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Úvodní slovo redakční rady
„Diktatura bere lidem všechna práva - víc udělat nemůže. Demokracie dává lidem všechna práva
- víc udělat nemůže.“
Gabriel Laub
Milí čtenáři palkovických listů,
čas letí šíleným tempem a v naší redakční radě
jsme pro vás připravili v pořadí již šesté vydání.
Začal nám astronomický podzim, roční období
neméně krásné jako to předcházející léto. Sluníčko
jistě ještě ukáže svou přívětivou tvář a my všichni budeme mít možnost třeba malých procházek
do okolí, kde můžeme poznávat zajímavé místa
v naší obci a v jejím okolí. Uvnitř listů přináší naše
redakční cestovatelka Lenka jeden tip na zajímavý
výlet, tentokrát na nedaleký Štandl. Sám jsem měl
možnost poznat jej opakovaně, z trochu jiného
úhlu pohledu, z pohledu běžeckého závodníka.
A i takový stál za to. Věříme, že i vy si najdete svůj
tip na rodinný výlet a že si užijete krás naší okolní
přírody plnými doušky. Letošní rok nebyl zase tak
úrodný, jak bychom si mohli přát. Ovšem na výstavě našich zahrádkářů to nebylo znát, opět se „vytáhli“ se svými výpěstky nejen oni, ale i široká veřejnost. I o tom se můžete dočíst uvnitř listů. Věříme,
že po ukončené rekonstrukci tělocvičny využijete
společně s našimi spolky tento sportovní stánek
a potrápíte trošku sportem to svoje tělo. Vy, co už
nechcete rozhýbávat svoje údy v rámci sportovních aktivit, můžete třeba využít jejich protahování společně s „ležícími cvičenci“ jak říká starosta
a to v rámci zdravotního cvičení ASPV. K tomu
všemu vám bude k dispozici nový nádherný sál se
spoustou příslušenství. To vše a další možnosti pro
vaše sportování najdete v nové tělocvičně. I takto

se dá strávit příjemným způsobem podzimní čas.
A když se vám nebude chtít „lazit“ ven nebo do
tělocvičny, vezmete si Palkovické listy, lehnete na
gauč a v klidu si je přečtete. Přejeme vám krásný
podzim a hodně zdraví do nadcházejících dní.
Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty
obsadit i další volná místa a na jaře dokončit i prostranství kolem budovy. I nově otevřená tělocvična
ještě vyžaduje dokončení vnitřního vybavení a orientačního systému. Postupně jsme se také dobrali
k přesnému znění jména padlých zahraničních
vojáků v rámci II. sv. války, což nám umožnilo finálně zadat do výroby odlití destiček na nový pomník padlých. Dokončujeme také demolici pekárny
a přilehlého domu, kde se uvolní prostor pro novou zástavbu byty a prostory pro služby a obchod.
Za domem s obecními byty začínáme chystat studii
domu se sociálními byty, který by rozšířil nabídku
nájemního bydlení v obci. K realizaci se pomalu blíží i přechody pro chodce u školy a zastávky
U Kubalů, kde nyní chystáme žádost o dotaci na
jejich realizaci. Dokončili jsme projekt modernizace
vybavení ZŠ Palkovice a již nyní s novým panem ředitelem chystáme další modernizační projekt, který
by se mohl realizovat v následujících dvou letech.
Zkrátka je toho stále hodně, na čem pracujeme a co
je potřeba dotáhnout do úspěšného konce. Proto
paradoxně i začátek podzimu nám dává větší časový prostor věnovat se těmto rozvojovým a modernizačním věcem.
Vážení spoluobčané, velmi děkujeme za Vaši
podporu a účast na všech akcích, pomoc při jejich
realizaci i spolupráci na připojování se ke kanalizaci.
Přeji Vám hezké babí léto a podzim.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
léto uteklo jako voda a opět zde máme podzim.
Ani jsme se nenadali a utekl také již jeden rok ze
čtyřletého volebního období. A právě uplynulé léto
i celý rok přinesl pro naši obec řadu novinek i akcí.
Vlajkovou loď tvoří již tradičně Dožínky, které se letos opět nesmírně vyvedly, a o kterých se můžete
dočíst více dále v listech. Rekordní byl letos také zájem o letní kino, kterému přálo i počasí. Na páteční
filmy Ženy v běhu, Bohemian Rhapsody i Teroristka vždy dorazilo několik stovek návštěvníků, kteří
zabrali téměř všechna volná místa před plátnem.
Na začátku září jsme spolu s fotbalovými legendami slavnostně otevřeli novou dostavbu tělocvičny (foto na titulní straně), která po kolaudaci během podzimu začne sloužit sportovcům. Poslední
prázdninový den jsme se také na Myslíku rozloučili
s prázdninami. A v polovině září nám pan farář požehnal novému mostu v centru obce. A takto by se
dalo pokračovat dále, díky spolkům jsme se mohli
zúčastnit tradiční zahrádkářské výstavy, zasoutěžit
si o nejlepšího Myslíkovského dřevorubce či zažít
adrenalin na Mistrovství ČR v enduro závodech.
Léto bylo zkrátka plné aktivit a zážitků, které jsme si
mohli všichni společně užít.
V obci probíhá několik investičních akcí, které
bychom chtěli postupně dotáhnout do konce. Připravujeme přestěhování pošty do nových prostor
v prodejně potravin, kde bychom chtěli postupně

Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 31. 7. 2019 v SKSC v Palkovicích na Myslíku (Myslík č. p. 118, Palkovice)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Informaci starosty obce Radima Bače o zajištění zastupitelnosti na podatelně obecního úřadu.
2. Informaci starosty obce Radima Bače ve věci aktuálního stavu směny pozemků ve věci uvedení cesty
na parcele č. 1057, k. ú. Myslík do vyježděného koridoru.
3. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 27. 5. 2019.
4. Kontrolu zápisu z jednání Rady obce ze dne 21. 5. 2019, 27. 5. 2019, 5. 6. 2019, 10. 6. 2019 a 27. 6. 2019.
5. Rozbor hospodaření obce za období 1–6/2019.
3
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6. Žádost rodiny Řezníčkových o odkup části pozemku p. č. 823, k. ú. Palkovice. Žádost projedná Rada
obce.
7. Žádost Martina Žídka o přijetí daru pozemku p. č. 1146/9, k. ú. Palkovice. Žádost bude projednána po
zaměření skutečného stavu komunikace na pozemku.
8. Žádost Josefa Mokroše o směnu části pozemku p. č. 1505/3 za část pozemku p. č. 1505/2, obojí k. ú.
Palkovice. Pro směnu bude vyhotoven geometrický plán.
9. Žádost Břetislava Šimka o prodej části pozemku p. č. 1121/1, k. ú. Palkovice. Zastupitelstvo navrhuje
Radě obce projednat také možnost směny za jiný pozemek v obci.
10. Zprávu Karly Menšíkové o činnosti Komise pro občanské záležitosti. Poděkování dlouholeté člence
komise KPOZ paní Ludmile Adamovské za práci pro obec.
11. Zpracovaný plán společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Palkovice ze dne 19. 7.
2019.
12. Zprávu místostarosty Davida Kuly o celkových finančních nákladech na rekonstrukci domu Palkovice
č. p. 265 za období od roku 2015 do konce července 2019.
13. Návrh přehledu nákladů pro investiční projekty dle návrhu finančního výboru, který bude zpracováván pro investiční akce v obce v limitu dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
14. Zápis z kontroly Finančního výboru ze dne 19. 7. 2019, konkrétní doporučení budou projednána na
příštím jednání zastupitelstva obce.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Tomáš Huďa a Karla Menšíková.
3. Členy návrhové komise ve složení Aleš Kubala, Bc. Barbora Pustková a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2019.
5. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Palkovice a Staseko Plus s. r. o. na akci Dostavba
tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích ve věci změny ceny a rozsahu díla č. 16, 26, 28, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 a 47 a platebních podmínek a pověřuje starostu obce Palkovice podpisem dodatku.
6. Záměr výstavby bytového domu na pozemku p. č. 1567, k. ú. Palkovice dle základní studie Ing. arch.
Rostislava Čajánka.
7. Starostu obce Palkovice p. Radima Baču jako určeného zastupitele pro jednání ve věci pořizování
změny Územního plánu Palkovice, a to do konce současného volebního období.
8. Úhradu ve výši 5 000,- Kč za každou žádost o změnu územního plánu obce Palkovice, která bude
projednána a schválena zastupitelstvem obce Palkovice.
9. Stanovení priority pro doplnění plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Palkovice v podobě obslužné komunikace od areálu sušičky směrem Kůty a Kunčičky u Bašky dle
návrhu Zastupitelstva obce Palkovice.
10. Smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti uzavřenou mezi Statutárním městem Frýdek-Místek a Obcí Palkovice ve věci poskytnutí finančního příspěvku městu na zajištění dopravní
obslužnosti linkami MHD na dobu určitou do 31. 12. 2028.
III. vyhlašuje
1. Záměr prodeje části pozemku par. č. 1098, k. ú. Myslík, tj. pozemku par. č 1098/4, k.ú. Myslík odděleného dle návrhu geometrického plánu č. 671-44/2019 zpracovaného společností GIS-Stavinvex a.s.
2. Záměr prodeje pozemku par. č. 2989/19, k. ú. Palkovice.
3. Záměr prodeje pozemků par. č. 1435/1 a 1434/1, obojí k. ú. Palkovice.
IV. ukládá
1. Starostovi obce Palkovice a předsedovi finančního výboru navrhnout finální seznam úhrad za úpravu
vjezdů při výstavbě chodníků a opravách místních komunikací do 30. 9. 2019.
2. Starostovi obce Palkovice zajistit opravu vjezdu k panu Davídkovi (čp 181) do 30. 9. 2019.
3. Starostovi obce Palkovice zkusit prosadit instalaci dopravního zrcadla u domu pana Perutíka (čp 172)
a pana Krpce (čp 42) na Myslíku.
V Palkovicích dne: 31. 7. 2019
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Usnesení
z 7. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 12. 9. 2019 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích (Palkovice č. p. 619, Palkovice)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Informaci Josefa Lukeše o aktuální situaci při dostavbě IV. etapy kanalizace obce Palkovice.
2. Informace Hany Brožové k dopravní situaci na Myslíku.
3. Informace o stavbě kanalizace směr dům pana Lukeše Karla, č. p. 653 Palkovice.
4. Informace starosty obce o kontrole zápisu zastupitelstva a rady obce na příštím jednání Zastupitelstva obce Palkovice.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Bc. Martin Polášek a Slavomír Bača.
3. Členy návrhové komise ve složení Radim Bača, Ing. Jaromír Ivánek, Ing. Tomáš Huďa.
4. Aktualizaci plánu financování obnovy kanalizací v obci Palkovice 2020-2029.
III. ukládá:
1. Dopravní komisi vypracovat podklady pro možnost realizace záznamového zařízení měřící rychlost
se součinností s Magistrátem města Frýdek-Místek.
2. Radě obce projednat návrhy dopravní komise s účastí předsedy komise.
3. Radě obce předložit na dalším zasedání zastupitelstva rozbor zadluženosti obce Palkovice a chystání rozpočtu pro r. 2020.
4. Zastupitelstvu projednat zprávu finančního výboru.		
V Palkovicích dne: 12. 9. 2019
		 Radim Bača						
Ing. David Kula, Ph.D., MBA
Starosta								
Místostarosta

