Zpravodaj obce Palkovice

4/2022

w w w. p a l kov i ce. cz
Parádní úlovek
žáka naší školy

Úspěch dětí
z TOM Žlutý kvítek

Festival dechovek,
pivní a gulášové
slavnosti

4/2022

Obsah
Společenská rubrika .................................................. 35
Holky v akci................................................................... 36
Kino Palkovice ............................................................. 37
Pozvánky na akce ....................................................... 41
Inzerce ........................................................................... 42
Pro děti . ........................................................................ 44
Letní kvíz ....................................................................... 46

Obecní úřad a zastupitelstvo..................................... 3
Informace pro občany................................................. 8
Základní a mateřská škola.......................................... 9
Kultura ........................................................................... 16
Rozhovor ....................................................................... 17
Senior klub ................................................................... 23
Sport .............................................................................. 24
Spolky v obci ............................................................... 31

Úvodní slovo redakční rady
být politické a volební aktivity hrazeny z obecních
prostředků. V listech se můžete dočíst opět informace o kulturním a sportovním dění žáků naší
školy. Zde bychom vypíchli mimořádný rybářský
úspěch jednoho z žáků. Dnešní rozhovor je o architektuře, a to nejen světové, ale i té palkovické.
Covidová opatření a omezení vyvolala v naší nejmladší generaci asi chmurnou náladu, protože
po rozvolnění si palkovické děti a mládež spravili
chuť, a to hned ve dvou běžeckých seriálech. Skvělé výkony a my jen můžeme tleskat a držet palce
v dalších sportovních aktivitách. Ona vůbec celá
naše TJ Sokol Palkovice je hodně sportovně „naladěná“ a tak není divu, že se dostavují výsledky.
Samozřejmě i TJ Sokol Myslík nezůstává pozadu,
a tak si můžete přečíst, kolik se toho u nich sportovně událo a co všechno mají ještě před sebou.
Je toho opravdu hodně. Obec pro vás zakoupila
nový kvalitnější dataprojektor do letního kina, tak
to využijte a přijďte v létě do volnočasového areálu
za tělocvičnou navštívit naši filmovou produkci. Ne
každá vesnice nabízí tuto možnost.
Vám, kteří využijete libovolnou nabídku v rámci
sportovních a společenských akcí, přejeme hodně
zábavy.
Vážení spoluobčané, přejeme vám nádherné
léto, krásnou dovolenou spojenou se šťastným
návratem domů, a hlavně pevné zdraví a spokojenost. Všem dětem přejeme prázdniny plné jedinečných zážitků, které můžou zažít bez virtuální počítačové reality. Mějte se fajn a řečeno s nadsázkou,
držte prosím pozitivní vlnu.

Milí spoluobčané obou částí naší obce, čtenáři
Palkovických listů,
přinášíme vám další vydání našeho zpravodaje,
jak někteří z vás říkáte „drbníka“. Drbů je na dědině vždycky dost, ale my se snažíme informovat
věrohodně a pravdivě. Doufám, že je tomu stejně
i u našich externích dopisovatelů. I v tomto vydání
najdete spoustu zajímavých informací, nápadů, pozvánek a opravdu žádný drb. Společenský život se
vrátil do normálu a je to v naší obci vidět. To je moc
fajn. Připravujeme speciál PL, který bude věnovaný
výhradně jen volbám. Každý volební subjekt zde
bude moci prezentovat svoje informace pro voliče
a volič pak získá základní ucelený přehled o volebních stranách, hnutích, kandidátech a volebních
programech. Tedy za předpokladu, že všichni využijí této možnosti. Speciál bude oproti minulému
vydání zpoplatněn poplatkem, protože náklady na
tisk stále rostou, a hlavně podle doporučení z Krajského úřadu by v obecních zpravodajích neměly

Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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Obecní úřad a zastupitelstvo
Slovo starosty

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
čekají nás dva krásné měsíce letních prázdnin.
Máme nachystáno také spoustu práce, kterou je
nutno udělat, jelikož za poslední dva nešťastné covidové roky jsme mnoho věcí nedotáhli do konce.
Práce je jedna věc, ale k životu patří samozřejmě
i zábava. Při chystání kulturního programu na letošní léto jsem si dovolil krátce zavzpomínat na
průkopnické začátky, kdy jsme chystali první Obecní ples, první letní kino a samozřejmě i první ročník Obecních dožínek. Poměrně rád vzpomínám
na promítání letního kina, kdy jsme sice s kolegou
Alešem Kubalou byli nadšeni, že budeme promítat,
ale finanční podmínky a udělení licence bylo tehdy
skoro nemožné. Proto jsme zajeli na benzínovou
pumpu, koupili pár filmů za 200 Kč a večer promítali. 300 návštěvníků letního kina bylo nadšených
a my jsme si splnili další sen a dokázali si, že to
jde. Prvnímu ročníku Obecních dožínek předcházely tři nulté ročníky, kdy jsme zcela soukromě
a v mladické naivitě s bratrem Slavomírem a kamarádem Daliborem organizovali bez jakékoliv podpory dožínkové zábavy na Myslivecké chatě. Byli

jsme rádi, že můžeme něco zorganizovat a pokud
vyšlo počasí, přišlo i poměrně velké množství lidí.
Musím ještě teď poděkovat místním podnikatelům, kteří nám dali ceny do tomboly a našim rodinám a známým, že byli ochotni se postavit ke
stánkům, za výčep nebo ke smažení placků. Byly
to krásné 90. roky. Byli jsme mladí a nadšení. Nyní
jsme o něco starší, ale nadšení jsme stále. Zpátky
k roku 2003, kdy se v sobotu 23. srpna pořádaly první Obecní dožínky. To už jsem byl místostarosta. Všechno se nám organizovalo daleko lépe,
i když kritici se našli už i tehdy. Vystupovala zde
nesmrtelná dechová hudba Palkovjanka, Schuba
Duba Band, valašský soubor Sedmikvítek, taneční
soubor Beseda z Metylovic, mažoretky a taneční
zábavu zajistila skupina Proxima. Bylo krásné počasí a na tu dobu velké množství lidí. To vše nás
inspirovalo k tomu, že jsme z Dožínek udělali tradici a myslím si i dobrou značku. Prvních pár ročníků
jsme se snažili zachovávat i jakési folklórní tradice
s předáváním dožínkových věnců a přibližovat zemědělskou prvovýrobu návštěvníkům. Dožínky se
za těch 20 let vyvíjely jako vše a v současné době je
to velmi vyhledávaný festival. Souhlasím i s těmi Palkovjany a Myslíkovjany, kteří tvrdí, že už je to moc
velké a není slyšet vlastního slova.
Proto jsme před osmi lety rozjeli
menší projekt Festival dechovek,
pivní a gulášové slavnosti, který je
daleko komornější. Mohl bych jmenovat nespočet umělců, kteří se za
těch 20 let v Palkovicích předvedli.
Chci ovšem vzpomenout jinou věc,
ze které mám daleko větší radost.
Umělce si zaplatíte, ten zazpívá
a už se v Palkovicích nikdy neobjeví.
Ovšem to, že obrovskou část občerstvení a organizace zajišťují naše
spolky z Palkovic a Myslíku je nezaplatitelné a hlavně nenahraditelné.
Za to vám všem děkuji a přeji krásné léto a těším se na setkání s vámi
u jakékoliv příležitosti.
Váš starosta Radim Bača
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XVIII. Obecní dožínky 2022
– vstupenky letos nově v předprodeji
Letošní XVIII. Obecní dožínky se uskuteční
20. srpna 2022 od 12 hodin ve volnočasovém areálu za tělocvičnou v Palkovicích. Letos se můžete
těšit opět na skvělou zábavu, bohaté občerstvení,
pouťové atrakce a doprovodný program pro děti
i dospělé. Na hlavním pódiu vystoupí dechová
hudba Palkovjanka, zpěvačka Kateřina Marie
Tichá a Bandjeez, hudební skupina Iné Kafe,
zpěvák David Koller a zpěvačka Tereza Mašková. O večerní show se postará Leoš Mareš, následovat bude taneční zábava. Podrobný plakátek
s program zveřejníme v první polovině července.
Abychom vstup do areálu co nejvíce urychlili,
nabízíme letos lístky nově i v předprodeji. Celkově
tak budou možné následující tři způsoby, jak lístek
získat:
I. On-line předprodej na adrese www.goout.cz,
kde si vyhledáte „Obecní dožínky v Palkovicích“
a následně si v detailu akce lístky zakoupíte
kliknutím na „Vstupenky“ a dále již pokračujete
standartním způsobem. Přeprodej bude dostupný od 11. 7. 2022.

II. Osobní předprodej na Obecním úřadě v Palkovicích vždy v pondělí a ve středu v čase 7:00
– 11:00 a 12:00 – 17:00. Přeprodej začne také od
11. 7. 2022.
III. Osobní nákup na místě v den konání akce od
11:00 hodin.
Výše vstupného je letos následující:
• 200 Kč v předprodeji,
• 300 Kč na místě,
• děti do 15 let a ZTP/ZPT-P zdarma.
Vstupenky pro děti a ZTP/ZTP-P se nevydávají, stačí se prokázat na místě. Také doporučujeme
si lístky zajisti v předprodeji, jelikož celkový počet
vstupenek je limitován.
Předplatitelé Palkovicích listů mají opět letos
slevu 100 Kč na jednu vstupenku, maximálně však
na čtyři vstupenky. Při nákupu je zapotřebí zadat
tyto jednorázové slevové kódy:
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Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
dostáváte do rukou letní číslo Palkovických
listů, jehož součástí je také pozvání na řadu kulturních a společenských akcí, které se letos v létě
v naší obci uskuteční. Po dvou letech, kdy platila řada protiepidemických omezení, bude letošní
léto kulturně nabité a bez dalších omezení. Velmi
rád začnu pozvánkou na letní kina, kterých letos
plánujeme rekordní množství. Začínáme hned
30. června u příležitosti konce školního roku rodinným představením hudebního animovaného
filmu Zpívej 2. Poté se můžete těšit na nové českou komedii Pánský klub, pokračování úspěšné
komedie s Jiřím Langmajerem a Annou Polívkovou
Po čem muži touží 2, novou romantickou komedii
s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým Prezidentka, hasičské komediální drama Kdyby radši hořelo, komedii o dědických úskalích Hádkovi
a vše zakončí ostravští Tři tygři ve filmu. V rámci
rodinných představení bude dále připraveno pokračování úspěšné pohádky Tajemství staré bambitky 2 a tři další animované filmy Přišerákovi 2,
Ušák Chicky a Zlokřeček a Tlapkova patrola ve filmu. Letos máme také novinku, kdy jsme pro letní
promítání pořídili nový výkonný projektor ve Full
HD rozlišení, který nám umožní plnohodnotně
promítat i za šera. Proto plánujeme, že by představení mohla začít v pevný čas, ve 21 hodin. Toto
ale musíme ještě pořádně vyzkoušet a pokud by
to nebylo kvalitně vidět, začali bychom o trochu
později, jakmile to světelné podmínky dovolí. Nicméně určitě ale vždy dojděte nejpozději do 21 hodin nebo i dříve, abyste si zajistili dobré místo
a stihli si dát ještě nějaké občerstvení v Hospůdce

