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Úvodní slovo redakční rady
Vážení
spoluobčané
obou částí obce, milí čtenáři Palkovických listů,
držíte v rukou již jeho
3. vydání. Jak nám ten
čas letí. Jaro je v plném
proudu. Příroda se probouzí z dlouhého zimního
spánku a my všichni to
začínáme vnímat s radostí a optimismem. Někteří
z nás (alergici) dokonce se
slzami v očích. Velikonoce
byly konečně po několika
letech „normální“ bez jakéhokoliv omezení, a tak
zase mohla mužská část
populace s láskou a pomlázkou v ruce ukázat té
druhé části populace svojí
péči a svůj zájem. Přinášíme vám blok informací
ze života naší obce. Jsme moc rádi, že naše listy se čtou i mimo katastr naší obce a děkujeme
vám všem za zpětnou pozitivní vazbu. Vážíme
si i kritiky (pokud je věcná), ta nás udržuje oběma nohama na zemi. Loňský rok byl ve znamení
pozitivního environmentálního dopadu na naši
planetu (díky kovidu) a také díky třídění odpadu
v naší obci. Kolik odpadních surovin k recyklaci
jsme nasbírali a jaký to mělo efekt na životní prostředí, se dočtete v článku uvnitř. Bohužel události na Ukrajině budou mít na ekologii a životní
prostředí dopad zcela opačný. Žáci naší školy

nezůstali svým přístupem
k Ukrajině stranou a jejich
projev solidarity v rámci
uspořádané charitativní
akce ve škole, stojí určitě
za zmínku. Naše redakční
cestovatelka vás tentokráte pozve na výlet do krásného lesního prostředí
nedaleko Kopřivnice. Je to
okolí Červeného kamene
a návštěva opravdu stojí
za to. Pravidelný rozhovor
se zajímavou osobností
z Palkovic nebude chybět
ani v tomto čísle. O využití vlny – tradiční suroviny
našeho kraje se dočtete
dále. Palkovické listy se
snaží přinášet aktuální informace ze života spolků
a občanských sdružení.
Proto není žádnou výjimkou, že opět zavítáme
mezi seniory a zahrádkáře, kteří se s vámi podělí
o informace ze své aktivní činnosti. Vy, co máte
rádi filmovou produkci, nezapomeňte navštívit
naše kino, které přináší opět zajímavou nabídku
pro všechny věkové kategorie. Těšíme na setkání
s vámi u kulturních, sportovních a společenských
akcí v obou částech naší obce. Přejeme vám pevné zdraví, rodinnou pohodu a optimistickou náladu do dalších nadcházejících dní.
Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa.
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Obecní úřad a zastupitelstvo
Slovo starosty

Milí Palkovjané a Myslíkovjané,
už zase kvetou pampelišky a svět je opět o něco
veselejší, tak jako vždy na jaře. S uvolněním koronavirových opatření se vracíme do „starých kolejí“. Pomalu se rozjíždějí znovu kulturní i sportovní
akce. Ani ve stavební činnosti nezahálíme.
Intenzivně probíhá stavba nového obecního
úřadu, který se bude nacházet na místě bývalého
domu služeb. Kromě obecního úřadu zde budou
i lékaři a lékárna. Už teď cítím, že jsme udělali dobře, protože když jsem odcházel ve večerních hodinách z práce na bývalém obecním úřadě, všude
bylo ticho, klid a vypadalo to, že se tam nic neděje.
Sídlili jsme dobře, ale na okraji obce. Teď když jsme
v provizoriu v tělocvičně tak vidím, že to zde v centru žije od rána do večera. Zkrátka tady je srdce
obce. Věřím, že i spoluobčané ocení dostupnost
všech důležitých služeb na jednom místě.
Tělocvična je jednou z největších dominant
obce. Pět cvičebních sálů je unikátní v celém širokém okolí. Rád bych se dnes nad historií tělocvičny
zamyslel. Jako starý rodilý palkovjan ještě pamatují dobu, kdy se cvičilo v sále hospody u Tomisů,
nyní prodejna potravin Bala. Pak jsme nějakou
chvíli cvičili v budově školních dílen. Prostory zde
však byly, díky svým malým rozměrům, nevyhovující pro jakýkoliv sport. Až se divím, že i přes tyto
potíže se sport v Palkovicích rozvíjel. V roce 1978

byli sportovci po zásluze odměněni zbrusu novým
sportovním stánkem. V letech 2004-2008 se nám
podařilo stávající tělocvičnu rozšířit o další sály.
Vzpomínám si, když mi někteří škarohlídové říkali:
„Synku, na co to stavitě, dyť vám v tym budu hukať sovy“. Jsem rád, že dnes jsou tělocvičny využity
v podstatě od rána do večera a někdy se stane,
že nejsme ani schopni všem požadavkům vyhovět.
Poslední etapou byla přístavba šaten pro venkovní
sporty se sálem pro aktivity jako je například jóga,
zdravotní cvičení, badminton a další. V současné
době je tento sál využíván jako provizorní obecní
úřad. Také na Myslíku se nám podařilo zrekonstruovat starou školu, ve které je zázemí pro Sokoly
a hasiče z Myslíku.
Nechci vyzdvihovat žádné úspěchy našich sportovců, jelikož bych určitě na někoho zapomněl. Ale
musím říct, že když vesnice jako jsou Palkovice
s Myslíkem hraje druhou národní ligu nebo je sem
tam někdo mistr republiky, tak si myslím, že je to
obrovský úspěch a úplně nejlepší reklama jak pro
náš sport, tak i pro celou dědinu. Za to všem velice
děkuji. Jsem rád, že jsem mohl být u tak velkého
rozvoje sportovišť v Palkovicích i na Myslíku.
Milí přátelé, přeji vám krásné jarní dny.
Radim Bača, váš starosta
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Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
aktuální číslo Palkovických listů dostáváte do
ruky v měsíci květnu, kdy již máme za sebou zimu,
obec rozkvetla a naplno se rozjíždí řada aktivit.
Mezi ně patří jednak kulturní a společenské aktivity, kdy se na přelomu dubna a května uskutečnilo tradiční Pálení čarodějnic a stavění májky. Dále
také společné prvomájové líbání pod třešní, na
kterém se sešlo letos 24 párů. Dosavadní rekord
z roku 2019 činil 23 párů. Tyto akce jsou však již
za námi, nicméně měsíc květen bude nabitý řadou
dalších. V sobotu 14. května se můžete těšit na
Pochod okolo Palkovic, který má tentokrát méně
náročnou 9 km podobu a je vhodný pro rodiny
s menšími dětmi i pevnější kočárky. Pozvánku na
tuto akci naleznete na zadním přebalu těchto Palkovických listů.
Do kina letos opět vracíme po třech letech MS
v ledním hokeji a pevně věříme, že se nás opět
spousta sejde při společném fandění. Více o tomto také dále v listech. Kromě MS bych chtěl do
našeho kina pozvat i na řadu nových skvělých
českých filmů. V květnu se můžete těšit zejména
na Vyšehrad: Fylm (13. 5.), který hrajeme hned
2x po sobě, dále exkluzivně den po premiéře na

legendární ostravskou partu ve filmu Tři Tygři ve
filmu: Jackpot (27. 5.) nebo na novou českou komedii s řadou skvělých herců Ženy a život (20. 5.).
Původně jsme chtěli hrát jen do konce května, ale
nabídka filmů nás donutila přidat i další dvě nové
české komedie na začátek června. Těšit se můžete
na filmy Láska hory přenáší (3. 6.) a Známí neznámí (10. 6.).
Kromě uvedených filmů už nyní také připravujeme tradiční letní kino. Těšit se můžete v létě
i na pouťovou zábavu (24. 6.), a dále na Festival
dechovek, pivní a gulášové slavnosti (16. 7.) a hlavně na tradiční Obecní dožínky (20. 8). Tentokrát
s Leošem Marešem a řadou dalších hvězdných
účinkujících. Bližší podrobnosti k oběma akcím
přineseme v příštích Palkovických listech.
Co se týče investičních akcí a dalšího rozvoje
obce, chystáme na červen speciál Palkovických
listů, kde bychom Vás rádi seznámili se vším, na
čem aktuálně pracujeme a co nás čeká v bližší či
vzdálenější budoucnosti.
Přeji Vám všem krásné jaro a srdečně Vás zvu
na všechny akce konané v Palkovicích a na Myslíku.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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Informace pro občany
Usnesení
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 8. 3. 2022 v sále Pod Habešem (Palkovice č. p. 619)

věci směny části pozemku parc. č. 3100/17 na
návrhu označenou jako parc. č. 3100/17, díl
„b“, části pozemku parc. č. 2410/7 na návrhu označenou jako díl „d“, za pozemky parc.
č. 3100/16, parc. č. 3100/25 a část pozemku
parc. č. 2410/18 na návrhu označenou jako díl
„e“, část pozemku parc. č. 3100/18 označenou
jako díl „ch“ , část pozemku parc. č. 2410/3
na návrhu označenou jako díl „f“ vše v k.ú.
Palkovice dle geometrického plánu č. 2300148/2021 pro rozdělení pozemku vyhotoveného firmou GIS-STAVINVEX a.s. a pověřuje
starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu
směnné smlouvy.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Informaci místostarosty Davida Kuly a zastupitele Josefa Lukeše o technických i netechnických možnostech úspor při provozu kanalizace.
2. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Palkovice ze dne 20. 12. 2021.
3. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne
3. 11. 2021, 24. 11. 2021, 15. 12. 2021, 21. 12. 2021
a 5. 1. 2022.
4. Rozbor hospodaření Obce Palkovice za období 1-12/2021.

8. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Marii Cvikovou a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku parc. č. 3097/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 63 m² v k.ú. Palkovice
a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření
a podpisu darovací smlouvy.