Zpráva z činnosti komise pro občanské záležitosti
Komise pro občanské záležitosti se zaměřuje ve své činnosti na významné události v životě
občanů naší obce Palkovic a Myslíku. Je to například vítání občánků do života obce a také prvního
miminka narozeného v daném roce v Palkovicích
a na Myslíku. Zajištujeme osobní návštěvy s gratulací jubilantům při výročí 80, 85, 90 až 100 let.
Organizujeme slavnostní setkání 70 a 75letých jubilantů vždy
před vánocemi v Restauraci pod
Habešem spojené s předvánoční
akcí Senior klubu. Dále občanům
gratulujeme ke zlaté, smaragdové
diamantové a kamenné svatbě.
Na základě požadavků občanů
zajištujeme jubilantům svatby
v obřadní síni na obecním úřadě v Palkovicích. O těchto akcích
vždy informujeme v Palkovických

listech. V čele komise je předsedkyně paní Karla
Menšíková. Členové komise pro Palkovice a Myslík jsou: pan starosta Radim Bača, paní matrikářka
Helena Kapsová, dále pak Stanislav Harabiš, Bohumila Šlachtová, Miluše Pohludková Ludmila Kulová
pro Palkovice a pro Myslík Ludmila Adamovská,
Jiřina Štefková a Jan Havlík.
Na závěr bych moc chtěla poděkovat paní Ludmile Adamovské
za její práciv Komisi pro občanské záležitosti, která v této komisi
končí. Jako poděkování za její práci jí byla předána malá pozornost
a kytička.
Za Komisi pro občanské
záležitosti předsedkyně
Karla Menšíková
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INFORMACE PRO OBČANY
Upozornění pro občany
Pohyb psů na veřejném prostranství v obci Palkovice
Poslední dobou se množí případy, kdy se na
veřejných prostranstvích obce pohybují volně pobíhající psi, kteří ohrožují zdraví občanů.
Upozorňujeme majitele těchto psů, že tímto
porušují Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č. 4/2010 ze dne 1. 3. 2010, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

v obci Palkovice. Odchyt volně pobíhajících psů
a jejich pobyt v útulcích stojí obec ročně nemalé
peníze.
Žádáme také majitelé psů, aby na veřejných
prostranstvích po svých psech uklízeli jejich výkaly
a přispěli tak k bezpečnému a příjemnému pohybu spoluobčanů po obci.

I v Palkovicích funguje raná péče pro děti s postižením zraku
působí v rámci celého
Moravskoslezského kraje,
tedy i v Palkovicích. „Po
narození dcery se na nás
většina lékařů dívala jako
na speciální případ, absolvovali jsme nespočet vyšetření. Když k nám domů
přijela poradkyně rané péče neřešila, co všechno
je špatně, ale jak Nikolce a nám pomoct to zvládnout. Hrozně povzbuzující bylo zjištění, že problémy, kterých jsem se bála, mají dnes i díky technice,
zkušenostem a studiím řešení. Na každou další návštěvu poradkyně rané péče se těšíme. Vždy nám
přiveze nové podněty, probereme, co se podařilo
a zabralo. Diskutujeme o aktuálních problémech
a o tom, jak je řešit. Je osvobozující mluvit s někým, komu toto téma není nepříjemné a nedívá se
na mě s lítostí a současně s pocitem úlevy, že jeho
se to netýká,“ říká jedna z klientských maminek.
Na centrum rané péče se mohou obracet rodiče, jejichž děti mají v oblasti zrakového vnímání
vážnější hendikep nebo jejichž vývoj neprobíhá,
jak má.

I v Palkovicích funguje raná péče pro děti
s postižením zraku. Ve
chvíli, kdy rodiče po
narození dítěte zjistí, že
není všechno v pořádku
a že jejich dítě má nějaký hendikep, ocitají
se rázem ve velmi těžké životní situaci. Prožívají obrovskou nejistotu, obavy, co bude
s jejich dítětem, jak se bude dál vyvíjet, jak ho
oni sami mohou rozvíjet, jak s ním komunikovat. A právě v tomto náročném období může
pomoci služba rané péče, která je rodinám
s dětmi se zrakovým hendikepem dostupná
i v Palkovicích.
Jedná se o bezplatnou sociální službu rodinám,
které pečují o dítě s hendikepem ve věku od narození do sedmi let. Funguje to tak, že poradkyně
rané péče dojíždějí přímo do rodin a s využitím
vhodných metod a postupů pomáhají rozvíjet
schopnosti a dovednosti dítěte, instruují rodiče,
jak mohou dítě stimulovat, podporují také zdravé
sourozence dítěte. Zapůjčí rodině vhodné pomůcky či hračky, poskytnou sociální poradenství i další
potřebné informace, doporučí další odborníky.
Na pomoc rodinám s dětmi se zrakovým
a kombinovaným postižením se specializuje Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, která

Více informací naleznete na www.ranapece.cz/
ostrava/, kontaktní tel.: 774 567 236,
e-mail: ostrava@ranapece.cz.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
Představení nového pana ředitele

Vážení rodiče, milí občané Palkovic i ostatní
čtenáři Palkovických listů, dovolte mi, abych se
představil.
Jmenuji se Milan Šponer a do funkce ředitele
palkovické školy jsem byl jmenován od 1. 8. 2019.
Pocházím z Frýdku-Místku z učitelské rodiny. Můj
otec, jeho dědeček i pradědeček byli učitelé. Jsem
ženatý, mám dvě děti ve věku 15 a 12 let. Do června tohoto roku jsem učil 20 let angličtinu a tělocvik na Střední škole informačních technologií ve
Frýdku-Místku. Ve svém volném čase se věnuji už
patnáct let práci s mládeží jako trenér v Městském
fotbalovém klubu Frýdek-Místek.
Zdravím tedy všechny na prahu nového školního roku a věřím, že spolupráce s vámi bude fungovat, a že se nám společně podaří palkovickou
školu posunout v pomyslném žebříčku kvality co
nejvýše. Byl bych velice rád, kdyby naše škola byla
místem, kde se cítí příjemně žáci, učitelé, všichni
ostatní zaměstnanci i návštěvy z řad rodičů či široké veřejnosti. Také doufám, že naše spolupráce povede k jedinému, společnému cíli, pro který
byla škola obecně stvořena, a tím je právě připravenost žáků na život.
Věřím, že základem dobré spolupráce je otevřená komunikace, takže pokud bude mít kdokoli
z vás nějaké podněty, dotazy či problémy, budu
vždy ochoten si vás vyslechnout a pokud to bude
možné, pokusíme se společně najít řešení. V budoucnu bych se rád zaměřil na rozvoj jazykové
a pohybové gramotnosti, dále na zdokonalování
komunikačních dovedností, což jsou oblasti, které jsou i přes veškerou snahu příslušných autorit
dlouhodobě podceňovány.

Závěrem mi dovolte, abych nám všem popřál
co nejúspěšnější školní rok, co nejpříjemnější atmosféru ve škole i v našich rodinách a mnoho silných, veskrze pozitivních zážitků.
Mgr. Milan Šponer

Škola modernizuje
Jak už jste se, vážení občané, v minulém čísle Palkovických listů dozvěděli, naše škola získala
nové moderní vybavení ke zkvalitnění výuky a činností se vzděláváním žáků souvisejících.
V prvé řadě se jedná o vybudování nové síťové
infrastruktury, která s narůstající potřebou rychlos-

ti internetu vyžadovala určitý upgrade. Díky němu
nebudeme ve vzdělávacích aktivitách omezováni
a budeme moci pracovat na stabilním a rychlém
online připojení. Neméně důležitou stránkou je
i bezpečnost a určitá regulace internetu z důvodu, aby se naši žáci nesetkávali s nevhodným
7
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obsahem. S tím souvisí i monitoring aktivit jednotlivých uživatelů a vlastní uvědomění si toho, že za
sebou zanechávám digitální stopu. Výsledkem by
tak mohl být žák vědomý si zodpovědnosti za své
chování v síti a chápající, že chování na internetu
není anonymní.
Mezi nejzajímavější pomůcky, které žáci začínají využívat, je kvalitní a výkonný tablet Yoga
s klávesnicí a dotykovým perem, který nabízí multifunkční využití v mnoha předmětech. Tato zařízení budou zároveň plnit funkci virtuální ICT učebny,
neboť jedna učebna je v současné době pro naši
školu už nedostačující.
Další pomůckou je desetipalcový tablet iPad
Pro, se kterým se budou žáci učit pracovat na více
platformách než jen v OS Windows. Využití přinese např. v hudební či výtvarné výchově, v odborných předmětech (zejména v přírodopisu a fyzice)

bude zprostředkovávat práci se sadou měřících
čidel PASCO či v hodinách informatiky práci s robotickými stavebnicemi Lego WeDo. Na internetu
jsou rovněž k dispozici i mnohé portály nabízející
práci s výukovými materiály a tablet je vhodné zařízení, jak s těmito cvičeními pracovat.
Dalšími aktivitami, na které se žáci mohou
těšit, bude ovládání RC modelu terénního auta
s umístěnou kamerou a následná úprava získaného videa, dále pak pořízení video záběrů z dronu
a jejich následná editace a publikace na webu.
Rád bych tedy poděkoval vedení obce za modernizaci vybavení naší školy. Těšíme se, že práce s
novými pomůckami dodá naší společné práci další
rozměr a přinese pozitivní výsledky ve vzdělávání
zábavnější a pestřejší formou
Mgr. Lukáš Bolek, koordinátor ICT
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Dobře vykonaná práce
S jakým pedagogickým sborem jste zde
pracoval? Vyhovoval Vám?
„Určitě, došlo sice k některým změnám v pedagogickém sboru, ale je ustálený, učitelé jsou ochotní, spolupracují, účastní se projektů, sportovních
akcí a žáci dosahují dobrých výsledků, takže nelze
ani jinak, než být se sborem spokojen.“