na hřišti. Tradičně doporučujeme i vlastní křesílka
či deky, které vám zážitek z filmu zpříjemní. Vstupné se na letní kino bude vybírat opět dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se promítání zruší.
Podrobné informace o letním kině včetně termínů
naleznete na konci Palkovických listů.
Další akci bude VII. Festival dechovek, pivní
a gulášové slavnosti. Letos se budou konat 16. července a o nejlepší guláš bude soutěžit rekordních
11 týmů. V rámci kulturního programu se můžete
těšit na vystoupení třech dechových těles a trochu
netradičně i na koncert zpěváka Martina Chodúra.
Podrobné informace o dalším programu naleznete v kulturní rubrice Palkovických listů a také na
zadním přebale. Vstupenky budou v prodeji jen na
místě za lidových 50 Kč.
Vyvrcholením letního programu budou 20. srpna XVIII. Obecní dožínky. V rámci kulturního programu vystoupí dechová hudba Palkovjanka, zpěvačka Kateřina Marie Tichá & Bandjeez, legendární
slovenská kapela Iné Kafe, vítězka pěvecké soutěže Superstar Tereza Mašková s kapelou, zpěvák
David Koller s kapelou a hlavní program zakončí
show s Leošem Marešem. K tomu všemu bude
zajištěn doprovodný program pro děti i dospělé,
řada atrakcí i skvělé občerstvení. Abychom letos
trochu urychlili vstup do areálu, rozhodli jsme se
lístky na Dožínky prodávat v předprodeji na pokladně Obecního úřadu v Palkovicích i on-line.
Předprodej začne na začátku července a budeme
o něm informovat. Doporučujeme si lístky určitě
pořídit v předprodeji, protože jednak budou levnější a také se může stát, že dosáhneme maximální kapacity areálu.
Kromě výše uvedených akcí bych také rád
o prázdninách pozval na hasičskou soutěž na
sjezdovce, sportovní den na Myslíku nebo tradiční
běh na Kubánkov. Také zde zmíním, že na 23. září
připravujeme v kinosále besedu „Kecy a politika“
Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose, které
můžete znát ze stejnojmenného podcastu či týdeníku Reflex. Vstupenky na akci budou v předprodeji cca od poloviny srpna a o podrobnostech
budeme ještě informovat.
Pevně věřím, že si letošní léto všichni naplno
užijeme a přeji vám spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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Usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 31. 5. 2022 v sále Pod Habešem (Palkovice č. p. 619)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Palkovice ze dne 8. 3. 2022 a ze dne 21. 3.
2022.
2. Informaci Josefa Lukeše o kontrole kanálových
poklopů v obci Palkovice, přípravě seznamu poklopů k opravě a provádění oprav poklopů.
3. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 27.
1. 2022, 24. 2. 2022, 28. 2. 2022, 17. 3. 2022 a 8. 4.
2022.
4. Rozbor hospodaření Obce Palkovice za období
1-4/2022.
5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Palkovice za rok 2021.
6. Žádost pana Milana Díži o řešení problému s nepřipojením na kanalizaci. Kanalizace bude zhotovena nejpozději v létě 2022.
7. Odpověď paní Zdeňky Olšovské na dopis ze dne
9. 5. 2022. Dle informací pana Josefa Lukeše, který zná situaci podrobně, není nutné keř odstraňovat, jelikož nezasahuje do profilu komunikace.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení
Ing. Jaromír Ivánek a Josef Lukeš.
3. Členy návrhové komise ve složení Karla Menšíková, Dalibor Rada, Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu obce Palkovice na rok 2022 a uzavření
Smluv o poskytnutí individuálních finančních dotací na podporu činnosti v roce 2022, dle přílohy
č. 1.
5. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2022.
6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.
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. 3.
7. Revokaci bodu 6) Usnesení ZO/19/2021/II/6 ze
dne 29. 11. 2021 ve věci uzavření kupní smlouvy
mezi Věrou Lesniákovou, Oldřichem Lesniákem
a Obcí Palkovice schválenou Zastupitelstvem
obce Palkovice dne 29. 11. 2021.
8. Revokaci bodu 10) Usnesení ZO/15/2020/II/10
ze dne 29. 12. 2020 ve věci uzavření směnné
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smlouvy o převodu nemovitosti mezi Josefem
Klásou a Obcí Palkovice schválenou Zastupitelstvem obce Palkovice dne 29. 12. 2020.
9. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Jiřím Klásou a Obcí Palkovice ve věci
směny části pozemku parc. č. 1064/1 označeného dílem „b“, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 7 m2 v k.ú. Myslík za část pozemku parc.
č. 597 označeného dílem „d“, zahrada o výměře
18 m2 v k. ú. Myslík dle Geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 695-110/2020 vyhotoveného firmou GIS-STAVINVEX a.s. a pověřuje starostu
obce Palkovice k uzavření a podpisu směnné
smlouvy o převodu nemovitosti.
10. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva
č. UZSVM/OFM/1782/2022-OFMM uzavřenou
mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových a Obcí Palkovice ve
věci převodu pozemku par. č. 3108, ostatní plocha, silnice v k.ú. Palkovice a pověřuje starostu
obce Palkovice k uzavření a podpisu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci a o zřízení věcného práva.
11. Smlouvu o zrušení věcného břemene užívání
a kupní smlouvu uzavřenou mezi Dominikem
Faldynou, Zuzanou Faldynovou, Martou Čaganovou a Obcí Palkovice ve věci koupě pozemku
parc. č. 3097/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2 a 3097/10 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 98 m2 vše v k.ú.
Palkovice a pověřuje starostu obce Palkovice
k uzavření a podpisu smlouvy o rušení věcného
břemene užívání a kupní smlouvy.
12. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Pavlou Hajduškovou a Obcí Palkovice ve věci koupě pozemku
parc. č. 3097/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2 v k.ú. Palkovice a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu
kupní smlouvy.
13. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Radimem Dudou, Ing. Kateřinou Dudovou ve věci prodeje části pozemku parc. č.
180/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 48
m2 (vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 180,
ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Palkovice, obci
Palkovice, kdy rozdělení pozemku bylo provedeno Geometrickým plánem č. 2273-79/2021
vyhotoveném společností GIS-STAVINVEX a.s.
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a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření
a podpisu kupní smlouvy.
14. Smlouvu o koupi nemovité věci a zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Pavlem Žáčkem ve věci prodeje části pozemku parc.
č. 180/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 453
m2 (vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 180,
ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Palkovice, obci
Palkovice, kdy rozdělení pozemku bylo provedeno Geometrickým plánem č. 2273-79/2021
vyhotoveném společností GIS-STAVINVEX a.s.
a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření
a podpisu smlouvy o koupi nemovité věci a zřízení služebnosti sítě.
15. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Jaroslavem Bačou, Drahomírem Krieglerem ve věci koupě části pozemku parc. č.
4302/20 orná půda o výměře 1 100 m2 (vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 4302/17 orná
půda) v k.ú. Místek, obci Frýdek-Místek, kdy
rozdělení pozemku bylo provedeno Geometrickým plánem č. 5326-28//2022 vyhotoveném
společností GIS-STAVINVEX a.s. a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu kupní
smlouvy.
16. Směnnou smlouvu uzavřenou mezí Obcí Palkovice a Tobolovou Věrou, Petrem Zlým ve věci
směny pozemku parc. č. 2417/7 trvalý trávní

porost o výměře 457 m2 v k.ú. Palkovice za pozemky parc. č. 2453/10 orná půda o výměře 379
m2 a 2439/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 1 296 m2 v k.ú. Palkovice a pověřuje
starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu
směnné smlouvy.
17. Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Obcí Palkovice
ve věci rolby BESKYD LAVINA PL 800 a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu
smlouvy o bezúplatném převodu.
III. stanovuje:
1. na základě § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva obce Palkovice na volební období 2022 – 2026 na 15 členů (stejný počet
jako v končícím volebním období).
IV. vyhlašuje:
1. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 361/2,
v k.ú. Palkovice dle přílohy č. 1
2. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1055/1, v k.ú.
Myslík.
V Palkovicích dne 31. 5. 2022

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

Upozornění pro politické strany,
hnutí a další volební uskupení – „Volby 2022“
přímo v textu volebního příspěvku tak, jak si to
představuje zadavatel článku. Příspěvek musí
být ve formátu pdf nebo jpg. Zároveň je nutno
každou fotografii zaslat samostatně v elektronické verzi (např. ve formátu jpg).
Vše zasílejte výhradně na náš redakční
e-mail: mmertova@palkovice.cz
Příspěvek je zpoplatněn jednotným poplatkem ve výši 500 Kč za každou započatou
stránku. Maximální poplatek je tedy 2 000 Kč.
Poplatek je nutné zaplatit na pokladně Obecního úřadu předem, nejpozději do 10. 8. 2022.
Příspěvky, které nesplní uvedené požadované podmínky (včetně platby) nebo později
doručené, nebudou zveřejněny. Na příspěvky
nevzniká žádný právní nárok. Za obsah příspěvku je zodpovědný zadavatel z konkrétní
politické strany nebo hnutí. Vydání speciálního
volebního čísla schválila Rada obce.

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se budou opět
po čtyřech letech konat volby do zastupitelstva
naší obce. V redakční radě jsme se domluvili,
že na období začátku září opět připravíme vydání speciálního volebního čísla Palkovických listů (nad rámec pravidelných vydání PL).
Všechny politické strany, hnutí a volební uskupení, které chtějí kandidovat v letošním roce do
zastupitelstva naší obce, mají možnost v tomto
speciálním čísle představit svůj volební program
a své kandidáty voličům. Jednotlivé příspěvky
nebudou žádným způsobem upravovány nebo
kráceny a budou zveřejněny v původním znění
tak, jak je obdržíme do redakce. Své příspěvky
v maximálním rozsahu čtyř stránek formátu A4
zasílejte nejpozději do 10. 8. 2022 na redakční
e-mail: mmertova@palkovice.cz. Pokud budou
součástí textu také fotografie (což je možné), je
nutné mít fotografie vložené a zformátované
7
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Informace pro občany
Informace Dopravní komise

řešení, byly členy Dopravní komise v krátkém čase
ke spokojenosti dotčených vyřešeny.

Usnadňovat soužití, odstraňovat příčiny, hledat a navrhovat řešení, dotahovat věci do konce
v souladu s platnými předpisy, zákony, neoddalovat a nenechávat věci plynout, bylo a je úkolem
palkovické poradní komise v oblasti dopravy.

Na svou realizaci stále čeká dořešení navržených změn a úprav řešící rychlost, přehlednost
a bezpečnost účastníků silničního provozu. Umístění zpomalovacích prvků na „Staré cestě“, doplnění dopravních značení, úprava a usměrnění
jízdních pruhů vodorovným dopravním značením,
dořešení parkování před místní školou úpravou
dopravního značení a dodržováním stávajícího,
umístění výhledových zrcadel, přemístění a zajištění plné využitelnosti a funkčnosti informativních
a statistických měřičů rychlosti, narovnání vlastnických vztahů pod místními komunikacemi a s tím
související další řešení silniční dopravy a řada dalších neustále se vyvíjejících a vznikajících situací.

Za poslední čtyři roky činnosti, byla zpracována
a dofinalizována řada podnětů vycházející z vlastního zjištění, upozornění dopravní policie a spoluobčanů. Některé věci byly realizovány v krátkém
čase a některé čekají dodnes na uvedení do života,
ne však vinou samotné Dopravní komise. Část oddálení jsou zapříčiněná zdlouhavými lhůtami k vyřízení, požadavky na odůvodnění navrhovaných
změn a ve finále i liknavostí kompetentních.
Jelikož je Dopravní komise pouze poradním orgánem, tak každý její návrh a řešení byl předložen
vedení obce, tedy i všem zastupitelům ve snaze
vyřešit daný problém. Uskutečnilo se několik místních šetření, byly zpracovány písemné i fotografické dokumentační podklady, proběhly jednání mezi
zúčastněnými a vyslechnuty připomínky a návrhy
dotčených. Všechny výstupy a podněty jsou zpracovány v písemné podobě. Některé věci, které
byly možno vyřešit bez nutnosti administrativních

Jelikož i činnost Dopravní komise je omezena
časovým obdobím a za pár měsíců mandát komise
bude ukončen, děkuji spoluobčanům za přínosné
podněty a ochotu měnit věci k lepšímu. Oceňuji
spolupráci, vynaložené úsilí i časový rámec členů
dopravní komise s jejich profesním a osobním nasazením.
Mgr. Petr Gřes, Dopravní komise
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Základní a Mateřská škola Palkovice
Zápis do prvních tříd

U zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2022-2023 bylo podáno celkem
43 žádostí. Z toho bylo podáno 6 žádostí o odklad. Všem žadatelům o zápis do 1. třídy bylo vyhověno.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na setkání.
Mgr. Milan Šponer
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Dopisování v angličtině
Letošní páťáci se podílí na spolupráci ze ZŠ
Gorkého z Havířova. V hodinách angličtiny napsali dopisy svému neznámému kamarádovi a tím si
procvičili základní znalosti, které už v angličtině
mají. S napětím očekávali, kdo jim na jejich dopis
odpoví a co se o svém novém kamarádovi dozví.

Teď už tyto informace mají a těší se na společný
výlet, kde se poznají face to face. Celá akce bude
opět zaměřena na procvičování angličtiny hravou
formou.
Dita Volná a třídy 5.A, 5.B
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Sobotní škola hrou
V sobotu 21. května se konala první Sobotní
škola hrou. Účast byla velkolepá, 68 dětí přišlo do
školy i v sobotu a určitě nelitovaly.
Během dne se vystřídaly na čtyřech stanovištích. Tělocvična se proměnila v Nerf arénu, kde si
všichni pořádně zaběhali a procvičili svou přesnou
mušku. Z vestibulu školy se na den stalo Casino
a z dětí hráči, kteří za pomoci pravděpodobnosti
a kombinatoriky (a taky i trochu štěstí) mohli porazit dokonce i Jamese Bonda! Za vyhrané žetony
bylo možno se občerstvit lahodnými nápoji, které
nejen osvěžily, ale i skvěle chutnaly.
Školní zahrada byla ten den tak trochu japonská, ve stínu či na dece se všichni naučili uplést náramek na disku Kumihimo. Tuto techniku splétání
šňůr používali Samurajové již před 2000 lety!