5. Záznam o úpravě schváleného rozpočtu pro
rok 2022 z důvodu změny vyhlášky č. 412/2021
Sb. o rozpočtové skladbě, která je účinná od
1. 1. 2022.

9. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Jiřím Krčem, Gertrudou Harasimovou, Radkou Novobilskou a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku parc. č. 3097/8, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 167 m² v k.ú. Palkovice
a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření
a podpisu darovací smlouvy.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení
Karla Menšíková a Petr Kreuzmann.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. David
Kula, Ph.D., MBA, Slavomír Bača a Bc. Martin
Polášek.

10. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Václavem
Kaňákem a Obcí Palkovice ve věci darování
pozemku parc. č. 3097/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 187 m² v k.ú. Palkovice a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu darovací smlouvy.

4. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022.
5. Revokaci bodu 14) Usnesení ZO/12/2020/II/14
ze dne 18. 06. 2020 ve věci žádostí o změnu
územního plánu obce Palkovice schválených
Zastupitelstvem obce Palkovice dne 18. 06.
2020.
6. Žádosti o změnu územního plánu obce Palkovice dle přílohy č. 1.
7. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice, Martinem Kulou a Lukášem Kulou ve
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11. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Jaroslavou
Patrmanovou, Ing. Vladimírem Patrmanem
a Obcí Palkovice ve věci koupě pozemku
parc. č. 3097/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 127 m² a pozemku parc.č.
3097/15, ostatní plocha, ostatní komunikace,o výměře 25 m² v k.ú. Palkovice a pověřuje
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starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu
kupní smlouvy.

Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení
limitu; v oblasti výdajů do výše 500 000,- Kč na
oddíl paragraf, s výjimkou zapojení dotací – ty
bez omezení, vše s platností do 31. 12. 2022.

12. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Zdeňkou Brysovou, Vítem Brysem a Obcí Palkovice ve věci
koupě pozemku parc. č. 3097/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 98 m² v k.ú.
Palkovice a pověřuje starostu obce Palkovice
k uzavření a podpisu kupní smlouvy.

IV. zamítá
1. Žádosti o změnu územního plánu obce Palkovice dle přílohy č. 4.

13. Dary na údržbu nemovitosti a jejího okolí dle
přílohy č. 2.

2. Nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č.j.: UZSVM/OFM/1277/
2022-OFMM na úplatný převod pozemku pod
autobusovou zastávkou parc. č. 308, k.ú. Palkovice do vlastnictví Obce Palkovice.

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti uzavřený mezi
Statutárním městem Frýdek-Místek a Obcí Palkovice ve věci změny výše finančního příspěvku obce na provoz městské hromadné dopravy.

3. Žádost pana Josefa Mokroše o směnu pozemku p.č. 1505/5 za část pozemku 1505/2 a koupi
části pozemku 1505/2, 1502 a 1504, vše k. ú.
Palkovice, ze dne 21. 2. 2022.

15. Užívání lesa ve vlastnictví Obce Palkovice pro
účely pump-track trasy pro kola dle mapky
uvedené v příloze č. 3.

4. Žádost Lukáše a Jany Zachrlových o koupi části
pozemku p. č. 869, k. ú. Palkovice ze dne 10. 1.
2022.

16. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Člověk v tísni, o. p. s. ve věci poskytnutí daru
50 000,- Kč na podporu sbírky SOS Ukrajina.

V Palkovicích dne 8. 3. 2022

III. pověřuje:

Radim Bača, starosta
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta

1. Radu obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových opatření rozpočtu Obce

Usnesení
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 21. 3. 2022 v sále Pod Habešem (Palkovice č. p. 619)

I. schvaluje:
1.

Program jednání zastupitelstva obce.

2.

Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení
Ing. Jaromír Ivánek a Dalibor Rada.

3.

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

4.

Smlouvu o výpůjčce nemovité věci č. UZSVM/
OFM/895/2022-OFMM uzavřenou mezi Obcí
Palkovice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci bezplatné
výpůjčky pozemku p. č. 308, k. ú. Palkovice

a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření
a podpisu smlouvy.
5.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo
AV.21037.1.120/001/INV, jejímž předmětem
je „Rekonstrukce a nástavba domu služeb
Palkovice“, uzavřený mezi Obcí Palkovice
a GEOSAN GROUP a. s. ve věci změny ceny,
rozsahu a termínu zhotovení díla a pověřuje
starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu
Dodatku č. 2.

V Palkovicích dne 21. 3. 2022
Radim Bača, starosta
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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MAS Pobeskydí podpořila další část prostranství
v centru i úpravy hasičské zbrojnice
Na základě výzvy vyhlášené
v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní
akční skupiny Pobeskydí se nám
podařilo získat dotace na dva
projekty v obci. Prvním z nich byla II. etapa úpravy prostranství v centru obce kolem prodejny
potravin. Došlo k vybudování chodníčku směrem
k hlavní cestě a výsadbě celkem 5 ks vzrostlých
stromů, které doplnily již stromy vysazené přímo
před prodejnou v předešlé etapě. Za prodejnou
potravin došlo k vybudování první části malého
„parčíku“, kde bylo vysázeno celkem 27 ks planých jabloní. Celý prostor byl částečně vydlážděn
a doplněn 7 ks laviček i odpadkovým košem. Na
tuto část prostranství naváže v příštím roce další
III. etapa za právě budovaným obecním úřadem
(domem služeb), čímž se celý park protáhne až
téměř k tělocvičně. Aktuálně dochází i rekonstrukci plotu, který celé prostranství oddělí od
sousedního domu, samotný plot však již není
součástí podpořeného projektu.

Celá II. etapa prostranství opět významně rozšiřuje možnosti pro setkávání a trávení volného
času v centru obce, zvyšuje bezpečnost pohybu
chodců, a hlavně významným způsobem přináší
kvalitní veřejný prostor do centra obce, které postupně získává na svém novém významu.
Druhý projekt se zaměřoval na zlepšení podmínek JSDH Palkovice, kdy v budově hasičské
zbrojnice bylo nainstalováno účinné odsávání
výfukových plynů hasičských automobilů a také

byla opravena podlaha v garážích zbrojnice. Samotná zbrojnice
sice prošla v roce 2015 významnou rekonstrukcí, tyto dvě věci
však tehdy do ní nebyly zahrnuty.
Celý projekt dosáhl svého cíle, kterým bylo zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH Palkovice pro řešení a řízení rizik při zabezpečování
ochrany životů, zdraví a majetku občanů před
požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Palkovice.

Málokdo ví, že JSDH Palkovice je 3. nejvytíženější jednotkou na území MAS Pobeskydí, což
svědčí o nezbytnosti mít tuto jednotku velmi
dobře a adekvátně vybavenou.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době
lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se
součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je
významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení
si naše obec vybrala ke spolupráci dva kolektivní
systémy, a to ASEKOL a ELEKTROWIN.
Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Díky zodpovědné

recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické
energie, primárních surovin, vody, okyselování
prostředí a produkci skleníkových plynů.
Jakým rozsahem naše obec Palkovice přispěla
k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování.

ASEKOL

Firma ASEKOL od nás odebírá televizory
a drobné elektrospotřebiče. Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje
přínos naší obce k ochraně
přírody v roce 2021. Vyplývá
z něj, že díky množství námi
odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 88,78 MWh
elektřiny, 8 109,18 litrů ropy,
281,49 m3 vody a 3,42 tun
primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových
plynů CO2 ekv. o 7,32 tun,
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 327,11 kg. Každý kus
Obec Palkovice
vytříděného elektra se počítá,
což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které
ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 5 153 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO:
uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá tří3,42 t
88,78 MWh
primárních surovin
elektrické energie
leté spotřebě elektřiny rodiny
žijící ve standardním bytě. Za
100 kg vytříděných elektro281,49 m3
8 109,18 l
vody**
spotřebičů se ušetří takové
ropy*
množství ropy, které by stačilo
na výrobu benzínu pro cestu
327,11 kg
7,32 t
z Prahy do Paříže.
SO2 ekv. = snížení
CO2 ekv. = snížení produkce
okyselování prostředí
skleníkových plynů
Environmentální vyúčtování
je vypočítáváno pomocí studie
* Úspora takového množství ropy se rovná
** Úspora takového množství vody se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
stejnému množství, které je spotřebováno
životního cyklu výrobku (tzv.
119 205 km v běžném osobním automobilu.
při 3 779 sprchováních.
LCA – Life Cycle Assessment),
která vypovídá o dopadech
výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní
Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
prostředí. Studie zohledňuje
ASEKOL a.s.
všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr
kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

CERTIFIKÁT
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elektrozařízení o hmotnosti 12,79 t. Na každého obyvatele tak připadá 3,72 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově
omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací
se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.
Došlo tak k úspoře
produkce CO2 o 150,51
tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2?
Neskutečných 58 ks.
Nebylo nutné vytěžit 7 499,51 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto
množství se pokryje spotřeba pohonných hmot
auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1,
a to 281 krát.
Došlo také k úspoře
77 201,46 kWh el. energie. Asi stejné množství,
jako kdybychom spus12 792
tili cyklus myčky nádobí
77 202 krát.
Podařilo se recyklovat
7 364,46 kg železa. Toto
množství recyklovaného
58
železa by bylo možné
použít pro výrobu 302 ks
281
nových praček, bez nut77 202
nosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných
spotřebičů se podařilo
získat 259,49 kg mědi,
314,94
což by postačilo pro
20 996
ražbu 46 132 1€ mincí,
nebo 314,94 kg hliníku,
který by stačil na výrobu
20 996 plechovek o objemu 0,33 l.
Obec Palkovice děkuje všem občanům,
kteří pečlivě třídí odpad
a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

eleKtrOWIn
Firma ELEKTROWIN od nás zpětně odebírá chladící zařízení (ledničky, mrazáky), velké
spotřebiče (pračky, sušičky, el. trouby apod.)
a drobné elektrozařízení. Naši občané odevzdali
v loňském roce ke zpětnému odběru a recyklaci