V posledním čísle našich Palkovických listů jsme se z článku pana starosty dozvěděli, že
z postu ředitele naší základní školy odchází pan
Mgr. Ivo Fišer. To byl pro mě důvod, abych za ním
v polovině prázdnin zašel na “kus řeči“. Zde je náš
rozhovor.
Do funkce jste nastoupil před jedenácti lety.
S jakými pocity odcházíte?
„Když jsem sem přišel, měl jsem spoustu představ o tom, co tady s dětmi uděláme a povedlo
se mi to. Odcházím spokojený, povedlo se nám
udělat spoustu pěkných akcí. Děti měly ve škole
výborné výsledky, takže to bylo v pořádku.“

Ještě na závěr, pane řediteli, bych se chtěl
zeptat, co se týče zázemí za školou, Měli jste
nějaké problémy s rozšířením prostoru?
„Postupně, jak škola narůstala, přeměňovaly se
třídy školy na učebny mateřské školy a školní družiny, rozšiřovaly se pozemky za školou pro tolik dětí
a teď potřebujeme asi nejvíce, aby se školka přesunula do jiné budovy, protože ty třídy potřebujeme
uvolnit zpátky pro školu.
Takže to je takový plán do budoucna.“

V Palkovických listech jsem se dočetl, že
hodně iniciativy jste projevili ve spolupráci
s jinými školami a také zahraničními studenty. O jaké akce šlo? Vzdělávací či sportovního
charakteru?
„Účastnili jsme se více akcí, některé byly sportovní, zaměřené třeba na fotbal. Sportovní akce
jsme absolvovali ve spolupráci se Slovenskem
a Polskem. Na začátku mého funkčního období
ještě dobíhala spolupráce s rakouskou školou, ale
po výměně ředitele v Rakousku byla spolupráce
s touto školou ukončena.
Ekologické projekty jsme dělali společně s dětmi
s Polska.
Dále jsme spolupracovali ještě se zahraničními studenty v rámci projektu Edison. Studenti ze
zahraničí přijeli do Palkovic a byli zde i ubytováni.
V tomto projektu jde o to, že studenti vysokých škol
jezdí různě po světě, po různých školách a dětem
vyprávějí o své zemi, zvycích, krajině a podobně.“

A kam teď nastoupíte?
„To ještě není momentálně uzavřeno. Učitelem
jsem třicet let, takže určitě zůstanu ve školství.“

Mockrát Vám děkuji za rozhovor.
Vilém Vlk

Takže v zahraniční spolupráci jste byli úspěšní. Jací zahraniční návštěvníci zde tedy byli?
„V rámci projektu Edison zde byli studenti z
Gruzie, Indonésie a jiných zemí. Bylo zde hodně
polských a slovenských studentů.“
Kde jste zahraniční návštěvy u nás prováděli?
„Vždy se jednalo o klasickou trasu na Myslík,
Kubánkov, potom okolí Palkovic a výjezdy do okolí
do Rožnova, Kopřivnice, na Pustevny, do Ostravy,
kde je spousta věcí k vidění, Dolní Vítkovice, Zoologická zahrada. Byli jsme i v Teplicích nad Bečvou,
v Hranicích a dokonce jsme s nimi byli i na jižní
Moravě.“
9
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Rekordní Obecní dožínky 2019
V sobotu 24. srpna hostil opět po roce volnočasový areál u tělocvičny tradiční již XVI. Obecné
dožínky, které i tentokrát stály za to! Letošní bohatý program i krásné počasí přilákaly na akci rekordní počet návštěvníků, který překonal poprvé
počet obyvatel naší obce. Hlavní zájem se již tradičně směřoval na hudební scénu, kde akci tradičně zahájila dechová hudba Palkovjanka, po kterém
následovalo přivítání vedením obce. Následně
vystoupil Jakub Děkan se svou kapelou. Následně
velký úspěch měla částečně domácí skupina Maxim Turbulenc, jejichž hity si mohl zazpívat každý. Dalším vystupujícím byla skupina Slza, na jejíž
vystoupení čekaly netrpělivě první fanynky už od
dvanácté hodiny, kdy si pečlivě střežily své místo
těsně před podiem. Zlatým hřebem večera bylo
vystoupení zpěvačky Hany Zagorové, která za doprovodu skvělého Boom Bandu zazpívala své největší hity. Poté následoval tradiční ohňostroj, který
za doprovodu písničky od Queen The Show Must
Go On vytvořil skvělý můstek pro vystoupení Kida
Kouláka ml. v rámci jeho Freddie Mercury show. Až
do brzkých ranních hodin pokračovala taneční zábava s místní skupinou Sagar, která celý vydařený
den zakončila. Celým programem vtipně provázel
moderátor rádia Kiss Michal Kavalčík, který mimochodem Dožínky následně vychválil také v rámci
svého vysílání v rádiu.
Taktéž doprovodný program stál za to. Své akrobatické kousky předvádělo a následně učilo Duo
Fatale. Nové cviky na workout hřišti se návštěvníci mohli naučit spolu se sportovním klubem Fénix

z Opavy. Velmi žádanou atrakcí byl dožínkový fotokoutek, který z důvodu obrovského zájmu byl
otevřen až do setmění. Novinkou na Dožínkách
byla virtuální realita s Mr. Virtual, kde bylo možno
si vyzkoušet např. jízdu na horské dráze, která realisticky navodila adrenalinovou atmosféru nejednomu návštěvníkovi. Již tradičně součástí Dožínek
bylo oblíbené pískohraní, pouťové atrakce, poníci
a také tetování air brush. Součástí doprovodného
programu byl také edukační stánek Senior bez nehod a charitativní sbírka v rámci stánku Nadačního
fondu Pavla Novotného.
Palkovické Dožínky zkrátka a jednoduše byly
nezapomenutelné! Proto nesmíme ani opomenout
ty, kteří se o průběh celé akce starali nebo zajišťovali skvělé občerstvení. Těm všem patří velký dík,
bez nich by zkrátka akce takového rozsahu v naší
obci nešla připravit. Už teď se můžeme těšit na
XVII. Obecní dožínky v sobotu 22. srpna 2020.
Za Kulturní komisi David Kula
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Kino se probouzí z letního spánku
Máme tu podzim a s ním opět pestrou nabídku
filmů a akcí v kině v Palkovicích!
Co se týče promítání, zůstáváme u stejného
modelu jako před prázdninami – v pátky se můžete těšit na filmy pro mládež a dospělé, tento podzim bude bohatý na české filmy, ale máme něco
i pro milovníky „marvelovek“. Neděle jsou vyhrazeny filmům dětským a rodinným.
Z ostatních akcí v kině bych vás ráda pozvala
na Bazárek zimního vybavení, který se bude konat v neděli 20. 10. 2019. Jako každý rok nám
můžete přinést zimní výbavu (brusle, lyže, lyžařské
kombinézy, rukavice, helmy, funkční zimní prádlo,
zimní bundy atd.), nepřijímáme klasické oblečení,
trička, tepláčky atd., na to bohužel nemáme kapacitu. Pokud si zboží doma označíte vlastní značkou
a přinesete nám věci se seznamem, ulehčíte určitě
práci nám i sobě. Děkujeme a těšíme se!
Páteční večer 1. 11. 2019 bude patřit hororům.
Vybereme pro vás dva, které můžete shlédnout za
speciální cenu a užít si tak trošku strašidelnou atmosféru našeho stylového kina.
V neděli 3. 11. 2019 si přijďte s dětmi, s partnerem, s kamarády nebo klidně s babičkou, vyzkoušet deskové hry. Už dávno nejsou pouze pro
malé děti (i když i takových tu máme spoustu).
Ale máme i složitější, kooperativní, pro více hráčů
a samozřejmostí bude turnaj, do kterého odměny věnovala firma Albi a Obec Palkovice. Poslední
letošní speciální akcí bude tolik oblíbená Ladies
Night! Tentokrát ve stylu Beauty, Eco a Local.

Krása, místní výrobky a ekologie jdou dohromady!
Nemusíte se bát nudných přednášek, představíme
vám originální značky, uděláme vás krásné a budete se bavit! Telefon do ruky a pište kamarádkám: „Baby, kino Palkovice, 30. 11. 2019 Ladies
Night – Beauty, Eco and Local! Jdeme tam!“
Plakátky s podrobnějšími informacemi o těchto akcích naleznete na zadní straně Palkovických
listů, na facebookové stránce Kino
Palkovice a na stránkách obce. Novinkou je instagramový účet @kino
Palkovice, na kterém s vámi budeme
rádi sdílet novinky a aktuality z dění
v kině.
I tento rok bude fungovat MiniBar
U kina, ve kterém naleznete spoustu
dobrot k pití, k lehkému pokřupání
a novinkou je pizza pečená na místě v šamotové peci. Pizzu si můžete
dát před kinem nebo si ji před filmem
objednat a po skončení si ji odnést
domů teplou v krabici.
Těšíme se na vás v kině a choďte,
protože bez vás nehrajeme.
Za kulturní komisi
Mgr. Štěpánka Pavlíčková
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TIPY NA VÝLETY – PALKOVICE A BLÍZKÉ OKOLÍ
Na kole přes Olešnou na Štandl

Nedaleko přehrady Olešná na území obce
Sviadnov se tyčí kopec se zbytky hradeb připomínající dávnou historii místa strážícího
obchodní cestu od Brna až do Krakova. Na vrchol vede naučná stezka, místo hradu zde ale
najdete jen prohlubeň, která je podle pověsti
“branou“ k pokladu.
Na kole se ke Štandlu můžete přiblížit z Palkovic po cestě přes Starou Osadu kolem Ranče
u Myšáka a Zelinkovice, kde cesta odbočí vpravo do kempu na Olešné. Poté je potřeba překonat Příborskou ulici za akvaparkem směrem na ul.
Hraniční a následně na ul. Pod Štandlem. Tam se
dá také zaparkovat auto, pokud se rozhodnete
jen pro pěší procházku lesem na vrchol se zbytky
hradu