A školní kuchyňka nebyla jen tak obyčejná kuchyňka, ale královská kuchyňka! Podle tajného
receptu dvorního kuchaře královny Alžběty II. si
každý připravil malý snack – Rat on a stick – ano,
bylo to v angličtině a zvládli to všichni na výbornou – Great job!
„Pro život, ne pro školu se učíme.“
Seneca
Velký dík partě nadšenců, která se na realizaci
Sobotní školy podílela, obci za poskytnutí prostor
tělocvičen a vedení školy, že dalo této akci zelenou.
Dita Volná
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Terénní exkurze NS Kotvice
V úterý 10. května se žáci sedmých tříd zúčastnili terénní exkurze na téma organismy vodních
ekosystémů. Prošli jsme se naučnou stezkou Kotvice, kde je pravidelně k vidění značné množství
ptačích druhů i vodních bezobratlých. Žáci se
v průběhu dopoledne dozvěděli mnoho informací
nejen z výkladu pana Martina Hlaváče, který nás
kolem rybníků provedl, ale také z informačních cedulí, které lemují celý průběh NS. Nejatraktivnější-

mi aktivitami byly odchyt bezobratlých živočichů
a jejich následné určování pomocí určovacích klíčů
i pozorování ptačích druhů dalekohledem z ptačí pozorovatelny. Osobně vnímám terénní pozorování jako příjemné zpestření a doplnění výuky
přírodopisu. Terénní exkurze sklidila u žáků velký
úspěch a už se těšíme na příští.
Mgr. Pavel Tomalík

Exkurze do Osvětimi
Zájemci z řad osmých a devátých tříd propojili
své školní znalosti z dějepisu, češtiny a občanské
výchovy a vypravili se do Polska, aby se přesvědčili, jak to, o čem se píše v učebnicích a vypráví všude kolem, vypadalo ve skutečnosti. Našim cílem
byla Osvětim a Březinka – komplex nacistických
koncentračních táborů, které byly Němci vystavěny během druhé světové války.
Na exkurzi jsme se náležitě předem připravili například zhlédnutím filmu týkajícího se tématu nebo přečtením úryvků z románů popisujících
tuto děsivou dobu. Nechyběla ani rozsáhlá diskuze. Někteří žáci mají široké znalosti, takže jsme se
vzájemně obohatili.

Exkurze se uskutečnila 16. 5. 2022 a měli jsme
to štěstí, že nám vyšlo krásné počasí. Možná to
bylo štěstí v neštěstí, protože i samotná paní průvodkyně poznamenala, že během sychravých
podzimních či zimních dnů vyzařuje toto místo
úplně jinou atmosférou.
Kolem 9. hodiny jsme přijeli do Osvětimi, kde
se naší skupiny ujaly dvě polské průvodkyně, které
nám česko-slovensky předaly velmi citlivě a s respektem zajímavé informace a konkrétní příběhy
vězňů. Prošli jsme si během dvou hodin místa,
kde Židé a jiné oběti holocaustu pracovali, pobývali, nebo spíše přežívali na hraně života a smrti.
Navštívili jsme ubytovací zařízení, plynové komo12
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v obou místech a zjistili jsme, že nebyly totožné.
Žáci se při následné reflexi vyjádřili takto:
Radim Volný (8. B): „Bylo to zajímavé hlavně
z historického hlediska. Škoda těch zničených budov.“
Vojta Staněk (8. A): „Na mě to působilo velmi
depresivně a smutně. Bylo mi líto všech dětí, Židů,
lidí, co museli žít v takových podmínkách.“
Jakub Mamula (8. A): „Nejlepší byla prohlídka v prvním táboře. Podívali jsme se do většího
množství vnitřních prostorů. Dozvěděl jsem se
plno zajímavých věcí. V druhém táboře toho moc
nebylo, většina budov byla zničená. Taky bylo horko a bylo to náročné.“
Musím pochválit žáky, kteří se během exkurze
chovali slušně. Také děkuji paním učitelkám Michaele Bordovské a Martině Kmošťákové za pomoc s přípravou a dohled v průběhu exkurze.

ry, expozice s dobovými fotografiemi či reálnými
předměty po obětech. Dozvěděli jsme se také
o surových praktikách dozorců. Kolem 11. hodiny
jsme se autobusem přemístili do nedalekého tábora Březinka, kde jsme opět strávili necelé dvě
hodiny. Mohli jsme tak porovnat podmínky života

Ivana Zemanová

Sebeobrana žáků IX. třídy
V pátek 13. května se žáci 9. třídy zúčastnili
dopoledního kurzu sebeobrany pod vedením
zkušených lektorů pana Miroslava Chylka (trenéra MMA, kickboxu a thajského boxu) a pana Jakuba Jančíka (zápasníka MMA). Kurz byl zaměřen
především na všeobecný pohybový rozvoj žáků,
seznámili se však také s konkrétními bojovými
technikami. Velmi oceňuji stručné a jasné vysvětlení jednotlivých technik s ukázkami, následné
procvičování technik žáky s korekcí chyb. To vše

proloženo zábavnými sportovními hrami, posilovacími a úpolovými cviky.
Sportovní dopoledne rozhodně přispělo ke
zlepšení kondice dětí i k jejich pohybovému rozvoji. Děkujeme za příjemně strávené sportovní
dopoledne, rádi budeme ve spolupráci se sportovním klubem KTB Svarog gym i nadále pokračovat.
Mgr. Pavel Tomalík
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Sport se vrátil do škol
V dubnu se konečně naplno rozjely školní sportovní aktivity a nejrůznější soutěže. Zatímco ve
fotbalovém McDonald´s Cupu se našim nejmenším moc nedařilo, v okrskovém kole vybíjené už
naši čtvrťáci a páťáci obsadili krásné druhé místo
v konkurenci sedmi okolních škol.
V rámci korfbalového miniturnaje, který organizovali nadšenci z Českého korfbalového svazu,
se rovněž dosytosti vyřádily děti ze základní ško-

ly z Tiché, z Kozlovic a samozřejmě z naší školy.
Kluci na druhém stupni pak absolvovali mezitřídní
turnaj ve futsale, jehož vyvrcholením byla i utkání
medailových týmů s All Stars výběrem z řad učitelů.
Všem pořádajícím i účastníkům patří velký dík
za reprezentaci palkovické školy.
Mgr. Milan Šponer
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Canisterapie ve školní družině
Školní družinu před
časem navštívili zástupci
spolku Podané ruce, aby
dětem ukázali aktivity, které
nabízí Canisterapie. Jedná
se o hravé činnosti se speciálně vycvičenými pejsky,
jenž pomáhají nejen dětem
znovu získat nebo upevnit
psychickou pohodu.
Vychovatelky ŠD

Parádní úlovek žáka naší školy
Jonáš Malásek je žákem
9. A. naší základní školy. Letošní rok je tedy pro něj na
zdejší škole poslední. Jako
mladý člověk má spoustu
koníčků, mezi které patří
rybaření. Chytá přibližně už
6 let a mezi jeho úlovky patří kapr, štika, úhoř, candát
a pstruh. V polovině května si Jonáš udělal velkou
radost. Na přehradě Olešná se mu v podvečerních
hodinách podařilo ulovit
amura. Jeho úlovek byl
dlouhý 95 cm a vážil 12 kg!

15–20 kg. Dožívá se věku
až 15–20 let. Jeho hlavní
význam spočívá v tom,
že se živí rostlinnou stravou a vodními řasami.
Proto zvyšuje produkci
rybářských revírů. Amur
se také velmi rychle stal
oblíbenou rybou sportovních rybářů díky své
bojovnosti. V Česku se
začal prosazovat jako
dražší a chutnější alternativa vánočního kapra.
Má velmi chutné maso.
Je bílé, netučné a chutné, s menším obsahem
drobných kostí. Hodí se na úpravu pečením,
či smažením.

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) je
v Česku nepůvodní druh kaprovitých ryb.
Do tehdejšího Československa byl dovezen
hlavně z důvodu jeho „rostlinožravosti“, a to
za účelem likvidace porostů rákosí. K trávení rostlinné stravy slouží jeho prodloužené střevo, které měří přibližně dvakrát více,
než je délka samotné ryby. Ve své domovině
může dosáhnout délky až 150 cm a hmotnosti 50 kg. V českých podmínkách je to však
méně. Největší jedinci v evropských vodách
dorůstají délky kolem 100 cm a hmotnosti

Jak je vidět, v našich zeměpisných šířkách to byl
docela zajímavý kousek. I když se jedná o bojovnou rybu, svůj zápas s mladým rybářem tentokrát prohrála. Jonášovi moc gratulujeme k tomuto
parádnímu úlovku a doufáme, že si na rybě pochutná s celou rodinou. Přejeme mu také hodně
studijních úspěchů v dalších školních létech.
Ing. Tomáš Huďa
15
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Kultura
VII. Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti
V sobotu 16. července se letos uskuteční již
sedmý ročník oblíbeného Festivalu dechovek, pivních a gulášových slavností. Letošní ročník opět
nabídne bohatý kulturní i gastronomický program.
Na hlavní scéně nejdříve od 12.30 vystoupí Žesťový kvintet All Brass Band, následovat bude ve
14 hodin Dechová hudba Kozlovice. Letos jsme se
rozhodli program proložit také „nedechovkovým“
vystoupením, proto přibližně v 16 hodin zahraje
a zazpívá zpěvák Martin Chodúr se svou kapelou.
V hlavním čase se pak od 17.30 můžete těšit na

populární slovenskou dechovou hudbu Drietomanka. Hlavní program bude proložen vystoupením mažoretek, prezentací soutěžících týmů,
ukázkou hasičské techniky, tematickou fotobudkou či pivní soutěží. Celým kulturním programem
bude provázet moderátor Českého rozhlasu Ostrava Artur Kubica. Přibližně od 20 hodin začne
taneční diskotéka.
Tradičně bude připraven i doprovodný program pro děti, které se mohou těšit na Klauny
z Balónkova, skákací hrady, malování na obličej,
airbrush tetování, zorbingové koule
a také nebude chybět hasičská pěna,
proto si připravte pro děti náhradní
převlečení s sebou.
Přibližně v 19 hodin se pak uskuteční vyhlášení výsledků soutěže
o NEJ guláš obce Palkovice. Vítěze
soutěže o nejlepší guláš určí odborná porota i návštěvníci festivalu, kteří
obdrží hlasovací lístek při vstupu na
akci. V této souvislosti doporučujeme
přijít co nejdříve, abyste stihli guláše
ochutnat. Soutěžní týmy musí mít
guláš uvařen nejpozději ve 14 hodin
a obvykle po dvou hodinách už některé z nich mají svůj guláš vyprodaný. Letos bude vařit rekordních 11
týmů, a navíc mimo soutěž se můžete těšit na tradiční boršč, který uvaří
hosté z Ukrajiny. Pokud by na vás už
guláš náhodou nevyšel, bude připravena řada dalšího skvělého občerstvení. K tomu všemu si budete moci
dát vychlazené pivo z celkem devíti
větších i menších pivovarů.
Vstupné na akci bude letos opět
lidových 50 Kč s tím, že děti do 15 let
a držitelé průkazů ZTP/ZTP-P mají
vstup zdarma. Vzhledem k omezení v místě z důvodu stavby nového
obecního úřadu také doporučujeme
nechat auto doma a přijít pěšky nebo
využít veřejnou dopravu.
Kulturní komise
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rozhovor
Rozhovor s Kamilem Mrvou
Pro další rozhovor jsem si
zvolila výrazného představitele české architektury, a to
Kamila Mrvu, který výrazně
zasáhl i do proměny obce Palkovice. V následujících řádcích
se tak dozvíte mnoho zajímavých informací nejen o jeho
práci, ale i o jeho životě. Přečtete si o tom, kdy započala
jeho spolupráce s naší obcí
a na jakých realizacích se doposud podílel.

měl na starosti stavby architekta
Wiela Aretse, a tak jsem tenkrát
seděl v autobuse vedle řidiče,
jezdili jsme po jeho stavbách a já
jsem si to moc užil. Mohli jsme si
tenkrát jako studenti naplánovat
exkurzi tak, jak jsme chtěli, a to
jsme velmi ocenili. Byli jsme rádi,
že můžeme začít cestovat do
zahraničí, abychom viděli to, co
jsme do té doby znali jen z knih.
Je cestování pro vaši profesi
důležité? Která místa vás nějak zásadněji ovlivnila?
Jak jsem už zmínil, s cestováním jsem začal už během vysoké
školy, kdy jsem se zúčastnil různých exkurzí. Velmi mě ovlivnila
například švýcarská architektura a dále pak cesty
do Severní Ameriky, do Kanady a Spojených států,
kde jsem poprvé vycestoval ještě během vysoké
školy. Pan profesor Kyselka, který působil na brněnské fakultě architektury, mi tehdy řekl: ,,Kamile,
běž do knihovny a nastuduj si stavby Frank Lloyd
Wrighta.“ A tak jsem šel do té knihovny, podíval se
na jeho stavby, zkopíroval si je na papír, protože
internet v té době ještě nebyl, a v té Severní Americe jsme pak jezdili po těch stavbách společně
s mým bratrem, který tam jel se mnou na tři měsíce. Mohl jsem tak vidět na vlastní oči třeba slavnou
vilu nad vodopádem nebo jeho sídlo v Arizoně
zvané Taliesin West.