OBEC PALKOVICE
2021

150,51
7 499,51
77 201,46

7 364,46

259,49

302

46 132

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

22.03.2022
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Den Země
Dne 22. dubna byl Den Země.
Žáci 7., 8. a 9. třídy si tento den zpestřili pokusy z fyziky a chemie.

vodou, třídění odpadu či sázení nových stromků.
Také osmáci se zapojili svými nápady, které promítli do slohového
útvaru úvahy, kterou jsme se v hodinách češtiny zrovna zabývali. Některé jejich práce nesly vskutku zajímavé myšlenky.
Michaela Bordovská,
Ivana Zemanová

Žáci šesté třídy spojili příjemné
s užitečným a propojili češtinu se
Dnem Země. Napsali dopis, ve kterém oslovili přímo naši planetu. Popsali svůj pohled na její ochranu, slíbili, co jsou připraveni pro ni udělat.
Nezapomněli například na šetření
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Den pro Ukrajinu
Na čtvrtek 24. 3. 2022 si naši osmáci naplánovali charitativní akci s názvem Den pro Ukrajinu.
S vedením školy připravili prezentaci o Ukrajině,
kterou pak postupně předvedli ve všech ročnících
na druhém stupni, vyzvali ostatní spolužáky, aby

si na sebe v tento den vzali žlutomodré oblečení
a prodávali ručně vyrobené duokolóry v ukrajinských barvách. Utržené peníze tak poputují do
některé z charitativních organizací nebo přímo ke
konkrétním ukrajinským dětem, které mají v plánu
nastoupit do palkovické školy. Na prvním stupni se
téma Ukrajina objevilo napříč předměty a do školy
na besedu také zavítal pan starosta, který s sebou
přivedl ukrajinskou rodinu z Mariupolu, jejichž tři
děti již navštěvují naši školu.
Děkujeme nejen organizátorům za chvályhodný projev solidarity.
Mgr. Milan Šponer, ředitel MŠ a ZŠ Palkovice

Velká cena ZOO Ostrava
Ve středu 23. 3. 2022 se vybraní žáci 2. st. ZŠ a MŠ
Palkovice zúčastnili velké ceny ZOO Ostrava pořádané v areálu ostravské ZOO zaměřené na téma
LESY ČR. Soutěže se zúčastnilo celkem 241 družstev z celého Moravskoslezského kraje. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích – kategorie I. (6. a 7. třídy)
a kategorie II. (8. a 9. třídy). Do kategorie mladších

žáků se zapojilo celkem 141 družstev. I v takto nabité
konkurenci (především městských gymnázií) obsadili
žáci 6. tříd krásné 23. místo, k postupu do finále jim
chyběly pouhé 2 body. Žáci 7. tříd obsadili průměrnou 80. příčku. Kategorie starších žáků se zúčastnilo
100 družstev, i v tomto hojném počtu dokázali naši
žáci uspět a obsadit 74. místo.
• 6. třídy – Ema Žurková, Jan
Vašek, Antonín Vašek, Marie
Kopřivová, Ondřej Bílek
• 7. třídy – Maxim Bílek, Filip
Leska, Vendula Ručková, Laura Michálková, Martin Kusin
• 8. třídy – Tomáš Kaňa, Vojtěch Staněk, Šimon Němec,
Václav Kula, Radim Volný
Všem zúčastněným žákům děkuji
za účast a reprezentaci školy.
11
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Pěvecká soutěž Loutnička
V březnu se konala v ZŠ a MŠ Palkovice pěvecká soutěž pro žáky 1. stupně. Děti, které rády zpívají,
mohly změřit své síly ve třech kategoriích. Nejdříve si všichni společně zazpívali a tréma z nadcházejícího
vystoupení byla pryč. Vybraní zpěváci zazpívali porotě a spolužákům. Tři nejlepší žáci z každé kategorie
byli odměněni diplomy, drobnými cenami, a hlavně velkým potleskem.
Vyhodnocení kategorií:
1. kategorie:
1. místo: Filip Koziar
2. místo: Anežka Vysloužilová
3. místo: Anna Lišková

2.
1.
2.
3.

kategorie:
místo: Anežka Kubalová
místo: Tomáš Pavlíček
místo: Mikuláš Laža

3.
1.
2.
3.

kategorie:
místo: Gabriela Grzychová
místo: Eliška Bobčáková
místo: Mariana Pavlíčková
Mgr. Miroslava Kubalová

JR. NBA LEAGUE
Po dvouleté pauze zaviněné pandemií se vrátila
do Česka jedna z nejvýraznějších sportovních akcí
pro základní školy – basketbalová soutěž pro žáky
čtvrtých a pátých tříd, která se nese v duchu nejslavnější ligy světa NBA.
A tým naší školy Palkovice byl u toho! Dne
6. dubna jsme se zúčastnili bojů o postup do dalšího kola v Pointers aréně ve Frýdku-Místku. Na po-

stupové místo jsme sice dostatek košů nenastříleli,
ale i tak jsme si užili sportovními zážitky nabitou
atmosféru celého turnaje.
Přípravka basketbalu pro 1.- 4. třídu je na naší
škole teprve prvním rokem a pevně věříme, že příští rok budeme ještě silnějšími soupeři pro ostatní.
Dita Volná, trenérka basketbalové přípravky
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Noc s Andersenem a Harrym Potterem
Koncem března jsme se
s šesťáky rozhodli strávit jednu
noc ve škole. Hans Christian
Andersen propůjčil své jméno
této akci na podporu čtenářství
v mnoha knihovnách, školách,
domech dětí a jiných místech
v České republice i v zahraničí.
My jsme ji letos zasvětili tématu spojenému s oblíbeným hrdinou, Harrym Potterem.
Sešli jsme se ve středu odpoledne v palkovickém Londýně (v naší základní škole) na
nástupišti 9 a ¾. Po vybalení
jsme se mohli pustit do vyučování. Ano, slyšíte dobře. Čekala
nás hodina PÉČE O KOUZELNÉ
TVORY, výstava kouzelnických
hůlek a pak došlo i na DĚJINY ČAR A KOUZEL.
Ponořili jsme se do zajímavého děje Prokletého
dítěte a nakreslili jsme si i tvory z knihy Fantastická
zvířata a kde je najít. Pak už jsme se celí hladoví vypravili do Prasinek (školní třída a kuchyňka),
kde nás svou milou návštěvou potěšil pan Čepán

s večeří v podobě pizzy, za což
mu velmi děkujeme. Naši žáci
se rozdělili do jednotlivých kolejí/skupin a pustili se v rámci
hodiny ALCHYMIE A LEKTVARY s odhodláním do přípravy
bradavických sušenek a máslového ležáku, na kterých jsme
si záhy pochutnali. Poté už
následovaly hry nejrůznějšího
charakteru – v hodině KOUZELNÉ FORMULE jsme si měli
pamatovat různá zaklínadla,
v předmětu PŘEMĚŇOVÁNÍ
jsme se proměnili za různé
postavy čarodějů a při OBRANĚ PROTI ČERNÉ MAGII jsme
trénovali různé dovednosti
na sílu, přesnost, rovnováhu
a spolupráci, protože kouzelník nikdy neví, co
se mu bude hodit v boji s nepřítelem. V hodině
JASNOVIDECTVÍ – posilnění popcornem, jsme
prověřili naše znalosti z knih a filmů. Nechyběla
ani hodina ZPĚVU. Posledním bodem programu
byla STEZKA ODVAHY, kterou nás provázel skřítek
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Dobby, a my jsme se pohybovali po škole pouze
při svíčkách. K Brumbálovi jsme bez úhony dorazili úplně všichni a mohli jsme si vyzvednout za
odměnu své první koště. Následovala příprava na
spaní ve třídách, čtení vlastní knihy a po dlouhé,
někteří po opravdu dlouhé době usnuli plni dojmů a zážitků. Ráno nás čekalo vstávání, úklid třídy
a příprava na čtvrteční výuku.
Z hodnocení žáků vyznívá spokojenost: Maruška Kopřivová: „Noc s Andersenem byla zajímavá, program byl dobře vymyšlený. Různé soutěže
a hry. Nakonec byla i bojovka. Četli jsme i úryvky
z knížky Prokleté dítě. Taky jsme pekli sušenky,
všechny byly výborné.“ Anežka Bužková: „Nejlepší
přespávačka ve škole. Bylo to strašně super. Hlavně ta bojovka.“ David Kopecký: „Líbilo se mi, jak
to měli učitelé naplánované a připravené. Taky se

mi líbila stezka odvahy. Akorát že kluci večer řvali.“ Ema Žurková: „Program byl dobře promyšlený a byla velká sranda. Jediné, co bychom vytkly,
bylo to, že ti největší milovníci Harryho Pottera byli
v jednom týmu.“
Ráda bych poděkovala všem dětem za příjemnou atmosféru, bezproblémový průběh a veselou
náladu během celé akce. Také rodičům za spolupráci, přípravu, podporu dětí a také za toleranci
jejich čtvrteční odpolední únavy, která jistě na
všechny zúčastněné dopadla. Paním učitelkám
Ditě Volné a Gabriele Šimoňákové za velkou pomoc během celé akce a paní zástupkyni Šárce
Pindurové za sladkou vzpruhu při večerní návštěvě.
Už teď se těšíme na Noc s Andersenem 2023.
Mgr. Ivana Zemanová