Tajné podzemní chodby
Hrádek pod správou olomouckých biskupů
obklopený hlubokým příkopem a valem měl původně chránit okolní vesnice. Neboť hlavní a jedinou budovou na hradě byla dřevěná strážní věž
na kamenném základě. Archeologické výzkumy na
Štandlu také potvrdily podzemní chodby, které prý
měly vést až do Frýdeckého zámku.
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Pouhých 350 metrů vysoký vrch se ze tří stran
svažuje k řece Olešné, která byla v dřívějších dobách také důležitým prvkem ochrany hrádku a při
jejím rozvodnění zaplavovala pole na úpatí vrchu.
V současné době vede na Štandl několik stezek.
Jedna z nich začíná na západním svahu kopce
od Místku, ta druhá od jízdárny na severní straně (přístup k ní je od Baumaxu
v Místku na ul. 17. listopadu).
Možná namítnete, že existují atraktivnější turistické cíle
a výlety s mnohem malebnějšími výhledy, i na tomto rádoby
obyčejném místě stále „dýchá“
historie. Do očí bijící jsou na samotném vrcholu Štandlu především betonové podstavce, které
jsou pozůstatkem na činnost
vojáků. Při procházce tu můžete narazit i na polozakrytou
jámu, která sloužila údajně jako
úniková chodba z hradu. Kolem
tajemného zalesněného vrchu
a podzemní chodby panuje
i celá řada pověstí.
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Pověsti o pokladu
Jedna z nich hovoří o velké skále na severním
svahu Štandlu, kde kdysi býval nápis Černá Barbora. Nedaleko v malé jeskyni, se prý ukrývala
uprchlá mladá jeptiška, která zhřešila s hukvaldským hradním hejtmanem rytířem Harasovským.
Za prudké bouře se jednou jeskyně ztratila, a ještě
dlouho prý bylo slyšet naříkání nebohé jeptišky
v podzemí. Jiná pověst se váže ke zlatému pokladu, který zakopali na místě dnešního Štandlu
hunští válečníci i se svým zemřelým kmenovým
vůdcem Attilou. Po řadu měsíců nosili na toto místo hlínu a kamení, aby poklad nikdo nenašel, až
z původně rovinaté oblasti vyrostl kopec.
Příběh o zakopaném pokladu na Štandlu zaujal mimo jiné i sviadnovského rodáka MUDr. Karla
Pokorného, který zahájil několik pokusů se k pokladu dostat a dokonce chtěl založit nadaci, která
měla shromažďovat prostředky na zřízení Attilova

muzea na tomto kopci a pro vznik akademie pro
vzdělávání mládeže a také k výstavbě archeologického ústavu. Všechny jeho pokusy toto místo
zviditelnit nakonec ztroskotaly, údajně na nepochopení úřadů. Ale kdo ví? Pokud vás zajímá historie Štandlu, zajděte na Frýdecký zámek, kde jsou
v místních expozicích k mání informace o pozůstatcích zde prováděných archeologických nálezů.
K těm nejpodivnějším patří mimo jiné i zuhelnatělé bochánky žitného chleba.
Zdroje:
https://www.hrady.cz, https://cs.wikipedia.org,
Pověsti z tajemného Štandlu/Jiřina a Jaromír
Poláškovi.
Mgr. Lenka Vašková
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování

Nastoupil nám podzim, ale my se ještě vrátíme k našim akcím na sklonku léta. Ve středu
21. srpna jsme se setkali na tradičním smažení
bramborových placků ve dvoře Penzionu U Bačů.
Podle nepřesného sčítání nás bylo 83 a jako každý
rok nás navštívila kapela Palkovjanka s pozvánkou
na obecní dožínky. Placky byly letos chutnější než
v loňském roce, za což patří poděkování šéfkuchaři Otovi Brudnému a jeho všem pomocným kuchařkám. Posezení nám zpestřovala hudba pana
Víta Pavlíčka a dobroty pana starosty.
Další naší akcí byl zájezd na Bruntálsko, který
jsme museli na poslední chvíli malinko pozměnit.
Do středy 18. září se totiž přes sliby všech zainteresovaných nepodařilo uvést do provozu novou
elektrickou loď Harta na přehradě Slezská Harta,

i když měl být její provoz zahájen již počátkem
června. Proto nás 45 účastníků vyrazilo nejdříve
na prohlídku velice pěkného bruntálského zámku, kde jsme prošli 29 zařízenými pokoji a sály.
Potom jsme se vydali křížovou cestou čtyřřadou
lipovou alejí na Uhlířský vrch k baroknímu kostelu Panny Marie Pomocné. Z vrcholu této vyhořelé
sopky jsme trochu krkolomnější cestou okrajem
lomu sestoupili k cestě, abychom odjeli na chutný
oběd na Farmu v Moravskoslezském Kočově. Další zastávkou na naší trase byla Pradědova galerie
u Halouzků v Jiříkově, kde jsme si prohlédli celý
areál i s přilehlou oborou a také pár soch v nedalekém kostele. Pak už následovala cesta jen domů
kolem hradu Sovinec a arboreta Paseka, dále přes
Šternberk a Olomouc.
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A co nás čeká?

Společenská rubrika

V měsíci říjnu nákupní předdušičkový zájezd
do Polského Těšína ve středu 23. a 13. listopadu
zájezd na Valašsko – výrobna vánočních ozdob
v závodě Irisa Vsetín a Mechanický betlém v Horní Lidči.

V říjnu budou slavit své kulatější narozeniny Anežka Halatová z Metylovic, Jiřina Štefková
z Myslíku a Vlasta Kulová a Alena Pochybová,
obě z Palkovic. Všem oslavencům k jejich jubileu
přejeme zejména zdraví, štěstí a dobrou pohodu.
Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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SPORT
Memoriál Antonína Řezníčka

30. srpna 2019 se v Palkovicích uskutečnil již
8. ročník běžeckého závodu „Memoriálu Antonína Řezníčka“, který uspořádala Obec Palkovice ve
spolupráci s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-Místek. Na náročnou sedmnáctikilometrovou trať
hlavního závodu „Palkovice – Kubánkov – Palkovice, s převýšením 370 metrů se vydalo 50 mužů
a 16 žen. Absolutním vítězem se stal Krystian
Zahraj – Mattoni Freerun (čas 1:05:18 hod.). V ženách zvítězila Veronika Siebeltová – Slezan Frýdek-Místek (čas 1:17:15 hod.).
V kategorii palkovických mužů zvítězil Ivan
Barabáš a v kategorii palkovických žen Marcela
Krplová.
V závodech mládeže, které se po startu hlavního závodu uskutečnily v areálu u tělocvičny, startovalo 185 dětí ve 14 kategoriích. Palkovice reprezentovalo 19 dětí, z nichž se nejlépe dařilo Marii
Mertové, která v kategorii předškolních děvčat získala zlatou medaili.
Nejstarším účastníkem „Memoriálu“ byl „Beskydský Dědek“ (1945), čas 1:47:12. Nejmladším
účastníkem byl Jakub Vaněk (2016) z Vratimova
a nejmladší účastníci Adélka Skarková (2017) z Palkovic. 		
Martina Mertová
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Víceúčelová sportovní hala byla otevřena
Den 7. září 2019 se stane pro sportovce naší obce
svátkem. Českou státní hymnou a přestřižením bílé
stuhy byla otevřena a předána do trvalého užívání víceúčelová sportovní hala, která nemá v široko
dalekem okolí konkurence. Starosta obce pověřil
tímto nezapomenutelným čestným úkolem osoby ve sportu nejpovolanější. Byli to: starosta obce
Radim Bača, projektant a stavební dozor
Ing. Jaromír Ivánek, předseda TJ z roku 1974
Stanislav Harabiš (první stavba tělocvičny), stávající
předseda TJ Jaromír Čechmánek, předseda oddílu
kopané Ing. Josef Bílek a vzácní hosté – mistři Evropy v kopané z roku 1976 v Bělehradě pánové Karol
Dobiáš a autor nezapomenutelné penalty Antonín
Panenka. Po přestřižení pásky byla hala otevřena
a zpřístupněna k prohlídce široké veřejnosti.
Touha sportovců a cvičenců postavit v naší obci
tělocvičnu sahá do nepaměti, přesněji do doby
Rakousko-Uherska, kdy byl v Palkovicích v roce
1912 založen spolek Sokol. Nadšení však netrvalo
dlouho. V roce 1914 vypukla I. světová válka a z 39
zakládajících členů jich 23 nastoupilo vojenskou
službu. Mnoho z nich se již nevrátilo. Po ukončení
války a vyhlášení samostatné Československé republiky se nadšení postupně vracelo. Velmi vážně
se začalo uvažovat o stavbě tělocvičny, neboť se
dosud mohlo cvičit v sálech pohostinství. Nebylo
ale finančních prostředků. Uvědomělí rolníci sice
přislíbili Sokolům na stavbu bezplatně potřebné
dřevo, to ale nemohlo stačit. Bylo zapotřebí financí na ostatní materiál a těch nebylo. Pro jejich
zajištění se pořádaly sportovní akademie, taneční zábavy a hrály divadla. V roce 1928 založil Sokol kino (Vlast), zatím pouze němé, ale od roku
1931 již ozvučené. A tak se na účet připravované
stavby střádaly finanční prostředky. Byla založená
také na tu dobu neobvyklá sbírka z prodeje kuponů na nákup cihel pro stavbu tělocvičny. Bohužel
přišel rok 1939 a s ním i II. světová válka, největší
a nejstrašnější válka v dějinách lidstva, která umlčela veškeré tělovýchovné hnutí. Na účtu „tělocvična“ bylo tehdy přes 400 tisíc Kč.
Po osvobození se nadšení a síla znovu vlily do
všech sportovních a tělovýchovných organizací
a ty opět obnovily svou činnost. Naspořené finance z období před válkou byly převedené na tzv.
„vázáný vklad“, ale z něj nikdo nikdy nedostal ani
korunu. Znovu byl vyhlášen záměr výstavby tělocvičny v roce 1947, kdy byly schváleny členské