Proč jste se rozhodl stát
právě architektem?
Odmalička jsem tíhnul
k řemeslu, bavilo mě kreslit…
Takže když rodiče v předrevolučním období tedy před rokem 1989, přemýšleli,
kam se mnou po osmé třídě, tak se společně s mou
tetou shodli na tom, že krásně kreslím a měl bych
zkusit stavební školu. A tak jsem si podal přihlášku na Střední průmyslovou školu stavební. V roce
1988 jsem začal studovat ve Valašském Meziříčí,
kde mi učitelé doporučili studium architektury na
vysoké škole. Předtím jsem si myslel, že budu zedníkem nebo stavařem, protože naše rodina byla
politicky jiná, na tu dobu politicky špatná, a to
z důvodu, že jsme měli rodinu v zahraničí, ale díky
tomu roku ´89 jsem nakonec mohl dělat přijímačky na vysokou školu, jinak bych se totiž na tento
obor nedostal. Můj dědeček byl truhlář, tatínek
frézař v Tatře a maminka oční optička, takže jsem
byl první, kdo se dal v naší rodině touto cestou…
Na co rád vzpomínáte z doby, kdy jste studoval na vysoké škole?
Bylo to krásné období, na vysokou školu jsem
nastoupil v roce 1992 a v té době v podstatě začínalo to první otevírání možných výjezdů do zahraničí. Rád proto vzpomínám na cesty do Rakouska
nebo pak do Holandska, kdy jsme v rámci diplomové práce jeli s panem profesorem Masákem.
Bylo nás tenkrát v ročníku osm a byla to cesta na
osm dní, takže každý z nás měl za úkol připravit pro ty ostatní program na celý jeden den. Já
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Kdy jste začal tíhnout k moderní architektuře?
Celkově to je o tom, že bychom měli mít úctu
ke starým věcem, stejně jako máme úctu k tradici,
k historii. Ale teď žijeme v nové době a měli bychom tvořit soudobou architekturu. Když architekt
Dušan Jurkovič dělal v roce 1900 Pustevny nebo
Luhačovice, tak v té době byla pro lidi moderní
secese nebo organická secese. Stejně tak tomu
bylo, když začínalo baroko, před barokem období
renesance atd. – lidé vždy považovali za starší to,
co bylo předtím a to, čemu se věnovali aktuálně,
považovali za současnou tvorbu. To znamená, že
v dnešní době je současná moderna v podstatě
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od funkcionalismu, od 20. let 20. století, kdy u nás,
v České republice dala velký impuls pro moderní
architekturu světoznámá Vila Tugendhat. Zanedlouho to bude 100 let, kdy vznikla, v roce 1932
byla myslím zrealizovaná a dle mého názoru tuhle vilu v České republice, co se týče architektury,
nikdo nepřekonal. Ta vila je nádherná, úžasná
i technologicky – obrovské posuvné skleněné stěny do podzemí či klimatizace. Představte si, že do
této vily navozili kameny z moře, na které pouštěli
studenou vodu a díky větrákům dosáhli toho, že
ten chladný vzduch proudil do samotného domu.
A kdy nastal ten zlom u mě? Někdy během čtvrtého či pátého ročníku, kdy jsem začal studovat ty
díla Frank Lloyd Wrighta a začal jsem si uvědomovat, že to jde dělat i jinak než tou tradiční klasickou
metodou.

což bylo v době, kdy jsem měl asi tři roky po ukončení studia. A já jsem si tehdy řekl, proč bych nemohl nabídnout pro studenty témata, a tak jsme
se tímto způsobem seznámili. Jedny z mých prvních témat byly práce v Beskydech, takže jsem pro
studenty připravil zadání, vzali to jako semestrální
práci a mě přizvali jako externího architekta a stal
jsem se tak externím konzultantem VUT v Brně.
Od té doby tam působím, až na nějaké přestávky
dodnes. Měl jsem tam za tu dobu vedení bakalářských prací či vedení závěrečných prací. V současnosti také působím na Mendelově univerzitě asi
třičtvrtě roku, kde jsem vedoucím Ústavu zahradní
a krajinářské architektury.
V čem spatřujete největší pozitivum vaší práce
na univerzitě?
Jednoznačně v práci s mladými lidmi, kteří se na
věci dívají jinýma očima než my, kteří každodenně
lítáme a řešíme projekční problémy na stavbách,
konzultujeme atd. A asi i to uvolnění, na univerzitě
je svoboda toho, že existuje jakési zadání, ale mantinely jsou velice široké. Proto studentům vždy říkám: ,,Buďte rádi, že jste stále na škole, můžete
si vyzkoušet různé varianty řešení, různé aplikace,
pracovat se skleněnou fasádou či úplně betonovým domem, zatímco potom jste v praxi omezeni

Kromě vaší práce působíte navíc i jako učitel.
Co vás k tomu přivedlo?
Už během vysoké školy jsem rád přemýšlel
o tom, co bych chtěl vlastně po škole dělat. Zároveň jsem si uvědomoval, že spolupráce s univerzitami je důležitá. A když jsem postavil můj první
dům, manifest architektury, tak se najednou u mě
objevil pan architekt Karel Doležel, který působil
na brněnské fakultě a pozval mě na Kritiky prací,
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mantinelem finančním, velikostmi či metry čtverečními, které přizpůsobujete přímo službě klienta,
kdežto během studia máte tu šanci svobodněji se
vyjádřit.“

více než těch jednotlivých ocenění. Každým rokem
vychází i 100 TOP architektů České republiky a za
region Severní Moravy jsme jediný ateliér, který
tam za poslední tři roky byl. Jsme rádi, že je nás
vidět i z hlediska té odborné veřejnosti.

Je pravda, že pro vaši kariéru byla, mimo jiné,
klíčová i realizace vašeho vlastního domu?
V podstatě ano. Po vysoké škole jsem začínal
tím, že jsem se vrátil tady do regionu a chtěl jsem
prvně nastoupit nějakou praxi, ale nenašel jsem
v blízkém okolí zajímavý ateliér. Nejblíže byl pan
architekt Kiszka v Havířově – pro mě zajímavý, ale
zjistil jsem, že z Kopřivnice by mi cesta trvala asi
dvě hodiny tam a dvě hodiny zpět, vlakem a autobusem, a ubytování jsem si tam řešit nechtěl, protože jsem měl místo tady, doma v Kopřivnici. A tak
jsem se rozhodl, že začnu sám, v bytě u rodičů.
Ale postupně jsem zjistil, že není moc ideální, když
za mnou klienti přijíždějí výtahem do čtvrtého patra v panelovém domě, pak vejdou do bytu, kde
konzultujeme. Tehdy jsem si řekl, že takhle to nejde a chtěl jsem vytvořit něco svého, kde za mnou
klient přijde a nevytahuje z kapsy tzv. katalogové
projekty, ale chce opravdu komunikovat s architektem. Měl jsem šanci získat od dědečka a babičky zahradu, no a s pomocí rodičů jsem si půjčil
peníze, stali se tak ručiteli mého prvního úvěru.
Za ty peníze jsem tehdy postavil ateliér a potom
jsem postupně přistavěl druhou část, takhle to
začalo… Klienti, kteří do ateliéru přicházeli, věděli,
že jsou na půdě architekta a už ta komunikace na
zadání byla z hlediska architektury o mnoho příjemnější. Vzpomínám si, že když jsme měli poprvé
základovou desku a hrubou stavbu, tak jsem měl
uvnitř unimobuňku. Dopoledne jsem pracoval v té
buňce jako v ateliéru, zatímco odpoledne a večer
jsem dodělával dům v montérkách, takže jsem ho
v podstatě stavěl svépomocí sám.
Získal jste řadu ocenění… Na které jste nejvíce pyšný?
Jsem pyšný na všechny. Může se jednat o ocenění stavby Moravskoslezského kraje, ocenění
stavby České republiky či například o ocenění za
práci pro obec Trojanovice, ale pro mě je důležité,
že laická i odborná veřejnost vidí, že se tady snažíme. Asi tím nejdůležitějším oceněním je pro mě
to, že 10 našich staveb bylo publikováno v Ročence české architektury. Ročenka české architektury
je knížka, která vychází každým rokem a kde je
umístěno zhruba 30 staveb, které vždy vybírá nějaký slavný architekt. Za dobu dvaceti let, tam bylo
publikováno 10 našich staveb a toho si asi cením

Napadlo vás někdy, že byste se usadil v nějakém větším městě?
V jednom období jsem pendloval mezi Brnem,
Prahou a Ostravou. V Brně jsem měl vysokou školu, v Praze roční praxi a v Ostravě jsem měl byt.
Takže jsem v jednom roce žil ve třech největších
městech České republiky a samozřejmě jsem přemýšlel o tom, zda bych chtěl být součástí nějakého
velkoměsta. Asi těžko bych to v tom Brně či Praze
rozjel tak jako tady, sám. A asi jsem za to i rád,
že to takhle vyšlo. V něčem je to určitě složitější,
v něčem je to zase jednodušší. Jednodušší je to
asi v tom, že jsem tady doma a znám to prostředí.
Složitější je to z hlediska dojíždění, musíme jezdit
jak za zákazníky, tak za stavbami, subdodávajícími
profesemi…Statika máme na Čeladné atd. Někdy
je to dost rozlítané.
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Kde nacházíte inspiraci?
Jde o to, že každé zadání i místo je vždy originální. Ať už se jedná o rodinný dům, rekonstrukci či
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nějakou dostavbu, architekt by měl nejprve nasát to
okolí. Můj učitel praxe, slavný architekt Karel Prager,
vždycky říkával, že místo určuje děj. To znamená, že
když za mnou přijde klient, tak první, co uděláme
je, že se na to dané místo jedeme podívat a uděláme si průzkum v okolí. Máme pak lepší představu z čeho vycházet, z jakých materiálů. A v hlavě
mám samozřejmě pořád nějaký zásobník nápadů
a jak to už dělám přes těch dvacet let, tak vidím, že
ty cesty jsou různé, ale vždy se snažíme o to, abychom ten materiál na tom objektu měli v přírodní podstatě. Když děláme například dřevostavbu,
tak se s tím dřevem snažíme pracovat jednoduše,
moderně. A pak je samozřejmě důležité i to zadání
od investora, jestli jsou dány přísné mantinely, rozpočet a materiál. Jsou klienti, kteří přicházejí a řeknou nám: ,,Líbí se nám stavby z betonu, nechceme dřevostavbu.“ Pak už vím, že nemá ani smysl
přemýšlet o dřevostavbě. Důležité však je, aby byl
spokojený, jak klient, tak i architekt, který by se za
svůj výsledek neměl stydět. A říkáme – Musí nás to
bavit! Což znamená, že bychom neměli za každou
cenu jít do něčeho, aby to skřípalo, ale v tom případě je lepší od toho odejít a přenechat to někomu
jinému. Výhodou práce architekta je, že nemusíme
přijmout zakázku, která se nám nějak nepozdává
nebo máme pocit, že nemá dobrý směr.

Kdy a na základě čeho vznikla spolupráce
s obcí Palkovice?
Poprvé mě oslovil pan starosta Radim Bača
v roce 2010, jestli bych se nepodíval na centrum
Palkovic. Na tomto prvním návrhu jsme tehdy pracovali společně s kolegou Martinem Rosou, kdy
jsme měli urbanistickou vizi přebudování potravin
Coop a služeb na nový polyfunkční dům, kde by
byly veškeré tyto služby. Zároveň jsme řešili přemostění potoka v takovém širším pásmu, dnes na
úrovni naší lávky, což mělo být původně 3x větší, než je ta dnešní lávka, zároveň jsme tam chtěli

i skleněnou podlahu, aby šlo vidět do řeky Olešné. Teprve po čtyřech letech jsme byli osloveni
k možnosti spolupráce u hasičárny. Vzpomínám
si, že ten projekt tehdy přivezli zastupitelé, kteří
byli nešťastní z toho, že ten projekt byl moc velký
a my jsme dostali za úkol ho zmenšit. Takže jsme
tak trochu hasili požár na hasičárně, udělali jsme
to jednodušeji. Zachovali jsme dvougaráž a jenom
jsme udělali lehkou dřevěnou nástavbu, kterou
jsme propojili tím skleněným můstkem. Obci jsme
ušetřili velké peníze a to, že se to podařilo zrealizovat bylo důležitým bodem pro naši další spolupráci týkající se architektury v Palkovicích. Dostali
jsme za tuto přestavbu pěkné čestné uznání stavby kraje.
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Mohl byste připomenout, na čem všem jste se
v obci Palkovice podílel?
Náš ateliér pomáhal při obnově vstupní části do
úřadu, za použití informačních tabulí, vstupní rampy a očištěním schodiště. Také jsme řešili v rámci
interiéru i návrhy Restaurace pod Habešem. Dále
jsme doplňovali posezení podél řeky, tj. několik relaxačních míst, kde se občané a návštěvníci Palkovic mohou projít kolem řeky a následně se zastavit
a odpočinout si na těchto posezeních, což beru
jako takový důležitý počin veřejného prostranství,
že to není jen o té rekonstrukci té stavby samotné,
ale spíše o tom doplnění, co slouží lidem. Další,
pro nás velmi důležitá, je krásná stavba na Myslíku – kaple, kde jsme obnovili fasádu. V současné
době pracujeme i na revitalizaci hřbitova na Myslíku, podařilo se nám udělat novou fasádu márnici
a vyčistili jsme parčík. Pamatuji si, že tehdy jsme
s panem místostarostou vzali pilku a prořezávali jsme větve do výšky dvou metrů, abychom to
místo provzdušnili a mohla pod stromy růst tráva. Dalším projektem je krajem oceňovaná lávka
přes řeku Olešnou, kterou jsme nazvali jako Neviditelnou skleněnou lávku. Důležité je, že to není
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jenom spojnice jako můstek, ale že je uprostřed
lavička, na kterou si můžou lidé sednout. Největší radost mi dělá, když vidím, jak zde přicházejí
rodiny s dětmi, v ruce mají zmrzlinu z cukrárny,
která je opodál a přes to skleněné zábradlí pozorují kačenky. Před dvěma lety se nám podařilo
dokončit fasádu Coop, služby v centru a veřejné
prostranství kolem. No a teď realizujeme s obcí
dům služeb a zároveň probíhá druhá etapa toho
veřejného prostranství. Myslím si, že to tam teď
vypadá výborně, že by to mohlo být chloubou velkých měst, natož Palkovic.