Soutěž ve skládání rubikových kostek
Ve středu 23. 3. 2022 odpoledne zůstala naše škola
otevřená fanouškům skládání
rubikových kostek. Sešlo se asi
14 nadšenců a společně jsme
strávili dvě hodiny vzájemným
sdílením zkušeností, vychytávek
a učením se jeden od druhého. Byly vytvořeny dvě kategorie – první pro ty menší, kteří
se skládáním teprve začínají,
a druhá kategorie pro zkušené
„cubery“ (cube = kostka), kteří
umí kostku 3x3 složit hravě do
minuty. Pustili jsme si i návodná
videa, která nám radila, jaký je
postup při skládání. Také jsme

se seznámili s mobilní aplikací,
která pomůže začátečníkům
složit kostku, aby mohli opakovaně zkoušet, co umí. Zájemci
si také mohli osahat i jiné druhy
kostek, než klasické 2x2 či 3x3.
Byly tu k dispozici například
kostky typu pyraminx, megaminx, mirror cube, ghost cube
či twisted cube a další.
Poté jsme již přistoupili k samotné soutěži. V první kategorii, kde bylo za úkol poskládat
co nejrychleji jednu stranu, zvítězila Natálie Richtmanová ze
4. A, na 2. místě se umístil Marek Kubečka také ze 4. A a na
3. místě Marek Zachrla z 6. B.
V druhé kategorii se skládalo na
čas a zde byl o fous lepší Filip Matoušek z 5. A,
který se utkal se stříbrným Jakubem Váchou z 6. B.
Všichni účastníci byli odměněni diplomem, kamenem s motivem soutěže na památku a drobnou sladkostí. Výherci pak ještě i hodnotnými cenami v podobě různých druhů kostek.
Děkujeme všem žákům za účast a příjemně
strávené odpoledne, gratulujeme vítězům a doufáme, že se v příštím roce sejdeme ještě v hojnějším počtu i s dalšími „cubery“.
Mgr. Ivana Zemanová
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Karneval v družině
Po nucené pauze jsme opět mohli uspořádat
každoroční celodružinový karneval. Pro děti byl
připraven program ve formě her a soutěží a jako
vyvrcholení bylo ocenění nejlepších masek. Děti
ani jejich rodiče tentokrát nezklamaly a jejich

masky byly opravdu nápadité. Bylo pro nás tedy
velmi těžké vybrat ty nejlepší. Na všechny děti se
však dostala sladká odměna. Karneval se vydařil
a my se budeme těšit opět příští rok.
Vychovatelky ŠD
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Tipy na výlety
Z Kopřivnice za Šostýnskou venuší a k Raškově vyhlídce
Kopřivnice je nejenom město automobilových veteránů. Kromě skvostných muzejních kousků najdeme v těsné blízkosti města
i řadu přírodních zajímavostí. Tvoří je především místa kopřivnické části Lašské naučné
stezky s výhledy na město a široké okolí.
Od roku 2012 se nad městem na tzv. temeni středních Brd tyčí v pořadí již třetí vyhlídka
v upomínku na básníka Petra Bezruče. Současná,
13 metrů vysoká dřevěná stavba nahradila nižší
železobetonovou z roku 1981, která postupně mizela v porostu stromů a v průběhu 30 let se také
stala nevyhovující z hlediska bezpečnosti. Jak se
k ní dostaneme? Nejkratší cesta vede z parkoviště u kopřivnického koupaliště. Odtud se vydáme
po trase Lašské naučné stezky necelý kilometr do
kopce. Z vyhlídky je vidět kopřivnické muzeum, továrenské komplexy i přilehlé okolí.

Zřícenina Šostýna slouží i dnes
Mnoho archeologických nálezů z hradu a jeho
blízkého okolí lze zhlédnout v muzeu Fojtství
v Kopřivnici. Hrad s víceméně domnělou historií přesto stále dýchá životem. V hromadách suti
a v puklinách ve skále zimují obojživelníci a plazi – zahlédnout tu můžeme například ropuchu
obecnou, skokana hnědého či mloka skvrnitého.
Celoročně zde pobývá ještěrka obecná či slepýš
křehký. Častými hosty hradu jsou také ježek východní a rejsek obecný.

Další zajímavostí je zřícenina hradu Šostýn, ke
které se dostanete z Bezručovy vyhlídky ve směru naučné stezky, nebo zde vede žlutá turistická značka přímo z parkoviště. Oproti mnohým
známějším zříceninám tady najdeme pouze dva
okruhy valů s příkopy, základy válcové věže či
chabě rozpoznatelné zbytky paláce. Zato je toto
místo opředené řadou pověstí, jež dávají naději
v jeho existenci. Podle jedné z pověstí právě na
hradu Šostýně zosnovali plán rytíři, kteří se chtěli
zbavit hraběte Hukvaldského – tyrana, jenž sužoval je i všechen lid. Hrabě Hukvaldský byl nalezen
mrtvý, rytíři byli pochytáni a popraveni, hrad Šostýn byl zapálen a hrabě Chorinský se svou dcerou
Adelheid z něj jen o vlásek unikl jisté smrti. Ať
tak či tak, v 15. století byl hrad obléhán, zapálen
a také dobyt, poté dlouho chátral a až v 19. století se dostal do vlastnictví zemanského rodu
Rašků. Za nejatraktivnější nález z hradu je považována slonovinová soška tzv. Šostýnská venuše.
I přes domněnky, že jde o egyptské vlivy, šlo zřejmě o výtvor 14. století dovezený z Porýní, odkud
také přišli první kolonizátoři této oblasti. Jak se
však dostala na zdejší hrad, není dosud známo.
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Raškova vyhlídka
Nedalekou přírodní zajímavostí na trase naučné stezky je Raškova vyhlídka, ke které se od
zříceniny Šostýna dostaneme přes Rozcestí čarodějnic. Tradovalo se, že se zde jednou v roce slétávaly čarodějnice a za noci tancovaly své čarodějné reje, aby nabraly sílu na další rok. Na tomto
místě byl ve středověku zbudován hradní rybník,
který byl zdrojem vody a využívaný také pro chov
ryb, a nyní slouží jako útočiště obojživelníků,
hmyzu a ptáků. Po žluté turistické značce míříme vzhůru k největší „perle“ kopřivnických hor,
kterou je skalní vyhlídka pojmenovaná podle majitele okolních lesů zemana Rašky. Raškova skála
však není z ledajakého kamene – tvoří ji korálový
mořský útes, který se v druhohorách utrhl kdesi
daleko na jihu, sesunul se na mořské dno a ve
třetihorách se přesunul a postupně se z něj stala
zemská vyvýšenina (čítá 492 metrů nad mořem).
Pokračováním po žluté turistické značce dojdeme k Janíkovu sedlu, odkud se můžeme vrátit
z kopce po silnici zpět k parkovišti, nebo si trasu
prodloužit až na Červený kámen tvořící nejvyšší

bod Šostýnských vrchů (690 m. n. m). Všechna
tato místa na trase jsou dokonale popsána na
informačních cedulích včetně popisu mnohdy
chráněných živočichů a rostlin. Ne nadarmo byl
vrchol a zejména severní část masivu Červeného
kamene vyhlášeny evropsky významnou lokalitou soustavy chráněných území Natura 2000.
Najdeme tu zachovalé lesní porosty suťových
lesů, květnatých bučin a jedlobučin s mozaikou
luk a vápnomilné skalní vegetace. Chce to jen pozorně se dívat.
Před cestou domů je ještě možnost si i zasportovat. Do příměstského lesa v lokalitě nad Letním
koupalištěm je situován Discgolfpark s mapkou
a pravidly hry. Ačkoliv nevypadají nijak složitě,
možná se při hře – spočívající v trefování do discgolfového koše na různé vzdálenosti a v členitém
lesním terénu – i zapotíte. A pokud nemáte vlastní
disky, v době provozu koupaliště nebo v pokladně
na Krytém bazénu na ul. Husova 1341 vám je za
poplatek zapůjčí.
Mgr. Lenka Vašková
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Kultura
Tatra jede do světa
V minulém čísle Palkovických listů jsem se dočetl, že náš Senior klub v měsíci dubnu tohoto
roku uskutečnil poznávací zájezd do Kopřivnice za
účelem návštěvy tatrováckého muzea, kde býval
denním hostem nedávno zesnulý Monsieur Dakar
– Karel Loprais. Bohužel pro zdravotní indispozice
mi nebylo umožněno se zájezdu zúčastnit, abych
se mohl přítomným členům svěřit se svým zajímavým příběhem s tatrováky.
Jedním z Lopraisových spolujezdců na Dakaru byl i Radek Stachura. Seznámil jsem se s jeho
otcem, který mi na mou žádost sjednal se svým
synem návštěvu na autodromu Tatry v Kopřivnici. Se svou filmovou kamerou a s kolegou jsem
jednoho dne zavítal do prostorů Tatry, kde mě

pan Stachura nejen seznámil se samotným vozem, ale došlo i na jízdu v tomto legendárním
autě.
Ani jeden z nás si nevšiml, že nás z dáli pozorovala skupina mužů s Karlem Lopraisem, která
o tomto filmování nevěděla. Námi natočený film
pak pod názvem Tatra jede do světa získal ocenění
na několika soutěžních přehlídkách.
I když se mi s tím Radek Stachura nesvěřil, jistě
mu to Karel Loprais vytknul. A tak po čase, když
jsem se s Karlem Lopraisem setkal na akci pivovaru Radegast, kde byl se svým dakarským vozem,
omluvil jsem se mu. I tento zážitek patří mezi mé
trvalé.
Vilém Vlk
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rozhovor
Rozhovor se Zuzanou Bílkovou
Pro další rozhovor jsem si zvolila úspěšnou
podnikatelku z Palkovic, Zuzanu Bílkovou, která je
majitelkou tradiční beskydské manufaktury Besky. Za svou práci byla oceněna například titulem
Živnostník roku Moravskoslezského kraje 2014 či
Žena roku 2018 v kategorii Byznys.
Kde jste se narodila?
Celé dětství a dospívání jsem prožila v naší malebné vesničce Palkovice. A kde jsem vyrostla, tam
jsem i začala podnikat. V online světě mě pak najdete na Besky.cz nebo na e-shopu CeskePrikryvky.cz s vlněnými přikrývkami a lůžkovinami z naší
manufaktury.

výroba s tak dlouhou tradicí, a tak úžasným produktem, kterým vlněné přikrývky bez debat jsou.
Taky mě moc lákala myšlenka realizovat se ve
vlastní malé firmě. Za tuhle potřebu asi vděčím
mému staršímu bráchovi, který mě už jako malou holku dokázal zabavit hraním budovatelských
strategií na PC.