podíly, které činily 500 Kč ročně. V roce 1948 došlo na základě vládního programu k sjednocení
Československého tělovýchovného hnutí. Nedá se
říci, že tyto snahy měly v Palkovicích jednoznačný ohlas. V té době se tělovýchovou v naší obci
zabývaly organizace: TJ Orel 1908 (rok založení),
TJ Sokol 1912, DTJ (dělnická tělocvičná jednota),
SK FC Olešná (fotbalový oddíl), JUNÁK. Nakonec
k sjednocení přece jen celorepublikově došlo.
V Palkovicích pod názvem: Tělovýchovná jednota
Sokol Palkovice. Sjednocen byl majetek i finance,
které v roce 1953 znehodnotila kurzem 1:50 vyhlášená měnová reforma a z úspor zbylo jen pár
korun.
A začínalo se znovu! V šedesátých letech nastal
náznak možnosti postavit v naší obci novou školu
i s tělocvičnou. Dokonce dle některých nepotvrzených informací v rámci okresu na prvním místě.
Nikdy jsme se nedozvěděli, proč před námi dostaly přednost Hukvaldy s daleko menším počtem
obyvatel. V počátcích sedmdesátých let nastal obrat a ONV ve Frýdku-Místku uznal, že není možné,
aby děti chodily cvičit do zakouřených pohostinství. Schválil tedy v Palkovicích výstavbu tělocvičny, jako předetapu výstavby nové školy, ale bez
termínu. Dnes už víme, že to bylo 30 let. Nastaly
však spory o její velikosti. Rozměry 24x12 m byly
pro školu snad vyhovující, ale pro tělovýchovu nesplňovaly podmínky žádných míčových her. Takže
TJ požadovala rozměr 30x18 m. Nakonec o stavbě
rozhodovalo veřejné zastupitelstvo při nejtěsnějším poměru hlasů 8:7 ve prospěch TJ. Ale za přijetí
kompromisu rozměru 24x18 m a zajištění úhrady
zvýšených nákladů 1,5 miliónů korun, což byl na
tehdejší dobu značný finanční obnos. KV ČSTV
v Ostravě bedlivě sledoval vývoj situace v Palkovicích a zasáhl v pravý čas. Vyjednal v Praze
u ÚV ČSTV zařazení této stavby do tzv. sdružených
prostředků pro uvedené stavby s příslibem úhrady
1,5 miliónu korun.
Tímto splněním poslední podmínky byla stavba
14. září 1974 zahájena. Dne 11. února 1978 proběhla kolaudace s velkou a úspěšnou sportovní
akademii. U všech, kteří se na stavbě podíleli, bylo
vidět hrdost, radost a nadšení!
Musím ale dnešní veřejnosti připomenout, že
I. etapu obec stavěla v akci „Z“. Kdo si to již nepamatujete, nebo nevíte, co to znamená, tak jen
krátce. Nákup stavebního materiálu a odborných
18

6/2019
práci se platil z investičního účtu a ostatní práce
se prováděly brigádnicky a zdarma. Na stavbě se
pracovalo denně, ale hlavně o sobotách, kdy se
tam sešlo 20 až 30 brigádníků. A to nejen sportovců, ale i učitelů ZŠ, členů společenských organizací
a ostatních občanů naší obce. Určitě nebudu lhát,
když napíši, že v obci nebylo snad jediného občana, který by se o tuto stavbu nepřičinil, včetně
žen. Na této stavbě bylo odpracováno tisíce hodin
poctivé práce, a to zdarma.
V roce 2004, byl dostavěn a slavnostně otevřen
druhý sál. V roce 2007, kdy bylo nutné provést rozsáhlou opravu střechy, ale i další stavební úpravy,
schválilo zastupitelstvo obce i rozšíření tělocvičny
na vytoužených 32x18 m včetně přístavby třetího
sálu. Tyto prostory pak byly předány do užívání
škole a veřejnosti v listopadu 2008.
Takže dnes 7. září to, co tady vidíte a před čím
stojíte, je to, co se postupně budovalo 45 let. Je to
víceúčelová hala sportu, která má pět sportovních
sálů k provozování různých druhů sportů, dále tři
klubovny a rozsáhle sociální vybavení, včetně šaten. Halu budou využívat především žáci naší školy
a v odpoledních hodinách Tělovýchovná jednota
Sokol Palkovice, ve které je organizováno přes
600 sportovců, jak uvedl předseda TJ pan
Čechmánek. Ten také ve svém vystoupení jménem
všech sportovců poděkoval starostovi a zastupitelům obce za tento překrásný sportovní stánek,
kterého si sportovci nesmírně váží, a který bude
sloužit i všem občanům z Palkovic i Myslíku.
Na závěr mi dovolte zamyslet se nad tím, jak
dlouhou dobu trvalo, než jsme dorazili do cíle.
Kolik to za ty roky bylo funkcionářů, trenérů, cvi-

čitelů, sportovců, ale i občanů, kteří budovali náš
překrásný sportovní stánek a také naše venkovní
zařízení, hřiště i ostatní sportovní majetek.
Proto mi dovolte na ně vzpomenout, někteří už
nejsou ani mezi námi. Kdyby tu byli, určitě by se
radovali s námi. Ale protože už tady s námi byt
nemohou, dovolím si jim za nás za všechny, poslat
do „sportovního nebe“ vzpomínku, poděkování
a sportovní pozdrav „Sportu zdar“!
Podvečerní část oslav vyplnila i dvě fotbalová
utkání. V prvním muži Sokola Palkovice porazili
hosty z Kunčic pod Ondřejníkem 9:1. Druhé utkání
se stalo vyvrcholením oslav. To když na hřiště nastoupili legendární fotbaloví Mistři Evropy z roku
1976 v Bělehradě. Tentokrát nastoupili pod hlavičkou pražského FC Bohemians, doplněného o některé známé československé reprezentanty, proti
bývalým hráčům Sokola Palkovice. Čestný výkop
provedli starosta obce Radim Bača a předseda oddílu kopané Josef Bílek. Ze známých fotbalových
legend přijali naše pozvání především Karol Dobiáš, Antonín Panenka, Dušan Herda, Milan Škoda, Libor Bilas, pánové Radimcovi (otec se synem)
i Václav Daněk z Baníku a další.
K dobré náladě svým komentováním přispěl
i nejpopulárnější český a mezinárodní rozhodčí
Pavlín Jirků přezdívaný „Paša“. Zápas byl celkově vyrovnaný, ale přesto zaslouženě vyhrál tým
Evropy.
Věříme, že všichni účastníci slavnostního odpoledne byli s programem spokojeni, nechyběla
dobrá nálada, občerstvení bylo skvělé a i počasí
přálo.
Slavomír Bača a Stanislav Harabiš
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Z činnosti TJ Sokol Myslík
Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
tak nám skončil čas dovolených a opět se těšíme na příchod babího léta a krásného podzimu.
Během prázdnin jsme si trochu odpočinuli, ale
nyní náš opět čeká kolotoč akcí. Jednu z posledních prázdninových akcí máme za sebou, a to
Myslíkovské odpoledne, kde jsme mohli přivítat
2 kapely a jednu známou osobnost Václava Noid
Bártu. Tento muzikálový a rockový zpěvák překvapil svým charismem a nenuceným vystoupením
v tak malé dědině jako je Myslík. Ochotně diskutoval, vyfotil se se všemi, kteří měli zájem, a nakonec
zavítal i k nám do kuchyně poděkovat. Děkujeme
všem, kteří pomohli s organizací a obci za kulturní
program. V říjnu nás čeká a nemine Branný den,
který loni změnil trasu a jak se říká změna je život,
tak i letos zkusíme něco nového vymyslet. Zvažujeme pro tvořivé připravit podzimní dílnu, v listopadu proběhne členská schůze Sokolu. Do prosince ještě daleko, ale v tomto měsíci nás neminou
velmi oblíbené Vánoční dílny a Mikuláš. Program
je nabitý, ale věříme, že si čas najdete a vyrazíte
na naše akce.

Sledujte náš facebook a aktuality na stránkách
obce, nástěnky, kde jsou vždy přesné termíny akcí.
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit a pobavit
se. Rovněž budeme rádi za každou zpětnou vazbu, ať už pozitivní, či negativní.
Přejeme Vám pěkné babí léto a těšíme se na Vás
H&H
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Rybářské soustředění mládeže Olešná 2019
Koncem letních prázdninách se konal již druhý ročník soustředění mladých rybářů v areálu
Jachting klubu TJ Palkovice.
Akce se konala od 28. 8. 2019 do 31. 8. 2019.
Počasí nám přálo a ryby také dobře spolupracovaly. Naši nejmladší rybáři si užívali každý den
strávený u vody plnými doušky, a to podotýkám
bez tabletů a mobilních telefonů!