200 metrů kvůli přelétání ptáků, ale koridory, co
jsou nízko, v podstatě v úrovni cesty, tak to jsou
ptáci, kteří jsou v podstatě potravou pro další živočichy. Samozřejmě dnes vymýšlíme speciální
skla, která jsou drahá, ale funguje to. Je to potřeba brát ale rozumně, to by pak nemohly vznikat
skleněné stavby, skleněné mrakodrapy atd. Mám
někdy pocit, že na vše chceme mít dvojí metr,
vznikají skupiny, které bojují za žabky, které skáčou přes cestu a neměly by tam jezdit auta… Jiné
skupiny bojují za mloky a jiné zase za ptáčky…
Je to o tom, zda chceme stavět stavby pro lidi
nebo stavby proti zdravému rozumu jen proto,
že máme venku zvířata. Tato planeta je určena
pro všechny, jak pro lidi, tak zvířata. Tak co tedy
s mravenci nebo houbami, které mi napadnou
dřevostavbu? Co s myšmi, které nám vniknou do
tepelné izolace?

Když jste zmínil tu skleněnou lávku… Setkala
jsem se s názorem, že tam, kde je výskyt ptáků, není skleněná lávka vhodná. Jaký je váš
názor?
Vždy budou dvě skupiny lidí, kdy jedni budou
nadšenci a druzí odpůrci. Ať už se bude jednat
o soudobou nebo historickou architekturu, vždy
budou dvě skupiny lidí s odlišným názorem, a tak
je tomu i v životě, někomu se něco líbí a někomu
se něco nelíbí. Když jsme začali řešit ten skleněný
můstek na hasičárně, tak jsem tehdy volal přímo
řediteli ZOO Ostrava, abych se s ním poradil.
A řekl mi, že ptáci jsou teď u nás fenoménem
a z ochranářského hlediska jsou důležité koridory ve výšce, teď už nevím, zda řekl 100 nebo

Ale nakonec tu skleněnou lávku přece jen polepili nálepkami, které mají ptáky ochraňovat,
mám pravdu?
Polepili to a na druhou stranu můžu být zlý, protože porušili autorské dílo. Mohu vyzvat právníka,
aby mi pomohl řešit autorská práva, ale tím se nikam neposuneme. Můj táta mi vždycky říkával: ,,Kamile, neboj, bude líp! Je to o té diskuzi.“ A najednou táta není, odešel ze světa rychle kvůli nemoci
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a nevíme, jak dlouho tady budeme my. Tak proč se
každý den trápit a hádat se mezi sebou?

Jako architekt se asi nemůžete zavděčit
všem… Jaké to pro vás je, když věnujete svojí
práci mnoho času, úsilí, a pak za ni sklízíte jak
chválu, tak kritiku?
Kritika je kladná i záporná a stejně tomu je
i u chvály, ze všeho se člověk může něco přiučit.
Vždy můžete najít kladný i záporný názor… Mně
se ten dům nelíbí, protože je hodně betonový.
Mně se ten dům nelíbí, protože je hodně dřevěný.
Mně se ten dům nelíbí, protože je hodně skleněný
a naráží tam ptáci. Mně se ten dům nelíbí, protože tam je hodně omítky a ta se bude špinit. Záleží prostě i na vkusu každého člověka. Máme za
sebou cca 350-400 projektů a z toho polovina je
zrealizovaná, za což jsme moc rádi.

Na co se obyvatelé Palkovic mohou ještě těšit?
Historicky bylo centrum každé obce v blízkosti
kostela. Pro lidi byl vždy důležitý jakýsi trojúhelník
– kostel, škola, hospoda. A tak se občas zamýšlím
nad tím, kde je to centrum vlastně v Palkovicích?
Je to u kostela nebo u hasičárny či u hřiště, kde se
konají různé akce? Jsem rád, že se podařilo zrekonstruovat potraviny Coop a že se v této době
staví dům služeb, kde je v blízkosti i krásná přístavba tělocvičny od architekta Čajánka. A pokud
všechno klapne a pevně věřím, že ano, tak Palkovice dostanou novou identitu centrální zóny.
Někteří lidé zastávají názor, že moderní architektura patří do měst a obce by měly zůstat
v tradičnějším duchu. Velmi by mě zajímal váš
názor jako odborníka…
Já jim ten názor neberu, ale pokud chceme
z obcí dělat skanzeny, ve stylu rožnovského, tak to
bych těmto lidem pak doporučil, aby začali jezdit
v povozech, jako v té době, aby přestali používat
své mobilní telefony, aby nenosili moderní oblečení a nechovali se soudobě, to znamená nekoukali
se na televizi, nejezdili autem a odpojili se od wifi.
Představte si, že má někdo dva miliony korun… Jeden si koupí za ty dva miliony nové auto, druhý si
vystaví jednoduchý skleněný dvoupokojový dům
v přírodě. I když se jedná o stejnou hodnotu peněz, na ten dům bude většina lidí vyjadřovat svůj
názor. Přijde mi, že v západní Evropě mají k architektuře větší úctu, než je tomu u nás.
V čem například přistupují k architektuře v jiných zemích jinak?
Když jsem poprvé navštívil jednu německou
obec se studenty architektury v roce 1994, tak
jsem byl nadšený z toho, jak to tam bylo všechno
čisté a uklizené. Večer jsme se pak ptali pana starosty, jak je to možné a těšil jsem se, že za 30 let
to tak bude vypadat i u nás, ale není tomu tak. Ten
pan starosta mi tehdy řekl, že tam mají zavedený
přísný řád, ale všichni se na dodržování pravidel
shodli. Tak například, tráva před domem musí být
posečená do 12 cm a pokud to tak někdo nebude
mít, tak se zavolá firma a tomu danému člověku
pak přijde faktura. I pokuty zabraňovaly tomu, aby
někdo na zem jen tak odhodil třeba nedopalek. Je
to o tom komunitním životě v té obci, o tom, jestli
to tady chceme mít všichni krásné a čisté…

Co vám na vaší realizaci dělá největší radost?
Když jsou klienti spokojení a zároveň i hrdí na
to, že mohou využívat realizaci našeho ateliéru,
je to dnes o práci sedmi lidí. Všechny ty projekty,
ať už malé či velké, jsou našimi dětmi a musíme
o ně pečovat. Není to jen o tom, že dáme studii
do šuplíku, ale je třeba jezdit na ty autorské dozory, kontrolovat ty stavby, a to i po té samotné
realizaci. Jezdívám i tam, kde jsme třeba před pěti
lety něco dokončili, jestli náhodou není něco potřeba. S klienty komunikujeme i dál a nejvíce mě
těší, když se za námi vrací.
A co je naopak na práci architekta nejtěžší?
V rámci našeho regionu máme za sebou různé
typy realizací a můžu říci, že za nejtěžší asi považuji současnou komunikaci na stavbě. V dnešní době zažíváme těžké období, opravdu těžké,
díky cenám materiálu a taky z důvodu toho, že
materiál dochází, a navíc není dostatek šikovných
řemeslníků. A tak se stává, že veřejné zakázky, které byly naceněné třeba před rokem nebo dvěma,
jsou dnes pro stavební firmy problémem, nemají na to, aby to zvládly za původní cenu a pokud
si navíc ty stavební firmy najímají subdodavatele,
kteří jim dávají současné ceny, tak se to komplikuje
ještě více. Je mi líto, že pak někdy musíme i více
zvyšovat hlas a je potřeba, abychom více hlídali,
aby ta architektura dopadla podle toho našeho
návrhu. Některé ty stavební firmy si to chtějí totiž
zjednodušit, na úkor designu. Ale my si ten autorský dohled držíme, právnicky jsme vždy na straně
klienta. Musíme být součástí týmu zadavatele, investora a technického dozoru, ne jinak.
PhDr. Nikol Kulová
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Senior klub
Seniorské bilancování

V květnu jsme uspořádali pouze jedinou akci.
Tou byl ve středu 18. autobusový zájezd do blízkého okolí. První zastávkou byl zámek ve Studénce,
který nám nabídl prohlídku unikátního Vagonářského muzea. Velmi pěkně se nám věnoval vedoucí muzea pan Bronislav Novosad, který nás
seznámil i s historií samotného zámku, a především s obsahem muzea. Poté jsme vystoupali po
točitém schodišti do 3. patra s expozicí vývoje dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí (od koněspřežné dráhy až po železniční techniku na přelomu 19. a 20. století). Ve
2. patře jsme se seznámili s historií místní továrny
na vagóny až do roku 1966 a konečně v 1. patře
jsme všichni obdivovali funkční rozměrné modelové dráhy – jedna o velikosti 6×1,5 m se dvěma
okruhy kolejiště v měřítku 1:87 (HO) a druhá o velikosti 2×0,8 m v měřítku 1:160 (N), edukační místnost s hernou pro děti, výstavku historických mincí
a medailí a také stylovou obřadní síň.

Po chutném obědě v Restauraci Pod Šostýnem
následovala individuální prohlídka Technického
muzea Tatra s expozicemi osobních automobilů
v hlavní budově (u kruhového objezdu) a nákladních automobilů v bývalé slévárně, vzdálených od
sebe asi 900 metrů.
I když byl zájezd zaměřen na technické památky, tj. zejména pro muže (16 z 50 účastníků), spokojenost vyjádřila i většina přítomných žen.

A co nás čeká?

Na středu 13. července plánujeme zájezd na
Litovelsko, a to do Arboreta v Bílé Lhotě, Mladečských jeskyní (trasa asi 400 m s 92 schody při teplotě 7-9 °C a vlhkosti 99 %) a po obědě v Litovli
prohlídka Zámku v Náměšti na Hané. V srpnu před
Obecními dožínkami se bude konat tradiční smažení bramborových placků.

Společenská rubrika

Následně jsme se přesunuli do Kopřivnice, kde
jsme nejdříve navštívili Depozitář s renovovanou
Slovenskou strelou. Zde nás hlavní průvodkyně
Mgr. Věra Vahalíková seznámila s historií a parametry vystaveného vozu i některými zajímavostmi.
Potom jsme postupně ve skupinách po 10 osobách
prošli vnitřek vozu, poseděli si v pohodlných sedadlech, prohlédli si celý interiér a vyslechli další
porci zajímavostí.

O červencových oslavencích jste již byli informováni v minulém čísle Palkovických listů, a tak
upozorňujeme na srpnová kulatá životní jubilea,
která se týkají paní Šárky Jurkovské a pana Jana
Havlíka, z Myslíku a pánů Jaroslava Wojnara
a Jaromíra Slaniny z Palkovic. Všem oslavencům přejeme k jejich narozeninám hodně zdraví
a dobrou životní i rodinnou pohodu.
Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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Sport
Volební valná hromada TJ Sokol Palkovice 29. 4. 2022

chů sportovců. Mezi přítomnými kolovala
knižně zpracovaná publikace mapující
sportovní historii volejbalového oddílu.
V další části programu vyslovil předseda poděkování za dosavadní dlouholetou práci odstupujícím členům
výkonného výboru. Nejdéle sloužícímu
místopředsedovi TJ Jaroslavu Botorovi,
zakládajícímu členovi oddílu jachtingu a Jiřímu Chlebkovi zastupujícímu fotbalový oddíl
předal malé poděkování za roky práce k rozvoji,
chodu organizace a sportu v obci.
Následnou volbou a odsouhlasením nového
složení vedení a výkonného výboru přítomnými zástupci, ukončil opětovně zvolený předseda
Jaroslav Čechmánek výroční Valnou volební hromadu TJ Sokol Palkovice s přáním plného zdraví, radosti z pohybu a rozvíjejících se aktivit. Poté
následovala volná diskuze a pohoštění s tradičním
gulášem.