Jakou jste vystudovala střední a vysokou školu?
Vystudovala jsem Gymnázium TGM ve Frýdku
-Místku a poté Ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, obor systémové inženýrství a informatika.
Máte dvě děti, že?
Ano, dvě dcerky, šestiletou Agátku a dvouletou
Sáru.

Jaké byly začátky vašeho podnikání?
Oťukávací a opatrné. S řízením výrobní firmy
(a vlastně ani žádné jiné) jsem neměla zkušenosti, a tak jsem se všechno musela učit za pochodu.
Měla jsem ale ohromné štěstí, že ve firmě zůstaly
tři švadlenky, které mi byly, a dodnes jsou, velkou
oporou. Ale i bývalý pan majitel mi vždy, když jsem
potřebovala, trpělivě pomohl s počáteční orientací.

Pokud máte nějaký volný čas, čemu se ráda
věnujete?
Když nepracuji, věnuji veškerý volný čas našim
dětem. Chodíme zpívat, plavat nebo prostě jen
sedneme na kola a jedeme navštívit naše babičky.
Jak vznikl váš vztah k ovečkám?
Nedávno jsem v pořadu Noční Mikrofórum na
Českém rozhlase řekla, že jsme doma vždy chovali
spoustu hospodářských zvířat, ale ovečky paradoxně nikdy. Když jsem si po skončení rozhovoru
zapnula mobil, okamžitě mi píplo upozornění od
mého táty, že si to nejspíš nepamatuji, ale jednu
dobu jsme ovce doma měli — dvě! :) Ovečky každopádně vnímám jako neodmyslitelnou součást
zdejší krajiny. Vždy mě zahřeje u srdce, když je
vidím pást se na Palkovických hůrkách. Baví mě
nasávat jejich pohodu a klid.
Co vás vedlo k tomu, abyste v roce 2010 převzala palkovickou firmu Batex, která tehdy
měla zaniknout?
Trápilo mě, že by v naší vesnici měla skončit

Co všechno se změnilo po vašem nástupu do
firmy?
Úplně na začátku jsem založila e-shop a ze
všech sil se snažila vytížit naši volnou výrobní kapacitu oslovováním nových odběratelů a zákazníků. Pravidelně jsme také navštěvovaly menší farmářské trhy v okolí, ale i velké veletrhy zdravého
životního stylu v Praze. Přestože tyhle akce pro
nás zpravidla nebyly výdělečné, hodně nás naučily. Pohotově jsme jimi vykryli prostoje ve výrobě
a hlavně, což bylo zásadní, jsme díky nim získávaly
výbornou zpětnou vazbu na naše výrobky. S holkami z dílny jsme se pak snažily všechny podněty
zohlednit a tím jsme nastartovaly kontinuální vylepšování našich vlněných přikrývek a polštářů,
které pokračuje dodnes.
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Proč jste se rozhodla firmě změnit název?
Z původního Batex na Besky?
Firem, které se jmenují Batex, je v Česku celá
řada. Chtěla jsem proto našim výjimečným produktům dopřát jedinečnou značku, jakou si zaslouží. Značku, která bude zaštiťovat nejen zdravý
spánek, ale stane se také reprezentativním pojítkem s naším regionem a jeho tradicemi. Přála
jsem si mít název, který bude originální a bude za
ním stát ucelený sortiment výrobků ušitých z čistě
přírodních materiálů a vlny beskydských oveček.
S novým označením Besky se mi tenhle sen do
puntíku splnil. Byl to pro mě obrovský impuls začít
se smysluplnou propagací a naše manufaktura je
od té doby mnohem víc vidět.

A výsledek? Nadýchané, splývavé přikrývky, které
si ohromně rozumí s lidským tělem po celý rok.
V zimě hřejí, v létě odvádí vlhkost od těla a ještě
k tomu sálají horskou energií a přírodou, ze které
pochází.
Máte v nabídce produkty i z jiných materiálů?
V naší manufaktuře se od rána do večera točí
vše kolem vlny. Jen vedle vlněných polštářů nabízíme jako doplňkový sortiment i pohankové polštářky.

Čím jsou výrobky z ovčí vlny tak výjimečné?
Vlněná přikrývka je tradiční produkt, který jsme
v Besky hodně zmodernizovali. Naše manufaktura
navazuje na mnohasetletou tradici vlněné výroby
na Valašsku a v širších Beskydech, nicméně produkt jako takový se nám za poslední roky podařilo posunout na mnohem vyšší úroveň. Věnujeme
se každému detailu, od výběru vlny a prvotřídních
bavlněných látek po vlastní design, výrobu a finiš.
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Kam všude míří vaše produkty?
Naším hlavním trhem je Česko, zejména Praha,
Brno a další velká města. Nemáme žádné prodejny
kromě té naší přímo v manufaktuře, takže většinu
objednávek přijímáme přes e-shop CeskePrikryvky.
cz nebo osobně přímo na firmě. Naše výrobky míří
ale i na Slovensko nebo do jiných evropských zemí.

vděčná. Třeba před výhrou v soutěži Živnostník
roku by mě ani ve snu nenapadlo, že by někomu
mohl ten můj podnikatelský příběh přijít zajímavý.
Pro naši manufakturu jsou pak veškerá ocenění
a mediální ohlasy tou nejlepší možnou reklamou
a potvrzením, že to, co děláme, má smysl a lidé
to umí ocenit. Beskydy jsou v Česku, ale i na Slovensku a v Polsku skutečný pojem a já jsem hrdá,
že je můžeme takto propagovat a reprezentovat.
Proto najdete na našem e-shopu CeskePrikryvky.
cz v sekci Novinky i řadu cestopisných a místopisných článků pro lidi, kteří se do Beskyd chystají
nebo je chtějí lépe poznat.

Kdo jsou vaši nejčastější zákazníci a jakým
způsobem se k vašim produktům dostávají?
Vlněné přikrývky a polštáře se za posledních
deset let dostaly do širšího povědomí, takže už
je nakupují snad úplně všichni. Ženy, muži, mladí
i staří, maminky a tatínci pro miminka, lidé všech
profesí pro sebe nebo rodinu. Rodinných nákupů
poslední dobou hodně přibývá a my jim vycházíme vstříc výhodnými objemovými slevami.

Během podnikání jste porodila dvě děti, jak
se vám daří kloubit péči o rodinu a vedení
úspěšné firmy?
Práce mám v posledních letech opravdu hodně. S ohledem na naše dvě dcerky musím ale hodně vážit priority. Jsou dny, kdy se mi nakupí spousta pracovních povinnosti a zdržím se v práci až
do večera. To jsem pak velmi vděčná mému muži,
že se s přehledem dokáže o naše holky postarat.
Oba navíc máme skvělé rodiče, kteří nám s hlídáním našich dětí vždy rádi pomohou.

Jaké největší výzvy jste musela během svého
podnikání překonat?
Řekla bych, že podnikání obecně je jedna velká
výzva. Nikdy nevíte, co budete muset druhý den
řešit. Úspěšné podnikání vyžaduje zvládnutí velké
škály dovedností. Musela jsem se naučit přemýšlet
komplexně a hodně prioritizovat. A hlavně, při každém dílčím rozhodnutí se snažím dlouhodobě eliminovat stres pramenící z rizik, které chtě-nechtě
k podnikání patří. Cestu ke klidnému spánku mi
tedy nevyšlapávají jen naše vlněné lůžkoviny, ale
také zdravě nastavené podnikání. Tím mám na
mysli například ostražité finanční sebeřízení, bazírování na férovém jednání a spolupráci s lidmi,
kteří zastávají podobné hodnoty jako já.

Jak vidíte rozvoj v dalších letech? Plánujete
nějaké novinky?
Letos chceme hodně posílit strojní vybavení.
Stroje, které nyní používáme, mají fascinující historii a jedou pořád velmi spolehlivě. Nicméně nás už
začínají trochu limitovat v neustálém zdokonalování našich výrobků, které je pro mě prioritou. Další výzvou do budoucna je pak rozjet mezinárodní
e-shop v angličtině a mám i spoustu jiných plánů,
které chci postupně realizovat.

Co považujete za svůj největší úspěch?
Je úžasné sledovat, jak se nám daří obracet lidi
na vlněnou víru. No opravdu. Svým způsobem je
neuvěřitelné, kolik lidí se vůbec nezamýšlí nad tím,
v čem spí, tedy že přikrývka z umělohmotných
dutých vláken je v podstatě jen hromada laciného plastu. Nebo že peřiny jsou často rájem roztočů. Ovčí vlna je materiál, který svými kvalitami
duté vlákno i peří předčí. Nemusíte mi věřit. Stačí
si spaní pod vlněnou přikrývkou párkrát vyzkoušet. Důkazy vidíme dnes a denně. Přijde opatrná
objednávka na jednu přikrývku a za pár týdnů si
tentýž zákazník objedná výbavu pro celou rodinu.
V posledních letech jste získala řadu ocenění a měla jste velkou publicitu, co to přineslo
vám osobně a firmě?
Ocenění, které jsme dostali, vnímám jako
uznání přínosu naší práce a jsem za ně nesmírně
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Senior klub
Seniorské bilancování
Jaro nám začalo celkem slibně,
takže jsme auty v omezeném kolektivu 9 osob navštívili v pátek 11. března
Národní přírodní rezervaci Polanská
niva. Z odpočívky Na Honculi ve Staré Bělé jsme přešli po mostě Odru
a kolem Polaneckých rybníků Nová
Louka, Velký Budní, Velký Vaček
a Kačírek, které byly pokryté tenkou
vrstvou ledu, jsme pokračovali do
Blücherova lesa. Tam se začaly objevovat první sněženky (Galanthus
nivalis). Po odbočení k meandrům
Odry se jejich výskyt v lese značně zvýšil. Pokračovali jsme krajem lesa kolem meandrů a kromě
přemíry sněženek (i na chodníku) se začal objevovat i medvědí česnek (Allium ursinum).

poutavou besedu s Ing. Jaromírem
Ivánkem o jeho cestě do USA v roce
2015, na které navštívil s přáteli řadu
národních parků na západě Spojených států. Předchozí 3 termíny
musely být totiž kvůli koronavirovým
opatřením zrušeny. Celkem podrobně povykládal o samotné cestě, stravování i ubytování a zajímavostech
v jednotlivých navštívených národních parcích. Každý zážitek dokumentoval řadou snímků, které během
svého putování pořídil. Na závěr zajímavé dvouhodinové prezentace ochotně odpověděl i na několik položených otázek. Děkujeme
mu ještě jednou, že byl ochotný se podělit o své
zážitky před naším širším publikem.