Byli velmi trpěliví a za to i odměněni úlovky,
například dva kusy amura bílého o délce 78 cm
a 77 cm, kteří vážili bezmála 7 kg/ks. Úspěšní lovci
těchto ryb (Dan Kozel a Tomáš Oliva) šetrně ryby
změřili a vrátili zpět do vody, za což jim patří velká
poklona a pochvala. Také se podařilo ulovit dvě
štiky a minimálně 10 ks kapra obecného o průměrné délce 48 cm. V horkých dnech se chlapci
ochladili v přehradě a večer jsme poseděli u ohně
s opékáním špekáčků a rychle zase k prutům a na
ně. Chtěl bych moc poděkovat za podporu akce
naší obci, která poskytla dotaci a sponzorům z řad
rodičů, kteří přispěli věcnými či materiálními dary.
Akce se zúčastnilo 13 mladých rybářů: Šimon Němec, Vojtěch Balog, Šimon Balog, Filip Ther, Michal Ther, Ondřej Barabáš, Antonín Studénka, Tomáš Oliva, Lukáš Menšík, Dan Kozel, Marek Kozel,
Michal Řezníček, Václav Kološ a instruktoři, kterým
patří velké díky za trpělivost a pomoc při organizaci Petr Menšík a Martin Bílek. Od října začnou další
termíny kroužků mladých rybářů, kde se budeme
učit rybářskému řádu a chováni nejen k rybám, ale
k celé naší krásné přírodě.
Petrův zdar!
Rostislav Oliva,vedoucí kroužku mladých rybářů
MS ČRS Palkovice

21

6 /2019

Volejbal žije i turnaji
Mimo mistrovské zápasy sehráli palkovští volejbalisté v letošním roce několik zajímavých turnajů.
Chtěli podpořit svůj cíl, vyhrát Krajský přebor a následně postoupit do II. Národní ligy. To se jim se
štěstím nakonec podařilo. Pro sehrání bylo třeba
odehrát větší počet těžších zápasů a k tomu slouží
doplňkově turnaje.
Prvním kvalitně obsazeným turnajem, který letos již v lednu absolvovali byl turnaj v Chocni. Zúčastnili jsme se ho již poněkolikáté a vždy se nám
tam daří. I letos jsme porazili i prvoligové soupeře
a skončili na krásném třetím místě.
Za zmínění stojí 24. ročník Mistrovství České
republiky veteránů nad 40 let, které se hrálo turnajově. Ze semifinále ve Vyškově jsme postoupili
z druhého místa do finále, které se hrálo v Chocni. Naše účast skončila velikým úspěchem, když
jsme obsadili konečné 2. místo za Starým Městem
u UH. Za nás hráli palkovjané Kamil Zeman, Petr
Kožuch, Petr Novák a dále další hráči, kteří startovali v minulosti za Palkovice. Chci jmenovat především Přemysla Kubalu, Filipa Hanáka, Tomáše
Blažka. Byl to turnaj specifické kategorie, ale zviditelnil naši obec.
Náš vlastní 38. ročník Velikonočního turnaje
jsme letos vyhráli. Vítězství na slušně obsazeném
turnaji v Raškovicích, kde startovalo 16 družstev
nám těsně vyfoukli borci pod hlavičkou Morávky
až v rozhodující zkrácené sadě. Znovu se s tímto
soupeřem brzy střetneme už v mistrovské soutěži.

Na přelomu července a srpna jsme na vlastních
kurtech zahájili tradici nočního losovaného smíšeného turnaje ve volejbale. Prvního ročníku pod
nově osvětlenými antukovými kurty se zúčastnilo
68 hráčů a utvořilo 11 družstev. Turnaj končil nad
ránem téměř ve čtyři hodiny. I zde jsme měli ve
vítězném družstvu hráče. Tento typ turnaje začíná
být velmi atraktivní.
V následujícím tradičním Koláčovém turnaji v Metylovicích jsme opět skončili jako druzí za
Kojetínem. Na velkém, masovém turnaji ve slovenských Mošovcích, kde taky pravidelně jezdíme,
skončili muži v hlavní soutěži třetí. Posledním turnajem před zahájením II. Národní ligy byl turnaj
v maďarském městě Gyöngyös. Na tento turnaj
jsme se chystali už dva roky, ale nikdy jsme tam
neodjeli. Tentokrát to vyšlo. Cesta tam trvá autem
6 hodin. I když jsme z osobních důvodů nemohli
odjet v nejsilnější sestavě, reprezentovali jsme Palkovice dobře. Na turnaji startovalo 8 maďarských,
jedno rumunské a naše družstvo. Porazili jsme ve
skupině maďarské juniory, domácí družstvo a ve
velmi těsném zápase borce z Egeru. V semifinále jsme ale prohráli své jediné utkání s družstvem
z Budapešti. V zápase o třetí místo jsme znovu porazili domácí Gyöngyös a domů jsme jeli s medailemi. Byla to příjemná zkušenost. Tak a teď vzhůru do boje o mistrovské body. Držte nám palce
a přijďte se podívat, jak nám to jde.
Ing. Jaromír Ivánek
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SPOLKY V OBCI
Zahrádkáři
Každoroční výstava ovoce a zeleniny
rostlině durmanu metalového – zapůjčila nám jej
paní Věra Kročková z Ostravy-Hrabové, děkujeme.
Ze základní školy přivezly Lenka Žaarová a Jarka Zemánková hromadu výkresů a dalších výrobků, které pro nás vytvořili žáci naší školy, mateřské
školy i družiny. Jana Radová a Mirka Bednářová
z toho všeho vytvořily krásnou expozici pro výtvarnou soutěž. Celou sobotu i neděli všichni návštěvníci hlasovali o nejhezčí/nejzajímavější výkres
nebo výtvor. Velice zajímavý byl strom V. oddělení družiny dětí paní vychovatelky Šárky Blažkové, komiks Štěpána Zemana, dýně 8. třídy – tito
získali nejvíce hlasů od všech návštěvníků výstavy.

Opět se po roce konala výstava ovoce a zeleniny zahrádkářů z Palkovic. Výstava se již tradičně konala v restauraci Pod Habešem a tentokrát
k výstavě pan Čepán připravil v restauraci speciální zvěřinovou nabídku, které přilákala nejednoho
labužníka.
Už v pátek se nám začaly hromadit exponáty
– zelenina, ovoce, kytky, výrobky – velké, malé,
klasické i exotické. Každá donesená věc: zelenina,
plod, kytka, sklenice… byla panem Brudným pečlivě zapsána a poté vystavena. Letošní hádankou
pro návštěvníky byla citronová tráva pana Závodného a pro všechny byly tajenkou i semenáčky na
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O zajímavé nápady nebyla ani letos nouze – babí
léto, dýně, melouny, ovocný strom, draci, ježci atd.
V sobotu v 9 hodin výstavu zahájila předsedkyně paní Lenka Žaarová, která všechny pozvala
k ochutnávce domácích marmelád a zajímavé prohlídce. Dále k hlasování v obou soutěžích a k zápisu do letošní pamětní knihy. V sobotu i v neděli
byly k prodeji brambory Slavomíra Bači, med od
Martina Spěváka, česnek z Pržna, kytky a věnečky
od paní Zbrankové a krásné dekorace z Chlebovic.
Naše členky, zahrádkářky jako každý rok napekly
výborné koláčky, buchty a zákusky. Na těch jste si
mohli pochutnat nebo je odnést domů k odpolední kávičce. Ještě před výstavou se každý mohl
zapojit do fotosoutěže na téma „dýně“. Všechny
doručené fotografie /letos celkem 27/ byly vytištěny a vystaveny ve speciálním koutku a opět se
hlasovalo o nejhezčí foto. Nejvíce bodů obdržela

fotografie dýně a psa – Romana Ž., druhé místo foto kočičky Terezky B. a třetí místo obsadila
Iveta E. – foto s kluky na traktorku s dýněmi.
Téma pro příští rok 2020 je „tulipány“ – posílejte
prosím na e-mail: myslik.59@email.cz
V pondělí dopoledne si celou výstavu přišly
prohlédnout i skoro všechny děti ze ZŠ a MŠ Palkovice, no a pak už se jen uklízelo, stěhovalo a odnášeno… Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy i těm co se přišli podívat, zasoutěžit si
a také přispět na činnost palkovických zahrádkářů.

Lenka Žaarová za výbor ZO zahrádkářů
v Palkovicích
Fotografie naleznete na
http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz
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ŽIVOT VE FARNOSTI
Žehnání pěší lávky přes Olešnou

V neděli 15. září dopoledne, za krásně modré
oblohy, lehkého větříku a slavnostních tónů Palkovjanky, se řada z nás vypravila k hasičárně, aby se
podívala, co se zde vlastně bude dít. Nejen místní farníci a občané, ale také někteří zastupitelé,
hasiči, senioři, mládež a děti – ti všichni vytvořili
příjemnou kulisu slavnostnímu žehnání lávky přes
Olešnou. Tento ne úplně obvyklý zážitek, by se dal
krátce shrnout do následujících pěti P: požehnali,
popili, pojedli, pozpívali a popovídali.
K tomu všemu slavnostnímu hrála dechová
hudba Palkovjanka a mládež z farnosti, mluvil pan
farář a pan starosta. Roznášelo se kafe, čaj i něco
ostřejšího, také koláče, frgály a čokoládové pralinky. Nakonec se pak většina z přítomných společně
vyfotila na nové lávce a postupně rozešla domů
k nedělnímu obědu.
Rád bych zde ještě vyzdvihl dvě myšlenky, které
zazněly při projevech pana faráře a pana starosty.

Ten poukázal na to, že lávka nemá být pouze obyčejným mostem, ale spíše takovou spojnicí mezi
dvěma břehy. Mezi tím kulturně-duchovním na
straně jedné a areálem pro sport, služby a setkávání na straně druhé. Pan farář zase zdůraznil žehnání lávky ne jako něco, co by znamenalo, že lávka
nemůže spadnout nebo že ji nemůže vzít voda,
ale jako dobrořečení těm, kteří ji budou pravidelně
používat, aby v pořádku došli ke svému cíli. A to
je myslím myšlenka, se kterou se může ztotožnit
každý z nás, a to i přes rozdílné názory na vzhled
nové lávky.
Rád bych zde ještě na závěr poděkoval všem,
kteří se na organizaci této akce podíleli a pomohli
tak vytvořit příjemné nedělní dopoledne s netradičním zážitkem. Velké díky všem.
Ing. Richard Vysloužil
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Mše svatá u kaple sv. Mořice
V neděli 22. září u příležitosti svátku sv. Mauricia (Mořice) se konala nedělní bohoslužba v prostorách u kaple sv. Mořice na dolním konci obce.
Je to již taková tradice naší farnosti, že na svátek
tohoto světce se slouží mše svatá venku před
kapli, která je právě sv. Mořici zasvěcená. Krásné
slunečné nedělní dopoledne přilákalo spoustu
návštěvníků z blízkého i dalekého okolí, odhadem jich bylo více jak sto. Hostem byl a mši svatou celebroval (lat. celebrate = slavit, pozn. red.)
P. Václav Rylko ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, koncelebrantem (koncelebrovat = účast více kněží na
jedné mši svaté, pozn. red.) byl náš otec P. Bronislav
Wojnar. Otec Rylko ve své řeči vyzdvihl krásné mís-

to a zároveň podpořil naši myšlenku obětovat mši
svatou právě v těchto místech. Nebývá zvykem,
že by na bohoslužbě hrály dvě scholy. Tentokrát
pozvání přijala schola z Metylovic, která společně s palkovickou scholou dokreslila tu nádhernou
a slavnostní atmosféru. Děkujeme obci Palkovice,
která připravila prostor před kaplí posekáním trávy
a zajistila partystany a lavičky. V neposlední řadě
děkujeme panu Mirkovi Němcovi z Metylovic za
ozvučení areálu a manželům Bačovým za poskytnutí elektřiny.
Jménem palkovických farníků Ing. Tomáš Huďa
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme
Hodně spokojenosti,vždy dobrou náladu
a hlavně pevné zdraví do dalších let
přejeme.
V měsíci srpnu 2019 oslavili své krásné životní jubileum pan Jan Flak 80 let, pan
Hartmut Moškoř 90 let, paní Jarmila Zemanová 90 let, paní Emilie Halatová 85 let, pan
Oskar Bílek 85 let všichni z Palkovic. V měsíci
srpnu také oslavila své krásné narozeniny paní
Vlasta Jalůvková 80 let z Myslíku. V září oslavil své krásné narozeniny pan František Zlý
93 let z Palkovic.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů,
rada a zastupitelstvo obce.