Po dvou létech omezení, ukončených
shromažďovacích restrikcích a zdravotních omezeních, se uskutečnila výroční
volební valná hromada v Restauraci
pod Habešem v Palkovicích.
Pod vedením předsedy Jaroslava
Čechmánka probíhalo setkání za účasti
přítomných zástupců oddílů a výkonného
výboru TJ. Předseda svými slovy zhodnotil
uplynulé nelehké období, připomenul zakladatele
i 110. výročí založení organizace.
Poděkoval za dosavadní práci a výsledky členům
výboru, vedení jednotlivých oddílů a sportovcům.
Přednesl hospodářské výsledky, úspěchy na poli
zajišťování finančních prostředků pro chod a rozvoj organizace a zároveň vyslovil poděkování všem
podporovatelům a sympatizantům, včetně Obce
Palkovice za přítomnosti starosty Radima Bače.
Po předaném slovu zazněly z úst jednotlivých
zástupců oddílů zprávy o činnosti na poli organizování volného času, sportovních aktivit a úspě-

Výkonný výbor TJ Sokol Palkovice

Funkce
Předseda
Místopředseda
Hospodář
Pokladník
Členská základna
Stavební údržba
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Čechmánek Jaroslav
Mgr. Gřes Petr
Ing. Opělová Jiřina
Kozlová Monika
Dámek Ivo
Ing. Ivánek Jaromír
Ing. Bílek Josef
Volná Lenka
Mgr. Weigert Miloslav
Ing. Ondračka Marek
Špačková Jana

Mgr. Petr Gřes, místopředseda TJ Sokol Palkovice
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Pravidelné brigády na tenisových kurtech
Jen s intenzivní péčí a opakovanou údržbou lze
docílit hratelnosti sportovních ploch. Vedení oddílu i členové tenisu/badmintonu si jsou toho vědomi. Nečekají, že to za ně někdo udělá, a právě
proto pravidelně o své sportoviště pečují.
Členství v oddíle tenisu/badmintonu zaručuje
hráčům hratelné kurty, sportovní vybavení i využití přilehlého zázemí k odpovídajícím sportovním
zážitkům. Vstoupením do oddílu se zájemci mimo
uhrazení příspěvku zavazují k odpracování několika málo hodin na samotné údržbě. Nutno říci, že
takto nastavený systém funguje řadu let.

mechů, ale i nemalého množství obalů od pochutin z přilehlého volnočasového areálu. Došlo i na
opravu oplocení, výměnu a údržbu síťoví v brankách, tenisových sítí a instalaci nově pořízeného
dřevěného posezení.
Odpovědným přístupem i svou účastí dávají členové oddílu znát, že si výhod cení, není jim
lhostejno v jakém prostředí a na čem hrají. Jsou
schopni a ochotni přiložit ruku k dílu, což je
i osobním projevem ve vztahu k oddílu organizace TJ Sokol Palkovice. V průběhu sezóny je pak na
vedení oddílu pravidelné kosení trávy kolem zázemí, údržba mobilního sociálního zařízení a další
nezbytné provozní a servisní záležitosti.
Udržovanou víceúčelovou plochu tenisových
kurtů využívají během školního roku v dopoledních hodinách žáci školy, v časných odpoledních
hodinách děti tenisového oddílu a poté do podvečerních hodin další členové a veřejnost ke hře
tenisu a nohejbalu.

Mimo požadovanou údržbu po ukončení hry
ve formě umetení povrchu, probíhají každoročně
již deset let, minimálně 2krát do roka jarní a podzimní společné brigády. Ta letošní předsezónní se
opakovala hned dvakrát. Účastníci zbavili plochu
od zbytků spadaného a nafoukaného listí, žaludů, ulámaných větví přilehlých vzrostlých stromů,

Mgr. Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice

Palkovický mládežnický volejbal
Ahoj všem příznivcům palkovického volejbalu.
Naši mladí volejbalisté mají za sebou další soutěž, ve které si nevedli vůbec špatně. V okresním
přeboru žactva, kde se aktivně zapojila i naše
děvčata, náš mixovaný tým v celkovém součtu obsadil krásné čtvrté místo z desíti týmů.
Závěrečný turnaj této soutěže jsme odehráli
v první výkonnostní skupině na venkovních kurtech v Metylovicích. Turnaj byl velmi povedený.
Dokonce si s námi po dlouhé době mohl zahrát
také Lukáš Kožuch, který v průběhu sezóny přestoupil do Green Volley Beskydy a dle nejnovějších
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informací, se dostal také do širšího výběru mládežnické reprezentace. Tímto bychom mu chtěli
popřát hodně štěstí a doufáme, že si s námi ještě
někdy rád zahraje.
Turnaj dopadl stejně jako celkové umístění, takže také čtvrté místo, přičemž naši mladí nebojovali
jen proti soupeři, ale také proti sluníčku a větru.
Strašně moc bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří nás přijeli podpořit, protože atmosféra
byla úžasná a věřím, že náš tým motivovala ještě
k lepším výkonům. Tato podpora nám pomohla
v nejedné těžké chvíli. Díky.

4/2022
Do konce června nás čeká dohrávka Letního
poháru Lumíra Hajduška. A pak zasloužený odpočinek. Ne však na dlouho. Plánujeme další dobrovolné prázdninové tréninky. A také nás čekají
dvě velké akce, volejbalový letní tábor ve dnech
25. - 29. července, který je po všechny příznivce

našeho krásného sportu a také volejbalové soustředění ve dnech 15.-18. srpna, určené pro stávající hráče oddílu.
Posíláme pozdrav z pod vysoké sítě.
Jakub Bohačík, trenér mládeže

Školní korfbalový kroužek
Přinášet zábavu, rozvíjet sportovní aktivity a mít
radost z pohybových dovedností je cílem Českého
korfbalového svazu v popularizaci hry korfbalu určenému dětem.
V loňském roce se palkovická škola zapojila do
projektu Školního korfbalu se školami okolních
obcí z Fryčovic, Kozlovic, Tiché, Hukvald, Kunčic
pod Ondřejníkem, Sviadnova, Brušperku .... Sportovní vybavení získané v rámci projektu využívá
jak během školní výuky, tak i v rámci sportovního
kroužku určenému pro děti 2.-5. tříd.
Od měsíce února si v čase mezi 13 až 15 hodinou osvojují místní holky a kluci korfbal v tělocvičně v rámci školního kroužku vedeným

korfbalovými instruktory. Manipulace s míčem,
motorické dovednosti, prostorová orientace, koordinované pohyby, vzájemná týmová spolupráce
a radost z umístěného míče do výškově nastavitelných košů je pro ně zábavou.
Po dohodě s vedením školy se v měsíci květnu uskutečnil první mezi školní turnaj, kterého se
účastnili čtvrťáci a páťáci z Palkovic, Kozlovic a Tiché. Při vzájemném poměření korfbalových dovedností si Palkovice vybojovaly třetí místo.
Další vzájemné sportovní utkání se uskuteční
v polovině měsíce června v tělocvičně základní
školy v Tiché.
Mgr. Petr Gřes
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Závodní sezóna oddílu TOM Žlutý kvítek
Turistický oddíl mládeže Žlutý kvítek Palkovice se
celoročně snaží vést děti
a mládež k pozitivnímu přístupu k přírodě a životnímu
prostředí. Mezi další doplňkové aktivity je každoroční
účast na Turistických závodech.

Mladší žákyně:
8. místo Lada Čepanová
(2010), 12. místo Valérie
Šupinová (2010), 15. místo Anežka Bužková (2011)
a 16. místo Nikol Matulíková
(2010).
Mladší žáci:
1. místo Tomáš Menšík
(2010), 3. místo Michal Řezníček (2011), 6. místo
Lukáš Škodík (2010), 8. místo Tomáš Slípek (2010)
a 9. místo Lukáš Menšík (2010).

Turistický závod je terénní běh v délce od
2 do 6 kilometrů, podle věkových kategorií.
Trať je vyznačena fáborky. Na trati je umístěna řada kontrolních stanovišť s úkoly, které
je nutné plnit bez chyb a co nejrychleji (hod
kriketovým míčkem na cíl, plížení v koridoru,
přesun na lanové lávce, poznávání – dřevin,
turistických míst, mapových a topografických
značek, práce s buzolou – azimutové úseky,
orientace mapy, odhad vzdálenosti. Měří se
čas strávený na trati a za nesprávně splněné
úkoly jsou trestné minuty, které se připočítávají k času.

Starší žákyně:
9. místo Marie Kopřivová (2009) a 10. místo Emma
Sosnarová (2009).
Mladší dorostenky:
10. místo Viktorie Krčová (2007), 14. místo Nela
Chýlková (2007) a 15. místo Markéta Bužková
(2006).
Starší dorostenky:
9. místo Eva Kořenská (2004) a 11. místo Eliška Ručková (2005)
Muži A:
7. místo Ondřej Šnajder (2002), 9. místo Jiří Bajtek
(1998), 13. místo Martin Kubala (1988) a 17. místo
Michal Haleš (1993)

Ne jinak tomu bylo a je i v letošním roce. V našem oddíle došlo před časem k výrazné generační
obměně, kdy naše řady doplnilo spoustu nováčků.
A tak jsme byli docela zvědaví, jak si povedeme
v letošních závodech. Nejdříve se závodí ve třech
závodech v rámci poháru Moravskoslezského
kraje (MSK), odkud pak ti nejlepší postupují (podle daných pravidel) do Českého poháru. Tady si
ve třech závodech po sobě změří síly ti nejlepší
z nejlepších ze všech krajů ČR. Vrcholem pak je
Mistrovství ČR. Náš kraj je mezi závodníky z celé
republiky znám tím, že je zde spousta sportovních
talentů. Jak tedy náš oddíl obstál v celém seriálu
Turistických závodů?

Ženy B:
8. místo Kateřina Barešová (1978)
Muži B:
5. místo Ladislav Chýlek a 6. místo Tomáš Huďa
(1969).
Během závodění v Moravskoslezském kraji si
v dubnu „odskočil“ Tomáš Menšík na Mezinárodní mistrovství do Hubové na Slovensku, které
bylo přesunuté díky kovidu z předchozího roku.
A protože Tomáš není žádné „ořezávátko“ ( jak se
posléze dočtete dále), přivezl si odtud hned bronzovou medaili.
Náš oddíl se také zúčastnil mistrovského závodu v rámci Olomouckého kraje a všech 11 zúčastněných závodníků si přivezlo medaili na krku
a k tomu ještě postup do Českého poháru.
Závody Českého poháru probíhaly v Kralupech
nad Vltavou, Brně a Dětmarovicích. V Kralupech

Nejdříve celkové výsledky z poháru MSK:
Nejmladší žákyně:
1. místo Julie Mlčochová (2014), 8. místo Anežka
Kubalová (2014).
Nejmladší žáci:
1. místo Ondřej Vysloužil (2012), 3. místo Mikuláš
Laža (2013), 4. místo Michal Kološ (2013) a 12. místo Tomáš Šupina (2012).
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jsme nebyli, ale v obou následujících závodech
jsme byli zastoupeni v poměrně hojném počtu.
V Brně nás čekalo velmi teplé počasí (běhalo se v přírodním parku Baba u ZOO) a také to
v jednom případě „cinklo“. Tomáš Menšík si odtud přivezl stříbrnou medaili. Třetí závod ČP se
pak konal skoro v domácím prostředí v Dětmarovicích u Karviné. Tady byla trať velmi různorodá, byly tam asfaltové rovinky, terénní vlny, šílené
kopečky, stejně šílené prohlubně, potok, bahno,
kopřivy, trní, pichlavé akáty, prostě samé „oblíbené“ přírodní překážky. Největší překážkou ale bylo
horké počasí, což podtrhuje skutečnost, že jednu
vyčerpanou závodnici z Čech si odvezla sanitka
RZ přímo z cíle rovnou do nemocnice na urgentní
příjem. Naštěstí to mělo šťastný konec a dívka je

v pořádku. My jsme si prakticky všichni odvezli na
památku odřená a rozbitá kolena a Tomáš Menšík
k tomu opět stříbrnou medaili za 2. místo. Tomáš
zároveň postoupil na Mistrovství ČR v Kožlanech u Kralovic (Plzeňský kraj). Společně s ním
tam ještě postoupili Michal Řezníček a Ladislav
Chýlek. Viktorie Krčová postupovala také, ale ona
se naopak zúčastnila podobného mistrovského
závodu ČR v rámci Medvědí stezky (o tom se dočtete na jinem místě).
Mistrovský závod proběhl v rodišti prezidenta
Eduarda Beneše opět za slunečného počasí. Trať
byla díky počasí náročná, což se odrazilo v tvářích
závodníků v cíli. Naše želízko v ohni Tomáš Menšík
„urval“ i zde medaili, tentokráte bronzovou.
Celkově pak Tomáš Menšík obsadil 4. místo
jen velice těsně od bronzové příčky. Díky tomuto závodu postoupil na Mezinárodní mistrovství, které se bude konat v září v Orlové. Držte mu
všichni palce, aby to cinklo i tam!
Děkujeme všem členům oddílu, kteří se aktivně
zapojili do závodění, aby propagovali jméno oddílu a jméno Palkovic v rámci sportovních akcí.
Za vedení oddílu Ing. Tomáš Huďa
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Turistické soutěže ČASPV „Medvědí stezka“
Regionální soutěž
Regionální soutěž se uskutečnila 7. května
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Počasí nám tentokrát opravdu nepřálo. Po celou dobu pršelo. Ale
nejsme z cukru, takže se na závodní trať vydalo
celkem 28 dětí z Palkovic a nevedly si vůbec špatně. Do krajského kola postoupilo celkem 7 hlídek.
Výsledky:

Mladší žáci:
Tomáš Šupina a Ondřej Vysloužil	

2. místo

Starší žáci III:
Václav Kološ a Tomáš Menšík
Tomáš Slípek a Jan Kopřiva		

2. místo
3. místo

Starší žákyně III:
Nikol Matulíková a Marie Kopřivová
Valérie Šupinová a Emma Sosnarová
Lada Čepanová a Hana Němcová

1. místo
2. místo
3. místo

Starší žákyně IV:
Viktorie Krčová a Nela Chýlková

2. místo

Dorostenky:
Eliška Ručková a Eva Kořenská 

2. místo

29

4/2022

Krajská soutěž

Republikové finále

Krajská soutěž se konala 28. května ve Slavkově
u Opavy. Také zde byly naše děti úspěšné. Václav
Kološ a Tomáš Menšík se stali přeborníky Moravskoslezského kraje. Čtyři hlídky postoupily do republikového finále.

Republikové finále se konalo 10. – 12. 6. 2022 na
Vysočině. Ani zde se naše děti v obrovské konkurenci neztratily. V kategorii starších žáků získali Tomáš Slípek a Marie Kopřivová bronzové medaile.