A co nás čeká?

Na středu 15. června plánujeme tradiční smažení vaječiny v SKSC na Myslíku. Další zájezd se
uskuteční ve středu 13. července, tentokrát opět
na Litovelsko, ale do jiných lokalit.

Společenská rubrika

Po příchodu na asi tříhektarovou louku jsme
byli překvapeni jejím pokrytím sněženkami. Po
příchodu na červenou turistickou značku jsme po
ní pokračovali směrem k nádraží v Polance nad
Odrou, ale zkrátili jsme si cestu mezi Palarňovým
a Pastevním rybníkem, přes železniční trať a mezi
rybníky Nová Louka a Nádražním zpět k odpočívce Na Honculi. Na zpáteční cestě domů jsme se
ještě zastavili u zámku v Sedlnici, abychom si prošli zámecký park, který je částí Přírodní památky
Sedlnické sněženky. Sedmikilometrová vycházka
se všem zúčastněným moc líbila.
Další akci, ve středu 13. dubna, navštívilo v sále
našeho kina 50 zájemců, což bylo i pro nás pořadatele velmi milé překvapení. Konečně se nám
podařilo po dvou letech na 4. pokus uskutečnit

V květnu oslaví svá kulatá životní jubilea paní
Jana Válková z Místku, v červnu pak paní Olga
Kvapilová z Myslíku a v červenci paní Ludmila
Eliášová, Anna Mikendová a pan Jaroslav Mikenda, všichni z Myslíku. Všem oslavencům přejeme k jejich narozeninám dobrou životní, rodinnou
i zdravotní pohodu.
Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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Sport
Modernizace TJ Sokol Palkovice

Velikonoční turnaj složek IZS ve florbale
Ve čtvrtek 14. 4. 2022 proběhl v místní tělocvičně po dvouleté pauze již XII. ročník tradičního
turnaje složek integrovaného záchranného systému ve florbale.
Tohoto turnaje se pravidelně účastní i místní
SDH Palkovice s podporou ASPV. Letos se místní
tým opět probojoval do závěrečné fáze turnaje
a v zápase o 3. místo porazil vítěze posledního
ročníku 3:2.
Utkání se však pro domácí nevyvíjelo vůbec
dobře. Celých 18 minut se jim nedařilo prosadit
a 2 minuty před koncem zápasu prohrávali 0:2.
Pak ale předvedli velký obrat a během minuty
otočili na konečných 3:2.
V Palkovicích zůstala trofej i pro nejlepšího
brankáře turnaje, kterou získal Jan Matoušek.
Nejlepším střelcem byl Patrik Karol z Ostravy.
Celkovými vítězi se stali hasiči z Karviné před
hasiči z Ostravy.

Za pořadatele Martin Polášek
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MS v ledním hokeji 2022 po třech letech opět v našem kině
Už jsou tomu celé tři roky, kdy jsme měli možnost fandit naším hokejistům na MS v ledním
hokeji v palkovickém kině. Připravené promítání
v roce 2020 náhle zrušily omezení spojená s epidemií COVID-19, nakonec se ani samotné mistrovství nekonalo. A loni jsme zase nemohli promítat
z důvodu platných protiepidemických opatření.
S velkým očekáváním jsme čekali na to, zda letos
bude vše v pořádku a promítání MS klapne. Nakonec tomu tak je, proto se od soboty 14. května
můžete těšit na tyto zápasy:

Vstupné na zápasy bude činit symbolických
20 Kč. Připraveno bude točené pivo, alko i nealko nápoje a další speciální občerstvení. Kino bude
otevřeno vždy 45 min před zápasem. Přijďte společně fandit a užít si skvělou atmosféru, jako tomu
bylo i v dřívějších letech,
Ing. David Kula, Ph.D., MBA,
místostarosta

Datum
Čas
Zápas
sobota 14. 5.
15:20
ČR x Velká Británie
neděle 15. 5.
19:20
ČR x Švédsko
úterý 17. 5.
15:20
ČR x Rakousko
čtvrtek 19. 5.
19:20
ČR x Lotyšsko
sobota 21. 5.
19:20
ČR x Norsko
pondělí 23. 5.
15:20
ČR x USA
úterý 24. 5.
19:20
ČR x Finsko
+ další zápasy týmu ČR dle vývoje v turnaji
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Spolky v obci
Z činnosti zahrádkářů
Děkujeme za všechny rady a informace. Už se
těšíme na 16. června 2022, kdy se zde opět sejdeme na přednášce Jarka Pavlíčka: zelené práce na
vinohradu.
Fotografie naleznete na: http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/

Přednáška – ořez stromů
Letošní první přednáška – ořez stromů proběhla jako praktická ukázka, a to přímo u Pavlíčků na
zahradě. Ve středu 30. března 2022 odpoledne,
nás Jarek Pavlíček přivítal za typického aprílového počasí a rovnou začal přednáškou o zakoupení
a užívání správného nářadí. Dozvěděli jsme se, jak
si správně vybrat nůžky, nůž i pilku. Předvedl nám
rovnou na svých stromech (švestky, jablka, hrušky)
jak a kdy kterou odrůdu a co na stromech vlastně
ostříhat – vždy jen to, co překáží. Ukázal nám, jak
se řezy zacelují a jak správně každý řez ošetřit, aby
nedošlo k poškození rostliny.
Získali jsme i základní informace k zakládání
sadu. Je potřeba vědět, že se „vyžilá“ půda osazuje
nejdříve po 5 letech a stejně je i tak potřeba pravidelně hnojit. Dále doporučuje při sázení dávat
ke kořenům skleněné střepy jako ochranu proti
hrabošům.
Závěrem jsme dostali i malé občerstvení a samozřejmě zbyl i čas na dotazy.

Připravujeme
•

26. 5. 2022
Škola kosení a klepání kosou + 1. závody
v kosení  
U Pavlíčků, Palkovice 309, od 16. hodin

•

10. 6. 2022
Smažení vaječiny + členská schůze
areál zahrádkářů od 15. hodin

•

16. 6. 2022
Přednáška – zelené práce na vinohradu
U Pavlíčků, Palkovice 309, od 16. hodin
Za výbor ZO zahrádkářů
v Palkovicích Lenka Žaarová
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SDH Palkovice
Ukliďme si Palkovice a Myslík 2022
Ve spolupráci s hasiči z Myslíka a s Obecním
úřadem v Palkovicích jsme se zapojili již po osmé
do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
V letošním roce jsme akci mohli uspořádat
společně bez epidemiologických omezení, za což
jsme byli velmi rádi.
Sraz byl v 9 hodin v sobotu 23. dubna u hasičské zbrojnice v Palkovicích a na Myslíku, kde jsme si
rozdělili úseky. Soustředili jsme se na komunikace
z a do Palkovic a Myslíka, centrum Palkovic, okolí
přehrady Olešné ze strany od Muroňky a Jachtklubu Olešná. Jedna skupina se spustila z Kubánkova
a odtud sbírala odpadky v okolí turistických tras
směrem do Palkovic, nevynechali ani trasu kolem
rozhledny v Chlebovicích.

I letos se ukázalo, že pravidelnost této akce se
vyplácí. Odpadu se sice nasbíralo větší množství,
ale zdaleka ne tolik jako v prvních ročních. Nasbíraný odpad byl zlikvidován OÚ Palkovice odvozem
na skládku. Úklid jsme zakončili kolem 13. hodiny
společným posezením u grilované klobásy.
Velmi děkujeme všem dobrovolníkům, kteří jste
přišli, bylo Vás kolem padesáti! Do úklidu se s námi
zapojila také rodina z Ukrajiny, která u nás v Palkovicích pobývá a alespoň tímto malým gestem nám
ukázali, že si naší ochoty pomoci velmi váží.
Tak zase příští rok na viděnou!
Za výbor SDH Palkovice
Petra Opělová
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Společenská rubrika
Blahopřejeme
Vše nejlepší k vaším narozeninám.
Pevné zdraví, hodně lásky,
spokojenost, pohodu,
šťastný život bez starostí
a vždy dobrou náladu.
V měsíci dubnu oslavila své krásné narozeniny paní Marie Lukešová, 94 let, z Myslíku.
V Palkovicích se také slavilo. Krásných životních jubileí se dočkali paní Mária Nyklová, 80 let, paní Anna Chýlková, 90 let, pan
Jan Seibert, 94 let, pan František Huška,
80 let, paní Zdenka Vlková, 91 let, pan Petr
Jalůvka, 80 let, paní Blažena Stachurová,
91 let a paní Anna Tkáčová, 85 let všichni
z Palkovic.
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, lásky a pohody v kruhů svých
nejbližších.