Rozloučili jsme se
Odešli jste, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žijete dál.
V srpnu jsme se rozloučili s paní Zdeňkou
Zlou, panem Vladislavem Svobodníkem,
panem Zdeňkem Žídkem a panem Přemyslem
Mičulkou všichni z Palkovic.
V září jsme na poslední cestu vyprovodili
paní Libuši Wiejovou a pana Jozefa Kroláka,
oba z Palkovic a pana Jaromíra Chlebka
z Myslíku.
Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou soustrast
redakční rada Palkovických listů,
zastupitelstvo a KPOZ.
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HOLKY V AKCI

V DNEŠNÍM VYDÁNÍ SI PŘEDSTAVÍME MALOU UKÁZKU Z RETRO RECEPTŮ.
RETRO JE MOMENTÁLNĚ V KURZU, TAK PROČ TO NEVYUŽÍT.

Přejeme vám velkou trpělivost a hodně zábavy.

Polévka ze švestek
Čerstvé švestky se rozvaří i s peckami, sítkem se procedí, pecky odstraní. K tomu se přidají dvě rozstrouhané housky, půl litru mléka ( jsou-li švestky kyselé, kousek cukru), trochu květu, jeden roztlučený
hřebíček a sůl. Chléb se nakrájí na kostky a polévka naň nalije.

Šumavský toč
Půl kg syrových brambor oloupeme, opláchneme ve studené vodě a ustrouháme; ustrouhané dáme na síto, přikryjeme poklicí a necháme
odkapat. Pak je spaříme koﬂíkem dobrého mléka,
dáme na mísu, přidáme k nim lžičku soli, čtyři lžíce
drobně sekaných škvarečků, špetku tlučeného pepře, majoránky a špetku tlučeného zázvoru. Jeden
stroužek česneku utřeme se solí, přidáme k tomu
též i na dně hrnce usazený škrob z odkapaných

brambor, jednu strouhanou housku, vše dobře
promícháme a je-li to příliš husté, přidáme ještě
trochu mléka, jímž se brambory na sítě spařily. Na
pekáč dáme rozpálit kousek husího nebo vepřového sádla, dáme tam připravenou hmotu, srovnáme nožem a pečeme ji v prudce vyhřáté troubě
asi 20 minut do růžova. Horkou placku stočíme
pomocí nože v závin. Dáme ji na připravenou zahřátou mísu a obložíme vařeným kyselým zelím.

Polenta
Utři čtvrt libry čerstvého másla, vraz do něho
4 žloutky, a zamíchej do toho znenáhla půl žejdlíku sladké smetany a žejdlík pěkné mouky, osol to
trochu, dej k tomu s půl citronu drobně rozkrájenou kůru a trochu květu, a konečně do toho
vmíchej ze čtyř bílků pevného sněhu; nyní pomaž
servít (plátno) novým máslem, vlej to do něho, za-

važ to volně a nech to ve slané vodě něco přes
hodinu vařit; potom to vyndej ze servítu, rozkrájej
to na lístky (nejlépe silnou nití), posyp to hodně
tlučeným mákem, smíchaným s cukrem a polej to
rozpáleným novým máslem.
Dobrou chuť.
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KINO PALKOVICE
Program kina
Pátek 4. 10. 2019 v 19:30

Captain Marvel

Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol Danversové, ze
které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma
mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / 2019 / 124 min / ČSFD 72 % / 12+
Režie: Anna Boden, Ryan Fleck
Hrají: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Annette Bening, Lashana Lynch, Djimon
Hounsou, Gemma Chan, Clark Gregg, Lee Pace, Akira Akbar a další.

Neděle 6. 10. 2019 v 17:00

Hodinářův učeň

(rodinné představení)

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce,
zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek,
kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s
hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle svého učně do světa s úkolem hledat
bájné hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo neví, jestli hodinky vůbec existují, ale pokud je Urban
nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy nestane. Hodinářův učeň se tedy vydává na dalekou cestu plnou překážek a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinářským umem a dobrým srdcem.
Pohádka / Česko / Slovensko / 2019 / 102 min / ČSFD 66 % / přístupný
Režie: Jitka Rudolfová
Hrají: Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Václav Neužil ml., Viktor Preiss, Dana Droppová, Michal Balcar,
Miroslav Krobot, Jakub Žáček, Pavlína Štorková, Éva Bandor, Sebastian Pöthe

Neděle 13.10.2019 v 17:00

Aladin

(rodinné představení)

Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně
Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese svižnou a strhující akci.
Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický / USA / 2019 / 128 min / ČSFD 71 %
/ přístupný
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Billy Magnussen,
Nasim Pedrad, Numan Acar, Alan Tudyk, Frank Welker, Jordan A. Nash, Jamal Sims a další.
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Pátek 11. 10. 2019 v 19:30

Avengers: Endgame

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers,
vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy / USA / 2019 / 182 min / ČSFD 88 % / 12+
Režie: Anthony Russo, Joe Russo
Hrají: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner,
Don Cheadle, Paul Rudd, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Brie Larson a další.

Pátek 18.10.2019 v 19:30

LOVEní

Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého
„ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným
receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponožky, a proto hned založí Elišce profil na
osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak.
A chce vzít život pevněji do svých rukou. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi řadou katastrofických
schůzek zkusí najít novou lásku. Zároveň se musí rychle přestěhovat a jedinou možností je bydlet společně
s nevlastním bratrem, podivínem, který pěstuje na střeše včely a který ji doma nechce.
Komedie / Romantický / Česko / 2019 / 106 min / ČSFD 45 % / 12+
Režie: Karel Janák
Hrají: Ester Geislerová, Jakub Prachař, Jaroslav Plesl, Evelyn Kramerová, Martin Písařík, Ondřej Malý,
Veronika Žilková, Jana Švandová, Romana Goščíková, Přemysl Pálek, Roman Tomeš, Milan Enčev, Martin
Palán.

Neděle 20.10.2019 v 17:00

Dumbo

(rodinné představení)
Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera (Colin Farrell) a jeho
děti Milly (Nico Parker) a Joe (Finley Hobbins), aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši
jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus
neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá podnikatel V.A. Vandevere (Michael Keaton), který
angažuje „podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější zábavní podnik Dreamland. Dumbo stoupá na vrchol
slávy díky společným vystoupením s okouzlující a okázalou královnou vzduchu Colette Marchantovou (Eva
Green). Záhy však Holt Farrier zjišťuje, že pod nablýskaným povrchem zábavního podniku Dreamland, se
skrývá nejedno temné tajemství.
Rodinný / Fantasy / USA / 2019 / 112 min / ČSFD 63 % / přístupný´ /Režie: Tim Burton
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Pátek 25.10.2019 v 19:30

Skleněný pokoj

Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo
modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu
je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto jedinečnou stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landauera,
jeho ženu Liesel a jejich rodinu. Skleněný pokoj se stává nejen architektonickým skvostem, ale i synonymem
krásy, modernosti, otevřenosti, stejně jako symbolem nadějí mladého československého národa, symbolem
budoucnosti. Rodinný život, jaký si Liesel vysnila, prostoupený světlem a klidem průzračného prostoru,
naplněný láskou a umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá dlouho. Viktor je Žid, a
Evropu čím dál víc zahaluje stín nacismu. Rodina se připravuje na odchod do exilu.
Drama / Česko / Slovensko / 2019 / 104 min / ČSFD 52 % / 12+ / Režie: Julius Ševčík
Hrají: Hanna Alström, Karel Roden, Carice van Houten, Claes Bang, Roland Møller, Alexandra Borbély,
Karel Dobrý, Zuzana Fialová, Brian Caspe, Petra Bučková a další.

Neděle 27.10.2019 v 17:00

Mrňouskové 2: Daleko od domova

(rodinné představení)
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže
během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku,
který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé nástrahy. Pro
její rodiče tak existuje pouze jedna cesta: dát dohromady starou partu! A tak beruška, mravenec a pavouk
znovu spojí své síly a vydávají se na záchrannou výpravu na druhou stranu zeměkoule. Čeká je nový svět,
nová setkání, ale i nová nebezpečí. A čas neúprosně běží…
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Komedie / Francie / Čína / 2018 / 92 min
ČSFD 69 % / přístupný
Režie: Hélène Giraud, Thomas Szabo

Pátek 1. 11. 2019 v 19:00

Halloween

Před čtyřiceti lety dokázala Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) jako jedna z mála přežít řádění maskovaného
zabijáka Michaela Myerse. Útok, který se odehrál o halloweenské noci, v ní však zanechal hluboké jizvy na
duši. Od noci, během které vyšinutý mladík ubodal její přátele, jen aby mohl připravit o život i ji, se důsledně
připravuje na jeho návrat. Žije v ústraní, v domě plném důmyslných pastí, zoufale si nerozumí s dcerou
(Judy Greer), která ji kvůli téhle posedlosti považuje za blázna, a velmi těžce si hledá i cestu k dospívající
vnučce. To vše navzdory tomu, že Myers dožívá v jedné z nejpřísněji střežených psychiatrických léčeben a
možnost jeho útěku je jen teoretická. Blíží se však Halloween a všechny Lauriiny obavy se rázem zhmotní
po havárii vězeňského autobusu, který převážel nebezpečné psychiatrické pacienty do nového ústavu.
Horor / Thriller / USA / 2018 / 106 min / ČSFD 64 % / 15+ / Režie: David Gordon Green
Hrají: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, James Jude Courtney, Nick Castle, Haluk Bilginer, Will
Patton, Rhian Rees, Jefferson Hall, Toby Huss, Virginia Gardner a další.
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Pátek 1. 11. 2019 v 21:00