Výsledky:

Starší žáci III:
Václav Kološ a Tomáš Menšík

1. místo

Dorostenci:
Jan Ryška a Matěj Huďa

2. místo

Starší žákyně IV:
Viktorie Krčová a Nela Chýlková

3. místo

Dorostenky:
Eliška Ručková a Markéta Bužková

3. místo
V nočním orientačním závodě se Eliška
Ručková a Eva Kořenská staly přebornicemi
České republiky.
Výsledky:

Starší žáci III:
Tomáš Slípek a Marie Kopřivová	
Václav Kološ a Jan Kopřiva	

3. místo
11. místo

Starší žákyně IV:
Viktorie Krčová a Nela Chýlková

5. místo

Dorostenky:
Eliška Ručková a Eva Kořenská

6. místo

Noční orientační závod
Eliška Ručková a Eva Kořenská

1. místo

Za ASPV Martina Mertová
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Spolky v obci
Z činnosti TJ Sokol Myslík

Občané Myslíku a Palkovic,
omlouváme se, že jsme v minulém čísle nenapsali ani větu. Následující řádky budou tedy shrnutím za uplynulým půlrokem aktivit konaných na
Myslíku a něco málo o činnosti Sokola. Bohužel
situace v roce 2021 nám dovolila uspořádat pouze
Nohejbalový turnaj a Branný den, ten mimochodem čítal přes 80 účastníků. Takže jsme během
roku tak trochu odpočívali a nabírali síly pro rok
2022.
Startovací akcí v tomto roce byla členská schůze, kde se zrekapituloval rok 2021 a udělal harmonogram činností na rok 2022. Prvním krokem
byla volba nového předsednictva TJ Sokol Myslík
z.s., kde byli všichni stávající členové jednohlasně
zvoleni na další 4 roky. Složení předsednictva je
následující: předsedou je opět Hana Brožová, místopředseda Hana Ovčačíková, dále Lenka Pěluchová, Filip Šproch a Petr Adamovský. Všem znovu zvoleným členům gratulujeme a přejeme elán
a vytrvalost v dalších letech. Další členové – Aleš
Chýlek, Ivoš Šproch, Aleš Pustka, Otto Brož, Filip
Ovčačík i nadále budou pečovat o myslíkovskou
sjezdovku. Tímto chlapům děkujeme, že se toho
ujali a za příznivých sněhových podmínek si tam
můžou naše děti i my zalyžovat.
Opět po několik letech se na Myslíku začalo
aktivně cvičit. Jedno cvičení, pod vedením paní
Petry Heczkové, probíhá jednou týdně a je pod
hlavičkou TJ Sokol Myslík. Druhé, zdravotní cvičení, je pod vedením paní Pavly Šotolové. Jsme rádi,
že tak pěkný prostor je využíván nejen sportovci
stolního tenisu, ale poslouží pro aktivitu žen a dívek, a dále pro setkávání maminek s malými dětmi.
V loňském roce jsme koupili žebřinu, která už je
součásti vybavení tělocvičny. I v tomto roce bychom chtěli tělocvičnu opět dovybavit.
Druhou akcí bylo „MDŽ“. Akce byla primárně
určena pro ženy všech věkových skupin. V průběhu odpoledne zazněla odborná lékařská přednáška paní MUDr. Zdenky Jalůvkové, ochutnali
jsme nové produkty z vinařství Jaroslava Pavlíčka
a místní podnikatelka, Jana Spěváková, nám představila svou kolekci z Chambaly pro letošní rok.
Drobné občerstvení přinesly účastnice s sebou
jako vstupenku na tuto akci.
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Přípravu na Velikonoce jsme nepodcenili a již
tradičně jsme připravili „Velikonoční dílnu“. Tuto
akci jsme letos výjimečně nechali ve společenské
místnosti s tím, že jsme si říkali, že nepřijde moc
lidí. Nestihli jsme propagaci akce a mysleli jsme si,
že se možná lidé ještě obávají Covidu. Přesvědčily
jsme se, že reklama je zcela zbytečná, že na dobré akce lidi rádi přijdou. Což nás velice potěšilo.
Společenská místnost praskla ve švech!!!. Příště
určitě budeme zase v tělocvičně. Bylo připraveno
5 kreativních stanovišť, kde si děti mohly připravit
velikonoční dekorace, letos netradiční „velikonoční ramínko“, malování vajíček, dekorování sklenic
a tvorbu z papíru. Kromě dětí, maminek, babiček
se aktivně do tvorby zapojili i tatínkové, kteří vytvořili někdy velmi originální výtvarné dekorace.
Děkujeme hlavně za pomoc v průběhu dílen!
A všem za účast a podporu. Poděkování patří paní
Mirce Žampachové, která je velmi kreativní výtvarnicí a vždy připraví originální stanoviště, a za to, že
s námi pokračuje ve spolupráci.
Letošní stavění májky si vzali pod svá křídla
hasiči. Čarodějnice se letos na Myslíku nekonaly,
protože my čarodějnice Hanka a Hanka, jsme si
zaletěly do Palkovic na čarodějnický rej, kde jsme
strašily na vstupu děti a jejich rodiče. Ale jak jsme
slyšely, myslíkovští patrioti si cestu na hřiště našli
a oslavili tuto akci s hasiči.
Jako každý rok jsme opět spojili síly s SDH Myslík a připravili dětský den ve znamení „Letem světem“.
Se stanovišti na téma Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika, Austrálie, Asie, Afrika. Na každém
stanovišti děti a jejich rodiče měli úkoly nejen znalostní, ale k tomu plnili pohybovou aktivitu. Úkoly
byly koncipované jak pro menší děti, tak i starší děti. Pokud se děti chtěly něco o jednotlivých
světadílech a kulturách dovědět, měly možnost,
a doufáme, že si z toho něco zajímavého odnesly.
Každý aktivitní účastník si odnesl tašku s překvapením a na závěr byla oblíbena pěna od hasičů. Kdo
byl připraven, nebyl překvapen, a měl tedy s sebou
náhradní oblečení včetně obuvi. Ti zkušenější si
přinesli plavky a byli zcela bez starostí. Nejobávanější zádrhel letošního dětského dne bylo počasí.
To se vcelku drželo. Až ve finále přišel malý deštík,
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který pouze rozehnal neuvěřitelné dusno, zchladil nás všechny a byl k prospěchu věci. O jídlo se
postarali nejen hasiči, ale i náš Ivoš s výbornými
klobásami. Ti, kdo z vás chodí pravidelně na dětské
dny ví, že nejedeme ve vlně komerčních věcí jako
skákací hrady, hranolky, cukrová vata atd. Chceme
to dělat jinak a s rozumem finančního rozpočtu,
který na tuto akci máme. Jen pro zajímavost, letošní nejdražší položkou byl zapůjčený mobilní záchod. Svou čistotou na začátku mnohé děti zmátl,
ty si z něj chtěly udělat domeček na hraní.
Máme za sebou 6 měsíců, 4 proběhlé akce, nově
rozjeté aktivity a 5 dalších akcí před námi. Těšit se
můžete na nohejbal, branný den, vánoční dílnu,
Mikuláše a Vánoční turnaj ve stolním tenise. Pokud
další přibydou, určitě vás budeme informovat.
Jsme rádi, že se akce znovu rozběhly. I když
jsou to pro nás někdy nervy skloubit všechny po-

vinnosti – práce, rodina, akce. A doma pořád „brbláme“, že je nepořádek. Po baráku se válí špinavé
oblečení, neumyté nádobí, všude papíry k akcím,
prázdná lednička, hladový manžel, a to se pak
doma ví, že se připravuje akce. Motorem jsou pro
nás děti nejen naše, které se už pomalu zapojují do příprav a činností, ale radost i vás a vašich
dětí. Impulzem je fakt, že na Myslíku vzrostl počet
dětí, přísun mladší generace. Naší snahou je držet živější kulturní a společenský život na Myslíku.
A k tomu hledáme i další dobrovolníky, kteří se
chtějí zapojit a pomoct. Všem vám moc děkujeme a jsme rádi, že si najdete čas a přijdete, že se
opět můžeme bavit bez roušek, volně a svobodně
dýchat.
Za TJ Sokol Myslík
H@H
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Hasičská soutěž na Myslíku
28. 5. 2022 náš sbor uspořádal dětskou hasičskou soutěž ve všestrannosti na Myslíku pro Kozlovický okrsek.
Soutěž se skládala z několika disciplín na jednotlivých stanovištích, mezi které patřila střelba ze
vzduchovky, vázáni uzlů, poznávání technických
značek, pumpování vody ze džberovky a sestřelování terčů. Soutěž se konala v místním SKSC hřišti
a přilehlých prostorách.
Na soutěž se nám ze 7 sborů přihlásily ať už
z časových či jiných důvodu jen tři sbory. Z Myslíku
byly čtyři družstva, Palkovice nasadily tři družstva
a Kozlovice udělaly atmosféru se sedmi družstvy.
Každé družstvo se skládalo ze tří členů. Kategorie
byly mladší a starší. Na konec soutěže jsme přidali
ještě kategorii vedoucích, a to byl nášup, na který
myslím děti nezapomenou.

Děti byly odměněny malým občerstvením.
Každé dítě dostalo medaili a upomínkové předměty od sponzorů: Frýdecká skládka, Obec Palkovice a SDH Myslík.
Soutěž proběhla v dopoledních hodinách. Počasí nám přálo a myslím že dle výrazu všech dětí
byla akce úspěšná, za což bych chtěl poděkovat našim hasičům a fandům našeho sboru kteří
pomáhali při organizaci a průběhu celé soutěže.
A v neposlední řadě bych chtěl pochválit naše
malé hasiče, kteří se na soutěž pilně připravovali.
Byli jste skvělí!!!
A kdo to vlastně vyhrál? Myslím, že vyhráli
všichni, kdo si to dopoledne užili a pobavili se zároveň s námi.
Za SDH Myslík Martin Vyvial

Zahrádkáři
držování nezbytných bezpečnostních opatření
při práci s kosou. Jana Radová přinesla výborné
koláčky, k dispozici byly minerálky, a tak první
technická hodina příprav k soutěži proběhla velmi
rychle. Někteří měli dokonce svůj přípravný tým
a někteří také vcelku zvláštní nástroje… Soutěže se
zúčastnilo 5 sekáčů a 3 sekačky. Nejdříve soutěžily
ženy, hezky v řadě a každá v bezpečné vzdále-

Škola klepání a kosení kosou,
závody v kosení
Ve čtvrtek 26. května 2022 jsme se sešli u Jarka Pavlíčka na zahradě, zájemci si vlastnoručně
naklepali a naostřili své kosy. Vše pod dozorem
zkušeného sekáče Jarka. Samozřejmě vše za do33
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Pak se prodávaly členské známky, hnojivo Kristalon, Hydrokomplex, Slimax, sypání na mravence…

nosti kosila celkem
2 minuty. Hodnotil
se vzhled, kvalita, ale
také i kvantita. Porota
jako nejlepší sekačku
vyhodnotila Jarku Holínkovou.
Hodnocení sekáčů
bylo velmi náročné,
nejprve byl vyloučen
Jarek Pavlíček a pak
po dlouhém dohadování byl hlasováním
určen nejlepší sekáč – Martin Zulák.

Karla Menšíková připravila pro zájemce zahrádkářský kvíz, nejvíce znalostí měla Jarka Holínková.
Mezitím Ota Brudný s pomocí Dany, Jany a Lenky
připravil vaječinu a pak už jsme si jen pochutnávali
a povídali si. Odpoledne uteklo jako voda a v podvečer jsme všechno uklidili a rozešli se v dobré
náladě domů.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce podíleli, hlavně pak: Ota Brudný, Vítězslav Oleják, Jana
Radová, Lenka Žaarová.

Ceny a medaile oběma vítězům předala předsedkyně zahrádkářů Lenka Žaarová. Na závěr jsme
si společně opekli na ohni špekáčky a v poklidu si
společně užili hezký podvečer.
Všem soutěžícím blahopřejeme a dovolujeme
si všechny sekáče a sekačky z Palkovic a okolí pozvat na další ročník – trénovat můžete již nyní –
počasí tréninku opravdu přeje.

Smažení vaječiny

Další fotky pak najdete na… https://palkovicezahradkari.rajce.idnes.cz/

Letošní smažení vaječiny se konalo v pátek
10. června 2022. Od 15. hodin jsme se postupně
scházeli v areálu zahrádkářů, za potokem, naproti
prodejny Rolničky. Celý čtvrtek a také i v pátek dopoledne pršelo, ale odpoledne se počasí umoudřilo, a dokonce vysvitlo sluníčko. Letošní smažení
bylo spojené s členskou schůzi, protože v únoru
jsme se z důvodu hygienických opatření nemohli sejít. Tentokrát nás nebylo mnoho, protože ve
stejný čas byla i školní akademie, ale i tak jsme
si to užili. Předsedkyně zahájila členskou schůzi,
kdy jediným bodem programu byla gratulace přítomným oslavencům, nepřítomným popřejeme
později.