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

Blahopřejeme

Roky plynou,
jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.
V březnu jsme se rozloučili s panem
Milanem Mívaltem z Palkovic.
Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou
soustrast redakční rada Palkovických listů,
zastupitelstvo a KPOZ.

27

3/2022

HOlKy V aKcI
V dnešním vydání jsme si
pro vás připravily menu, které může být klidně i sváteční.
Je jaro a všude se zelená medvědí
česnek. V kuchyni se ale používá všude tam,
kde česnek setý a tedy tam, kde vynikne jeho
jemná a zároveň pikantní chuť. Jednou z před-

ností medvědího česneku je,
že konzument pak není „tak
moc cítit“.
Dává se často do pomazánek, salátů, polévek, másla, dělá se z něj „špenát“ atd.
Nejlepší je ho dávat nakrájený do již hotového
jídla. Zachová si tak nejvíce prospěšných látek.

Polévka z medvědího česneku
xujeme na co nejhladší krém. Přidáme smetanu,
muškátový oříšek a minutu provaříme. Podáváme
s krutony opečenými na sucho v troubě. Na talíři polévku posypeme strouhaným parmazánem
a máme hotovo.

Ingredience:

20 g másla
1 menší cibule
1 litr kuřecího nebo zeleninového vývaru
2 střední brambory (cca 200 g)
100 g medvědího česneku
100 ml smetany ke šlehání
50 g parmazánu
sůl, pepř, muškátový oříšek

Druhou „jarní“ ingrediencí, kterou si dnes představíme, je jehněčí maso. Obsahuje formy selenu
a dalších minerálů, které podporují zdraví, dlouhověkost a duševní vývoj. Není u nás v takové oblibě jako např. kuřecí nebo vepřové maso, protože
není tak běžně dostupné a lidi odrazuje také jeho
vysoká cena. Toto maso je dobrým zdrojem bílkovin pro všechny věkové kategorie a obsahuje osm
esenciálních aminokyselin.
Jehněčí maso obsahuje omega-3 mastné kyseliny,
které jsou běžně v mořských rybách. Tyto mastné
kyseliny, jak je známo, pomáhají v boji proti onemocnění srdce a pomáhají v redukci hmotnosti.
Maso je bohatým zdrojem vitaminů B-komple-

Postup:

V hrnci rozpálíme máslo a dozlatova na něm
opečeme cibuli nakrájenou nadrobno. Brambory
oloupeme a nakrájíme na kostičky, přidáme k cibuli. Zalijeme vývarem, osolíme, opepříme a přivedeme k varu. Necháme bublat 10-12 minut do
změknutí brambor.
Listy česneku omyjeme, zbavíme stopek a rozmixujeme. Vložíme do polévky a pak polévku rozmi-

28

3/2022
xu, stejně jako železa, fosforu, draslíku a vápníku.
Obsahuje také další stopové živiny, jako je měď,
mangan a selen. Tyto stopové prvky pomáhají při
snižování rizika rakoviny, srdečních onemocnění
a cukrovky. V neposlední řadě, jehněčí je dobrým

zdrojem zinku, který je důležitý pro silný a zdravý
imunitní systém, pro rychlé hojení ran a normální
funkci buněčného dělení. Zinek pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi a je také nezbytný pro
optimální čich a chuť.

Jehněčí hřebínek s květákovým pyré
uzavřít do pytlíku s uzavíratelným okrajem, vložit do hrnce s vodou a zapnout troubu na cca
60-70 C. Doba je různá, podle toho, jaké maso
použijete. Bílá masa jsou hotová do hodiny, červená masa trvají i 3-4 hodiny. Po této přípravě už
jen postačí zprudka orestovat a je hotovo. Maso
zůstává uvnitř šťavnaté a neztrácí na gramáži.
Květákové pyré připravíte tak, že zpěníte cibulku
na ghí másle a přidáte řapíkatý celer. Po chvilce přidejte nasekaný květák, muškátový oříšek
a osolte. Párkrát promíchejte, podlijte vodou
a vařte do změknutí. Poté rozmixujte do krémové
konzistence.
Na pánvičce orestujte na oleji žampiony, cherry rajčata a lilek. Jako přílohu podávejte vařené
brambory.
Holky v akci vám přejí
dobrou chuť u zdravého stolování.

Ingredience:

180 g jehněčí kotletka s kostí
100 g lilku
50 g cherry rajčat
50 g žampionů
200 g brambor vařených ve slupce
150 g květáku
50 g cibule
řapíkatý celer
5 g cibule
5 g ghí másla
muškátový oříšek, zvěřinové koření, sůl, pepř
Postup:

Jehněčí hřebínek je vhodné připravit metodou
„sous vide“. Kdo nemáte, můžete vytvořit vodní
lázeň i doma. Postačí osolené maso s kořením
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kino Palkovice
Neděle 1. 5. 2022, 17:00

Srdce na dlani

Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku (Eliška Balzerová), majitelku pojízdné kavárny.
Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? Navíc se k Josefovi do vily právě stěhuje jeho dcera Anička (Jana Pidrmanová) i s pětiletým Honzíkem. Domnívá se,
že s chlapy definitivně skončila, ale setkání s dávnou láskou Pavlem (Matouš Ruml), ji zasáhne u srdce.
K Honzíkovi do školky nastupuje nová holčička Evička. Honzík poprvé zažívá pocity spojené s láskou,
úplně se v nich neorientuje, a tak sbírá rady od maminky, dědečka Josefa nebo sympatického strejdy
Karla (Vladimír Polívka). I toho potká ve školce láska, když se zamiluje do Honzíkovy paní učitelky Elišky
(Kristína Svarinská). A aby toho sbližování nebylo málo, Karlův basset Váleček si velmi rozumí s Eliščinou
bassetkou Šalinou.
Komedie / Česko / 2022 / 95 min / ČSFD 69 % / přístupný
Vstupné na film pro zúčastněné páry „Líbání pod třešní“ zdarma / ostatní 50 Kč
Pátek 6. 5. 2022, 19:30

Promlčeno

Šokující živé vysílaní, které během chvíle změní životy několika nevinných lidí. Radek (Karel Roden) se po
téměř dvaceti letech nečekaně vrací do svého rodného města, aby zde nalezl jistou mladou ženu a jednou
provždy se vyrovnal se svou minulostí. V pátrání po neznámé ženě mu pomáhá Eva, ambiciózní rozhlasová
moderátorka, která jeho příběh dostane do své živě vysílané noční show. Chtěla mít ve vysílání senzační
událost, ale k jejímu zděšení a ke zděšení všech posluchačů začne na povrch vyplouvat něco, s čím nikdo
nepočítal. Svůj plán připravoval Radek několik let a během jeho vyprávění je do pochmurného příběhu
vtažena nejen ona sama, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí. Začíná
napínavý boj o čas a o spravedlnost. Opravdu už je vše nenávratně promlčeno?
Krimi / Thriller / Česko / 2022 / 95 min / přístupný 12+
Neděle 8. 5. 2022 (rodinné představení), 17:00

Mimi & Líza – Zahrada

Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se učí velkorysosti, toleranci a otevřenosti
k celému světu a jeho pestrosti. V novém příběhu nazvaném Zahrada přijíždí na dvůr jejich domu žlutý
kontejner, který sousedé začnou brzy zaplňovat starými a rozbitými věcmi. Líza je zvědavá, co vyhodí Mimi a je překvapená, když nic nevyhazuje. Pro Mimi jsou totiž všechny staré věci doma pevnými
body a malými jistotami ve tmě. Líza se rozhodne vyhodit svůj starý červený míč. Ten ale zapadne za
kontejner a dívky díky němu objeví tajné dveře do nádherné Zahrady kouzelného skřítka Zázračníka,
který je vezme na rychlou cestu skrze všechna roční období. Jenže když na konci kouzelné cesty najdou
vyhozený míč a vhodí ho do kontejneru, z věcí uvnitř se složí a oživne obrovská Obluda. Obluda je
plná radostné touhy. Chce si hrát. Na odmítnutí ale zareaguje agresivně. Spolkne Zázračníka a způsobí
totální rozvrat Zahrady. Mimi s Lízou podniknou cestu do jejího břicha, aby vysvobodily Zázračníka
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a až tam pochopily, že Obluda vlastně není zlá, jen nešťastná a rozzuřená, protože se cítí odmítnutá
a opovržená. Dívky tam ale zároveň objeví i její ohromný potenciál být užitečnou a vyléčit Zahradu. Na
konci příběhu Mimi s Lízou zjišťují, že i k materiálním věcem je třeba přistupovat s láskou, respektem
a že každý předmět má svůj účel.
Animovaný / Slovensko / Česko / 2022 / 68 min / přístupný
Pátek 13. 5. 2022, 17:00 a 19:30

Vyšehrad: Fylm

Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub
Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním
životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější
kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy... Na svatbě, která stála
majlant, ale zjistí, že má už osmiletého syna, což novomanželku rozhodně nepotěší. Nedostatek financí se
rozhodne řešit půjčkou od ne zrovna čestné party, zároveň se snaží nepřijít o manželku hned ve svatební
den, postarat se o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat
s praktikami jistého fotbalového Taťky... Prostě už zase se řítí jak lavina – z jednoho problému do druhého!
Komedie / Sportovní / Česko / 2022 / 105 min / ČSFD 78 % / přístupný 15+
Neděle 15. 5. 2022 (rodinné představení), 17:00, film v původním znění s titulky

