelkyní Helenkou, bouřlivým kolejním životem roku 1968, soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije studentské brigády v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se od podzimu 68
mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco s Janem. Jak to, že si ničeho nevšimla jeho dívka, máma,
spolužáci? Ještě to ráno si Jan vzal od mámy svačinu, na koleji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem
do města se vysprchoval. Kamera po celý film sleduje Janovu tvář a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí…
Drama / Životopisný / Historický / Česko / Slovensko / 2018 / 124 min / ČSFD 72 % / 12+
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, Kristína Kanátová, Jan Vondráček a další

Neděle 18. 11. 2018 v 17.00 (rodinné představení)

Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema

Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu neobyčejným příběhem. Jako malý se ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne volání dálek a vydávají se do světa. Jejich cesta je zavede do Mandaly.
Tam se dozví, že císařova dcera Li Si byla unesena. Nešťastný panovník je požádá o pomoc při její záchraně.
Stopy ztracené princezny je vedou přes moře a hory až do bájného dračího města Žalmánie. Netuší, že jejich
dobrodružné pátrání zdaleka nekončí. Čeká je mnoho zkoušek, nebezpečných překážek a tajuplných hádanek.
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Německo / 2018 / 110 min / ČSFD 46 % / přístupný
Režie: Dennis Gansel

Vstupné: 50,- Kč • Rodinné představení: 30,- Kč
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POZVÁNKY NA AKCE
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BRANNÝ
D
E
N
* * * *
27.10.2018 od 15:00 ŠKOLA MYSLÍK
15:00 - 17:30 deskohraní
17:30 - 18:00 zápis účastníků a příprava na stezku
18:00 START POCHODU

s sebou:

program:

pořadatelé:

reflexní páskU, BĚŽeckÁ drÁha pro nÁroČnÉ
STEZKA ODVAHY
čelovkU
hod granátem - ŠIŠKOU
baterkU
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
zeměpisný kvíz
ŠIROKOU VEŘEJNOST
škola zvířat
SDH Myslík
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INZERCE
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NABÍZÍME:
• barvy na kov, dřevo, beton, spreje na auta.
• interiérové a fasádní barvy.
• míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.
• stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny.
• silikony, lepidla, hydroizolace.
• válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál.
• odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy.

třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek
(za katastrálním úřadem)

Otevírací doba:

Po - Pá 7:30 - 16:00
So
8:00 - 11:00

			
tel: 602 562 149
www.barvyinva.cz
(zdarma parkování 30 min.)
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Myšák Western Ranch v Palkovicích

SVATOMARTINSKÉ MENU
(od

9. 11. 2018

do vyprodání zásob)

PŘEDKRMY:
150g Husí paštika s brusinkami a bagetou
150g Smažená husí játra, chléb
150g Restovaná husí játra, chléb
120g Husí játra v sádle, chléb

Alergeny
(1)
(1,3)
(1)
(1)

POLÉVKY:
0,33l Husí kaldoun
0,33l Husí polévka

(1,7,9)
(1,3,9)

HLAVNÍ JÍDLA:
250g Kachní prso sous vide, karlovarský knedlík,
zelí z červené řepy
300‐350g Husokachní stehno, zelí, knedlík
150g Kachní roláda, šťouchaný brambor, salát Coleslaw
DEZERTY:
1Ks Borůvkovy knedlík
1ks Jablečný štrůdl

(1,3,7)
(1,3,7)
(7)

(1,7)
(1,3)

Menu pro 4‐6 osob

(na objednávku minimálně 1 den předem

na tel. čísle 777 567 250, 775 097 425)

1) Husa celá, dva druhy zelí, dva druhy knedlíků
2) Husí polévka
Husa celá, dva druhy zelí, dva druhy knedlíků
2x 0,7l Svatomartinské víno
3) Husí paštika s brusinkami a bagetou
Husí polévka
Husa celá, dva druhy zelí, dva druhy knedlíků
Jablečný štrůdl
2x0,7l Svatomartinské víno
SVATOMARTINSKÁ VÍNA
Dle nabídky 1ks /0,7l
Rozlévané 0,1dcl

(1,3,7)
(1,3,9)
(1,3,7)
(12)
(1)
(1,3,9)
(1,3,7)
(1,3)
(12)

(12)

Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu

Rezervace míst a objednávka jídel je možná osobně u nás v restauraci
nebo telefonicky na čísle: 777 567 250, 775 097 425
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Koupím rodinný dům v Palkovicích
nebo okolí.
Případné dluhy nevadí, vyřeším. Za nabídky děkuji.

Tel. Č. 606 276 978
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Termínový kalendář
13. 10.		

Vaťák párty – travnaté hřiště na Myslíku od 17.00 hodin

20. 10.		
		

Posvěcení soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory na Myslíku od 16.00 hodin,
poté slavnostní mše svatá v kapli na Myslíku od 17.00 hodin

24. 10.		

Senior klub – zájezd do Polského Těšína

25. 10.		

Slavnostní vysazení Stromu svobody – za tělocvičnou v Palkovicích v 15.00 hodin

27. 10.		

Branný den + Deskohraní na Myslíku – bývalá škola od 17.00 hodin

28. 10.		

Oslavy 100 let od vzniku samostatného Československa

4. 11.		
14. 11.		

Příjezd Bikepacking Nomads – Kulturní dům od 14.00 hodin
Senior klub – zájezd do slovenské Oravice

Kino Palkovice
12. 10.		

Chata na prodej

14. 10.		

Velká oříšková loupež 2			

19. 10.		

Kvarteto

21. 10.		

Králíček Petr				

26. 10.		

Kazišuci

28. 10.		

Hovory s TGM				

2. 11.		

Jurský svět: Zánik říše

4. 11.		

Všechno bude				

9. 11.		

Tlumočník

11. 11.		

Maxinožka				

16. 11.		

Jan Palach

18. 11.		

Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema		

(rodinné představení)

(rodinné představení)

(v rámci oslav 100 let od vzniku ČSR)

(v rámci příjezdu Nomádů)

(rodinné představení)

(rodinné představení)
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