Annabelle 3

Annabelle 3 je třetím pokračováním velmi úspěšné hororové série scénáristy a producenta Jamese Wana, ve
kterém se opět potkáváme s neblaze proslulou panenkou poprvé představenou ve filmu V zajetí démonů.
Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložili démony posedlou panenku za posvěcené sklo v místnosti s
dalšími artefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním. Kdo mohl ovšem tušit, že Annabelle
probudí zlé duchy v blízkosti a svět zažije další děsivý útok temných sil.
Horor / Mysteriózní / Thriller / USA / 2019 / 106 min / ČSFD 61 % / 15+
Režie: Gary Dauberman / Hrají: Mckenna Grace, Madison Iseman, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Steve
Coulter, Katie Sarife, Eddie J. Fernandez, Stephen Blackehart, Kenzie Caplan, Emily Brobst, Samara Lee,
Michael Cimino, Michael Patrick McGill

Neděle 3. 11. 2019 v 17:00

Psí veličenstvo

(rodinné představení)
Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává
se na dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.
Animovaný / Belgie / 2019 / 92 min / ČSFD 51 % / přístupný / Režie: Ben Stassen

Pátek 8. 11. 2019 v 19:30

Na střeše

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci,
jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor,
aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká a mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací, ale i překvapivých nápadů
a řešení. Každý z nás totiž potřebuje, aby jej někdo potřeboval. A Song potřebuje kromě teplého oblečení a střechy na hlavou někoho, kdo mu bude důvěřovat. Lze však důvěřovat neznámému klukovi?
Drama / Komedie / Česko / 2019 / 97 min / ČSFD 70 % / 12+ / Režie: Jiří Mádl
Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Mary Bartalos, Vojtěch Dyk, Adrian Jastraban, David Švehlík, Radek
Zima, Miroslav Táborský, Martin Sitta, Denisa Pfauserová, Veronika Lazorčáková a další.

Neděle 10. 11. 2019 v 17:00

V oblacích

(rodinné představení)
Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby se mohl s
celým hejnem bezpečně vydat na zimu do jižních krajů. Nešťastnou náhodou ale skončí jako zmoklá slepice
v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků a výtky od těch dospělých. Na mořského racka
je totiž neobvykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti je Manou rorýs, mezi racky se jako pískle tak nějak
omylem připletl, získal si srdce jednoho páru a už s nimi zůstal. Teď se ovšem dozvěděl pravdu, objevil jiné
rorýse, dokonce jednu slečnu a odchází s nimi z domovského hnízda za dobrodružstvím.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Německo / 2019 / 88 min / ČSFD 56 % / přístupný
Režie: Andrea Block, Christian Haas
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Pátek 15.11.2019 v 19:30

Co jsme komu zase udělali?

Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie, a tudíž i správní maloměšťáci, se tak trochu
s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů a podařilo se jim
překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi. Jejich čtyři švagrové Rachid,
David, Chao a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou
právě Cloude a Marie Verneuilovi? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou po celém světě dcery i
vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů, jak je ve Francii všechny udržet. A to nejlépe tak, že
jim dokáží, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba do této chvíle svorně s
velkou chutí nadávali.
Komedie / Francie / 2019 / 98 min / ČSFD 72 % / 12+
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Elodie Fontan, Frédérique Bel, Ary Abittan, Julia Piaton, Medi Sadoun, Chantal
Lauby, Frédéric Chau, Émilie Caen, Noom Diawara, Pascal N'Zonzi a další.

Neděle 17.11.2019 v 17:00

Mia a bílý lev

(rodinné představení)
Král přírody, jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne? Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou
přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane
malého lvíčka, mládě vzácného bílého lva. Charlieho. Během pár dalších let se z nich stanou nerozluční
přátelé, parťáci na celý život, jejichž pouto a láska stírá rozdíl mezi světem lidí a zvířat. Z mláděte ale vyroste opravdové zvíře, z roztomilého lvíčka se stane skutečný silný lev. A Mia zjistí, že rodinné farmě se zase
tak dobře nedaří a táta musí obětovat jejího jedinečného bílého lva jako trofej pro lov turistů. Mia a bílý lev
nemají jinou možnost než utéct, a vydat se spolu na úžasnou cestu do africké savany, aby v divočině daleko
od pušek lovců našli pro Charlieho bezpečné místo a lví království.
Rodinný / Dobrodružný / Francie / Německo / Jihoafrická republika / 2018 / 98 min / ČSFD 71 % / přístupný / Režie: Gilles de Maistre
Hrají: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Brandon Auret, Ryan Mac Lennan, Lionel
Newton.

Pátek 22.11.2019 v 19:30

Úhoři mají nabito

Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři mají nabito je černá
komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných
životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je
touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát a chudým
dávat. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Kam
až může vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou shodou okolností?!
Komedie / Drama / Krimi / Thriller / Česko / 2019 / 101 min / ČSFD 34 % / 12+
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: Oldřich Kaiser, Kryštof Hádek, Matěj Hádek, Jiří Vyorálek, Patrik Holubář, Anna Kameníková, Matěj
Ruppert, Martin Sitta, Jiří Lábus, Pavel Slabý.
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Neděle 24.11.2019 v 17:00

Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce

(rodinné představení)
Život ve Slunečním městečku je tichý a poklidný až do dne, kdy kočka Míca a sloník Sebastian najdou v
přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého starosty Slunečního města a stojí v něm, že se nachází na
tajemném ostrově a učinil velký objev. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zachránit
starostu a přivézt ho nazpět. V jejím průběhu ale odhalí něco, co obyvatelům Slunečního města přinese
v budoucnu mnoho radosti – obrovskou hrušku.
Rodinný / Animovaný / Dánsko / 2017 / 80 min / ČSFD 53 % / přístupný / Režie: Amalie Næsby Fick,
Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski

Pátek 29.11.2019 v 19:30

Parazit

Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají
dva tak odlišné světy? Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný
a nepředvídatelný divácký zážitek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se tak stal
nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.
Drama / Komedie / Thriller / Jižní Korea / 2019 / 132 min / ČSFD 86 % / 15+
Režie: Pon Džun-ho / Hrají: Kang-ho Song, Seon-gyoon Lee, Yeo-jeong Jo, Hye-jin Jang, Woo-shik Choi,
So-dam Park, Myeong-hoon Park, Seung-min Hyeon, Keun-rok Park, Seo-joon Park, Jeong-eun Lee.

Neděle 1.12.2019 v 17:00

Willy a kouzelná planeta

(rodinné představení)
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli dostává na neznámou, divokou planetu. Naštěstí má s sebou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně číhá
mnoho nástrah a objevů…
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi / Francie / 2019 / 90 min / ČSFD 69 % / přístupný /
Režie: Eric Tosti

VSTUPNÉ
50 KČ
RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ
30 KČ
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POZVÁNKY NA AKCE
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· Zábavné odpoledne,
které vám protočí mozkové závity!

· Velká spousta her, kamarádi, kteří vám je rádi vysvětlí, turnaj o super
ceny a na baru dobroty ke kafíčku i čajíčku a čerstvě upečená pizza.

· Od 17:00 si můžete jít do kinosálu užít
animovaný film Psí Veličenstvo.

3. 11.

neděle
2019
od 14:00 do 17:00
KULTURNÍ DŮM PALKOVICE

Více informací na: www.palkovice.cz (rubrika Kino) a www.facebook.com/ObecPalkovice
Vstupné: dobrovolné
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Rozpis II. Národní ligy ve volejbale mužů
12.10.2019		

10:00			

Palkovice

-

Drásov

12.10.2019		

14:00			

Palkovice

-

Drásov

19.10.2019		

10:00			

Holubice

-

Palkovice

19.10.2019		

14:00			

Holubice

-

Palkovice

02.11.2019		

10:00			

Palkovice

-

BV Ostrava

02.11.2019		

14:00			

Palkovice

-

BV Ostrava

09.11.2019		

10:00			

Šlapanice

-

Palkovice

09.11.2019		

14:00			

Šlapanice

-

Palkovice

16.11.2019		

10:00			

Palkovice

-

Brno-Komárov

16.11.2019		

14:00			

Palkovice

-

Brno-Komárov

30.11.2019		

10:00			

Nový Jičín

-

Palkovice

30.11.2019		

14:00			

Nový Jičín

-

Palkovice

07.12.2019		

10:00			

Palkovice

-

Morávka

07.12.2019		

14:00			

Palkovice

-

Morávka

14.12.2019		

10:30			

Volejbal Ostrava -

Palkovice

14.12.2019		

14:00			

Volejbal Ostrava -

Palkovice

Termínový kalendář
5. 10.		

NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK! – Vinobraní – od 13 hodin

20. 10.		

Bazar zimního vybavení – kulturní dům – prodej od 13 hodin

23. 10.		

Senior klub – zájezd do Polského Těšína

29.-30. 10 .

Podzimní prázdniny

1. 11.		

Hororová noc – kulturní dům – od 19 hodin

3. 11.		

Deskohraní – kulturní dům – od 14 hodin

13. 11.		

Senior klub – zájezd na Valašsko

30. 11.		

Ladies Night – Beauty, Eco and Local – kulturní dům – od 18 hod.
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Kino Palkovice
4. 10.		

Captain Marvel

6. 10.		

Hodinářův učeň				

11. 10.		

Avengers: Endgam

13. 10.		

Aladin					

18. 10.		

LOVEní

20. 10.		

Dumbo					

25. 10.		

Skleněný pokoj

27. 10.		

Mrňouskové 2: Daleko od domova		

1. 11.		

Halloween

		

Annabelle 3

3. 11.		

Psí veličenstvo				

8. 11.		

Na střeše

10. 11.		

V oblacích				

15. 11.		

Co jsme komu zase udělali?

17. 11.		

Mia a bílý lev				

22. 11.		

Úhoři mají nabito

24. 11.		

Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce

29. 11.		

Parazit

1. 12.		

Willy a kouzelná planeta			

(rodinné představení)

(rodinné představení)

(rodinné představení)

(rodinné představení)

(rodinné představení)

(rodinné představení)

(rodinné představení)

(rodinné představení)

(rodinné představení)
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