Belle

Mistr japonské animace Mamoru Hosoda již před lety deklaroval svou fascinaci starou francouzskou pohádkou “Kráska a zvíře” a ve svém sedmém filmu ji také převedl na plátno. Učinil tak ovšem zcela originálním a ryze současným způsobem. Otevírá před námi dva světy, naprosto rozdílné, a přesto bytostně
propojené. Prvním je japonská vesnice, v níž plachá a neobratná Suzu prožívá svůj neutuchající smutek ze
smrti matky, která jí vzala schopnost zpívat a odcizila ji jejímu otci. Druhým je virtuální svět “U”, do nějž
může vstoupit kdokoli, začít znovu a (třeba i) změnit svět. A právě tady se Suzu mění v Belle, znovu nachází
svůj hlas a díky svým písním plným toho nejupřímnějšího citu se stává hvězdou “U”. Kromě obdivovatelů tu
ale potkává i Zvíře, zjizvenou obludu, zápasící v bojových uměních, brutální, nespoutanou – a samotářskou.
Společně se vydávají na cestu dobrodružství, nebezpečí a lásky, na cestu, která odhalí jejich skutečné já.
Animovaný / Fantasy / Japonsko / 2021 / 122 min / přístupný
Pátek 20. 5. 2022, 19:30

Ženy a život

Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí jí ostré lokty a přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její
volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do budování rodinného
podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke zdi”, stejně jako Eliščin vztah se samolibým populárním sportovcem. „Má s tebou ten chlapec vůbec vážné úmysly? Po třicítce se hledá ženich dost těžko…“ upozorňuje
Elišku její pragmatická maminka. Je tedy potřeba si ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr s Eliškou… Případně toho ženicha splašit jinde.
Komedie / Romantický / Česko / 2022 / 87 min / přístupný
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Pátek 27. 5. 2022, 19:30

Tři Tygři ve filmu: Jackpot

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu
za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá
duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert (Robin
Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé,
nebo rivalové? Najde David po cestě ztraceného otce, Robert lásku a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu,
a Herbert vytoužené angažmá? Rozbije Milan chvatem z Krav Mňagy JACKPOT a zvolá nakonec David
Votrubek své „vyhjáááál!“, nebo to nebude tak jednoduché? Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených
událostí, nečekaných odboček (Brno?) a akčních scén jim totiž stíží nejen Davidův osobitý pohled na svět,
ale také mafiánský boss Král taktéž toužící po miliónové výhře.
Komedie / Akční / Česko / 2022 / 110 min
Pátek 3. 6. 2022, 19:30

Láska hory přenáší

Pokud se hrdinům komedie Láska hory přenáší může něco pokazit, zaručeně se to pokazí. Všichni zažijí
jeden opravdu šílený den v horském hotelu vyprávěný třikrát a vždy jinýma očima. Nevěstě Alex se její velký
den hroutí přímo před očima. Po pánské jízdě předešlé noci je totiž nezvěstný ženich a stát před oltářem
sama je trochu trapné. Alex nesedí v koutě a rozhodne se ženicha najít. Někde přeci být musí! Svůj pohled
nabídne i její neurotická matka, přespříliš aktivní otčím, jenž odhaluje zločin, který se nestal, a také její biologický. Ten dělá, jakože nic, přestože právě on viděl nezvěstného ženicha jako poslední. Chaos v horském
hotelu, kde se svatba měla odehrát, využívá instruktor lyžování a neodolatelný svůdník Petr. S pomocí své
kamarádky Kláry se pouští do dobrodružné přípravy rande pro nejkrásnější ženu v hotelu. Jak říká slavný
Murphyho zákon: Usmějte se, zítřek bude horší.
Komedie / Romantický / Slovensko / Česko / 2022 / 90 min / přístupné 12+
Pátek 10. 6. 2022, 19:30

Známí neznámí

Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili
příchod Nového roku. Znají se už dlouho, a i toto setkání by se neslo v duchu klasické silvestrovské oslavy,
kdyby… Kdyby se nenarodil zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě nesmíme vědět,
abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči…? Stačí jeden večer a z dobrých známých se stanou
neznámí. Adaptace světoznámé předlohy Naprostí cizinci z pera scenáristy Petra Jarchovského.
Komedie / Česko / 2021 / 103 min / ČSFD 74 % / přístupný 12+

Vstupné: 50 Kč.
Rodinné představení: 30 Kč.
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Pozvánky na akce
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Inzerce
MONTÁŽE OPLOCENÍ
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000







KLASICKÉ PLETIVOVÉ PLOTY
SVAŘOVANÁ PLETIVA
SVAŘOVANÉ PANELY 2D, 3D
BRANKY, BRÁNY, i na míru
MŘÍŽE před okna
MOBILNÍ OPLOCENÍ – PRODEJ, PRONÁJEM, DOPRAVA, MONTÁŽ.

GARÁŽOVÁ VRATA

THUJE NA ŽIVÝ PLOT
- Thuja occ. Smaragd.

www.VRATA-OSTRAVA.CZ




VÝKLOPNÁ, možnost s dveřmi
- Prodej - možnost dopravy.
Klasická DVOUKŘÍDLÁ
- Výsadba živého plotu.
www.THUJA.cz
Provádíme i montáž
OSTRAVA - Nová Bělá, Hrabovská 5/39, 724 00
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PrO dĚtI

Květen

Máme tu květen. Kvítí už nám pěkně voní, včelky vesele poletují.
Víte ale, kdo má tento měsíc svátek?
Kdo si není jistý, tak na něho čeká na další stránce křížovka. Ta mu poradí.
A na konci listů jsem si pro Vás připravil pár tipů na dárky pro danou osobu.
Tip č.1: Omalovánku můžeš vymalovat a na štítek napsat, pro koho je.
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Křížovka
1.
2.
3.

I

4.
5.
6.
7.

Tipy na dárek pro …….

Pozn.: pokud si nevíš rady, tak požádej o pomoc tatínka nebo staršího sourozence

- Omalovánka (viz první stránka)
- Obrázek nebo přáníčko
- Kytička natrhaná na zahrádce (sedmikrásky apod.)
- Básnička

Maminka
Maminko, jsi moje zlato, (ukážeme na maminku a uděláme srdíčko z rukou)
pusinky ti dávám za to. (posíláme pusinky)
Dám ti jednu na čelíčko, (ukážeme „jednu“ palcem a poté ukážeme na čelo)
já jsem tvoje malé sluníčko! (vesele vyskočíme)
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tajenka

V dnešní tajence "oprášíme" naše lašské nářečí, kterým se mluvilo v dobách mimulých nejen v Palkovicích a na Myslíku.
Petr Bezruč, významný básník z našeho kraje, tento jazyk často používal ve své tvorbě.
Zvláštní, přímo neopakovatelný ráz vtiskuje (viz tajenka - bez diakritiky) Petra Bezruče sugestivní využívání oblastních a nářečních jazykových prvků.

Strejda, strýc

R

Pavouk
Polévková lžíce

A

Slepice
Brambory
Žena, manželka
Lump, ohava (nadávka)

D

Strop

L

Brzy, brzo

O

Šátek, pokrývka hlavy

A
Ř

Kopřivy
Pytel
Pomluvy, řeči

T

Kvedlačka do kuchyně

L

Koukat , dívat se

T

Ruční vozík s jedním kolečkem

A

Pokažený

U

Potkan
Bydlení

Š

Ponožky

E

Dřevěný sušák na seno

V

Větev

A

Statek, hospodářství

T

Svobodná dívka, dcera

U
Ž

Nůžky
Ovád (obtížný hmyz)
Zeď, stěna

Své odpovědi můžete posílat na redakční e-mail: mmertova@palkovice.cz do 8.6.2022. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce obecního trička.
Vylosovaným výhercem kvízu z minulého čísla se stává Dagmar Šrámková
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Termínový kalendář
14. 5.

Pochod okolo Palkovic – start od tělocvičny 9.00 – 10.00

18. 5.

Senior klub – zájezd: Studénka, Štramberk, Kopřivnice

26. 5.

1. ročník školy klepání a kosení kosou a závody v kosení – sad Jaroslava Pavlíčka od 16.00

4. 6.

Dětský den na Myslíku

5. 6.

Myslík – malá pouť Seslání Ducha svatého, mše svatá v 9.00

8. 6.

Zápis do školní družiny na školní rok 2022/2023

10. 6.

Zahrádkáři – smažení vaječiny

15. 6.

Senior klub – smažení vaječiny

16. 6.

Zahrádkáři - přednáška Zelené práce na vinohradu, u Pavlíčků č.p. 309 od 16.00

19. 6.

Farnost Palkovice – Boží Tělo (mše svatá s průvodem)

24. 6.

Pouťová zábava

26. 6.

Pouť

Kino Palkovice
1. 5.

Srdce na dlani, 19.30

20. 5.

Ženy a život, 19.30

6. 5.

Promlčeno, 19.30

27. 5.

Tři Tygři ve filmu: Jackpot, 19.30

8. 5.

Mimi & Líza
– Zahrada (rodinné představení), 17.00

13. 5.

Vyšehrad: Fylm, 17.00 a 19.30

15. 5.

Belle (rodinné představení),
17.00, v původním znění s titulky

3. 6.
10. 6.

Láska hory přenáší, 19.30
Známí neznámí, 19.30

Hokej v kinosále v Palkovicích
sobota 14. 5. od 15:20 ČR x Velká Británie

pondělí 23. 5. od 15:20 ČR x USA

neděle 15. 5. od 19:20 ČR x Švédsko

úterý 24. 5. od 19:20 ČR x Finsko

úterý 17. 5. od 15:20 ČR x Rakousko

+ další zápasy českého týmu dle vývoje turnaje.
Vstupné: 20 Kč

čtvrtek 19. 5. od 19:20 ČR x Lotyšsko
sobota 21. 5. od 19:20 ČR x Norsko

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční
číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená tisková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové
a informační komise, Ing. David Kula, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Martina Mertová, Dana Huďová a Mgr. Lenka
Vašková. E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter Frýdek-Místek. Internetová verze: www.palkovice.cz.
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně přístupných zdrojů. Fotografie bez uvedených autorů
pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Termín uzávěrky čísla 4/2022 je ve středu 8. 6. 2022. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní
straně: Archiv OÚ.
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