Připravujeme
17. 9. – 19. 9. 2022 výstavu ovoce a zeleniny
16. 9. 2022 14-18 hodin – příjem exponátů
Fotosoutěž na téma: škůdci na zahradě
V pátek 7. října 2022 podzimní opékání špekáčků, od 15. hodin v areálu zahrádkářů naproti
Rolničky
Za výbor ZO zahrádkářů Lenka Žaarová
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Společenská rubrika
Blahopřejeme
Hodně štěstí, pevné zdraví,
ať vás všechno stále baví.
Šťastný úsměv na tváři,
denně ať se rozzáří...
Krásné narozeniny vše nejlepší.
V měsíci květnu oslavily své krásné
narozeniny paní Ludmila Morysová, 96 let,
paní Milada Zlá, 92 let, obě z Palkovic.
V měsíci červnu oslavily svá životní jubilea
naše nejstarší občanka z Palkovic paní Libuše
Ivánková, 98 let a paní Olga Kvapilová,
85 let, z Myslíku. V Palkovicích slavili také pan
Miroslav Volný, 80 let, paní Anna Mertová,
93 let a paní Marie Krčová, 93 let.
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody.
Jubilantům jsem předala kytičku a dárkový
balíček s blahopřáním.

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

Rozloučili jsme se
Omluva
v minulých Palkovických listech č. 3/2022
jsme v rubrice „Společenská rubrika“ u oznámení o úmrtí pana Milana Mívalta chybně
zveřejnili nadpis „Blahopřejeme“. Správně tam
patřil nadpis „Rozloučili jsme se“.
Při kontrole grafického zpracování listů bohužel došlo v naší redakční radě k přehlédnutí
této chyby, která vznikla v tiskárně.
Tímto se celé rodině a příbuzným zesnulého pana Milana Mívalta za toto nedopatření omlouváme.
Ing. Tomáš Huďa,
předseda Komise tiskové a informační,
Tiskárna Kleinwächter, grafické oddělení
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Holky v akci
V dnešním vydání se budeme
bavit o večeři.

kem ještě delší? Zařaďte druhou lehkou večeři. Ideální je
kombinace zeleniny a bílkoviny,
např. neslazený mléčný výrobek, vejce, tuňák ve vlastní šťávě apod.

Večeře je stejně důležitá jako jiná
denní jídla, proto ji nevynechávejte.
Respektujte svůj denní režim a večeřte 2–4 hodiny před spaním. Máte pauzu mezi večeří a spán-

Čočkový salát
Ingredience:

120 g vařené tmavé černé čočky
50 g balkánského sýru
200 g květáku
10 g olivového oleje
půl citronu
koriandr nebo petržel
půl malé cibule
sůl
Postup:

Předehřejeme troubu na 190° C. Květák rozdělíme
na malé růžičky, které nasypeme do misky a zalijeme trochou olivového oleje. Lehce osolíme a pečlivě promícháme, aby do sebe květák olej hezky
nasál. Připravený květák rozložíme na plech a pečeme dozlatova přibližně asi 25 minut. Do salátové
misky nasypeme uvařenou čočku, zakápneme citronovou šťávou, přidáme nahrubo nasekanou nať

a na kolečka nakrájenou jarní cibulku. Dochutíme
olivovým olejem, osolíme a dobře promícháme.
Nakonec poklademe růžičkami pečeného květáku,
nakrájeným balkánským sýrem a podáváme.

Cizrna na paprice
Ingredience:

200 g cizrny
250 ml rostlinné smetany (rýžová, ovesná)
2 lžičky sladké mleté papriky
2 nadrobno nakrájené cibule
500 ml zeleninového vývaru
sůl, pepř, citronová šťáva

Druhou polovinu cizrny rozmixujeme a přidáme
do hrnce. Cizrnu na paprice tím zahustíme. Přilijeme smetanu a dochutíme soli, pepřem a citronovou šťávou. Podáváme s chlebem nebo rýži.

Postup:

Propláchnutou cizrnu namočíme přes noc do
vody. Vodu slijeme a cizrnu uvaříme do měkka.
V hrnci orestujeme cibuli a sladkou papriku, přidáme polovinu uvařené cizrny a zalijeme vývarem.

Holky v akci vám přejí dobrou chuť.
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kino Palkovice
Čtvrtek 30. 6. 2022 rodinné představení, 21:00

Zpívej 2

Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu nemůžete
ve městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali. Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu hvězdnou
pěveckou sestavu (dikobrazí rockerka Ash, plachá slonice Meena, citlivý gorilák Johnny nebo věčně provokující čuně jménem Gunter), ale i tak je skoro jisté, že konkurz u Jimmyho Crystala skončí totálním krachem.
A tak Buster totálně zariskuje (ostatně v prvním díle mu to opakovaně vycházelo) a znuděnému Crystalovi
slíbí, že když bude moci v jeho městě nazkoušet show, obsadí do ní největší žijící hudební legendu, lva Claye
Callowaye. Potíž je v tom, že Calloway už léta žije v ústraní, zásadně nevystupuje a asi poslední, kdo by ho
k tomu přemluvil, je jeden otravný koalák. Jenže Buster razí zásadu, že jen opravdu velké sny mají nějakou
cenu, a pro jejich splnění je ochoten udělat opravdu cokoliv.
Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný / USA / 2021 / 110 min / ČSFD 80 % / přístupný
Pátek 1. 7. 2022, 21:00

Pánský klub

Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatický a nesmělý učitel
Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých představ o studentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje
jako velký milovník, ale jeho vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek Polívka) by
se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák) už má to nejlepší
očividně dávno za sebou… Nebo ne? Sezení výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale
nepříliš zkušené psycholožky Lindy (Kristýna Hrušínská), které se terapie brzy vymkne z rukou. Otěže přebírají samotní „klienti“, setkání nabírají nečekaný spád a rozjíždí se svižná mozaika neuvěřitelných příběhů.
Komedie o lásce a jejích podobách a o tom, že nikdy není pozdě pokusit se něco napravit.
Komedie / Česko / 2022 / 91 min / ČSFD 48 % / přístupný 12+
Pátek 8. 7. 2022, 21:00

Letní kino: Po čem muži touží 2

V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. V druhém díle poznáváme na počátku Irenu
Kopáčovou (Anna Polívková), psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá
zrovna dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní
smlouvy v domě, kde má ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Nejlepším lékem na životní
trable je vyrazit s kamarádkou Marcelou (Tereza Kostková) na víno. Kroky opilé Ireny následně vedou do
stanu vědmy Zoltany (Zuzana Kronerová), kde vysloví osudové přání: Chci bejt chlap! Ráno se Irena probudí
a ocitne se v podobné situaci jako Karel Král. Je v těle, které nenávidí, ale poté, co opadne prvotní šok, má
možnost zjistit, jací muži vlastně doopravdy jsou.
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Irena/Iren (Jiří Langmajer) se musí o sebe postarat a není nikdo, kdo by jí zpočátku uvěřil, že je to pořád
ona. Nakonec jí podá pomocnou ruku soused Radim (Marek Taclík), který je odjakživa do Ireny zamilovaný.
Věří jí a doufá, že někde tam uvnitř toho postaršího chlapíka je jeho milovaná a on ji jen musí, jako správný
princ, osvobodit. Udělat z ženy muže není snadný úkol, a tak má Radim ve výcviku pořádné obtíže.
Komedie / Česko / 2022 / 95 min / ČSFD 61 % / přístupný

Sobota 9. 7. 2022 (rodinné představení), 21:00

Letní kino: Tajemství staré bambitky 2

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba
a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo
a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla
o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat
už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po
světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního
království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která
doposud ležela dobře ukrytá a povolat na pomoc loupežníka Karabu? Kdo však ví, kde mu je konec? A není
to jenom pohádka pro malou princezničku? Lorenc a Ferenc nastraží na Karabu důmyslnou past. Teď je
potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily.
Pohádka / Česko / 2022 / 104 min / ČSFD 72 % / přístupný

Pátek 22. 7. 2022, 21:00

Letní kino: Prezidentka

Kateřina Čechová (Anna Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez
pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém
převleku se v noci potají vytratí z Hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito
v podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do města
vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je.
Situace se však brzo vymkne kontrole a prezidentčiny noční výlety se provalí. Kateřina se musí snažit, aby si
vybojovala právo na lásku, která jí náleží stejně, jako kterémukoliv jinému člověku na světě.
Komedie / Romantický / Česko / 2022 / 97 min / přístupný 12+

Sobota 23. 7. 2022 (rodinné představení), 21:00

Letní kino: Příšerákovi 2

Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Každodenní
život má protivný zvyk znovu vám házet klacky pod nohy… Od velkého „příšerákovského“ dobrodružství rodiny Wishbonů uplynul již rok. Jejich život se vrátil do všedních kolejí, s běžnými lidskými starostmi a hádkami.
Pozvání na svatbu čarodějnice Baby Jagy a komorníka Renfielda je tak pro rodinu vítaným rozptýlením. Jenže
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než si snoubenci stihnout říci „ano“, slavnostní den v mžiku zničí nezvaný host. Malá miliardářská dcerka Mila
Starr, která je supercool agentka, a hlavně obávaná lovkyně příšer, oba svatebčany unese! Wishbonovi mají
jedinou možnost, jak zkusit své přátele zachránit. Musí se znovu proměnit v Příšerákovi. Jako mumie, vlkodlak,
upírka a Frankensteinovo monstrum se přes tropické pláže i zasněžené hory vydávají po stopách Mily a jejích
zajatců… Režisér Holger Tappe se po úspěchu rodinného filmu Příšerákovi (2017) vrací s neméně zábavným
dobrodružstvím. Na tomto akčním rodinném výletu kolem světa si každý přijde na své.
Animovaný / Rodinný / Komedie / Německo / Velká Británie / 2021 / 104 min / ČSFD 61 % / přístupný
Sobota 30. 7. 2022, 21:00

Letní kino: Kdyby radši hořelo

Standa a Bróňa jsou dobrovolní hasiči na jedné malé vesnici. Zatímco se nešikovný Standa těší na brzké narození syna, jeho starší kamarád Bróňa, který je pro Standu vzorem, již nemá radost ze života, protože mu
nedávno zemřela manželka. Věci se začnou měnit v momentě, kdy během Velikonočního jarmarku narazí
dodávka do lidí. Řidič od nehody uteče dřív, než si ho stane někdo všimnout. Lidé jsou přesvědčení, že šlo o teroristický útok a sváteční náladu střídá atmosféra strachu, nenávisti a dezinformací, do které se místní obyvatelé včetně vystrašeného Standy propadají. Napomáhá tomu i Bróňa, který je o terorismu přesvědčen, a snaží
se s tím něco udělat. Pocit nebezpečí mu vlévá novou krev do žil a z hasičského sboru se stává domobrana.
Komedie / Drama / Česko / 2022 / 84 min / ČSFD 71 % / přístupný 12+
Pátek 5. 8. 2022 (rodinné představení), 21:00

Letní kino: Ušák Chicky a Zlokřeček

Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl
štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti chce
to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu
velké na něj právě čeká! Z vězení uprchne největší padouch v Království, Chickyho zlotřilý strýc, který chce
krále Petra připravit o trůn. To je pravá příležitost pro Chickyho! Se svými dvěma společníky, jízlivým želvákem Abem a odvážnou odbornicí na bojová umění, skunkem Meg, se neohroženě vydávají vstříc nebezpečí.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Belgie / Francie / 2022 / 92 min / ČSFD 71 % / přístupný
Sobota 6. 8. 2022 (rodinné představení), 21:00

Letní kino: Hádkovi

Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je
v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí
života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou.
Dědeček chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl. Mají se tedy o čem bavit, ale naráží
na jeden problém. Nikdy se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se pohádají. Jmenují se Hádkovi.
Komedie / Česko / 2022
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Pátek 12. 8. 2022, 21:00

Letní kino: 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 / 107 min / ČSFD 68 % / přístupný 12+

Sobota 13. 8. 2022 (rodinné představení), 21:00

Letní kino: Tlapková patrola ve filmu

Tlapková patrola patří k největším fenoménům současnosti. Psí záchranáře, kteří umějí létat s letadlem
(kříženkyně Skye), hasit požáry (dalmatin Marshall), strážit zákon (německý ovčák Chase) a dělat spoustu
dalších užitečných věcí (ostatní čtyřnozí chlupáči), milují děti po celém světě. Stejnojmenný televizní seriál
láme rekordy ve sledovanosti stejně jako v prodeji hraček. Bylo jen otázkou času, než tahle odvážná štěňata
zvednou laťku a vydají se do kina za svým dosud největším dobrodružstvím. Jít do akce je přiměje Humdinger, špatností skrz naskrz prolezlý tlusťoch, který se právě stal starostou Adventure City. Kromě toho, že
nemá rád psy, nesnáší ani ošklivé počasí, a má přístroj, který mu má pomoci k tomu, aby nebe nad Adventure City bylo naprosto bez mráčku. Jenže každý, kdo si takhle hraje na „pánaboha“, musí počítat s tím, že
se to může nepěkně zvrtnout. Ale Humdinger s tím nepočítá a kvůli tomu se všichni obyvatelé města ocitnou ve velikém nebezpečí. Tlapková patrola je naštěstí připravená kdykoliv vyrazit i na tu nejnebezpečnější
misi a zachránit i to, co se na první pohled zachránit nedá.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / Kanada / 2021 / 88 min / ČSFD 63 % / přístupný
Režie: Cal Brunker

Začátek promítání filmů
– po setmění, nejdříve ve 21.00.
Vstupné dobrovolné.
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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

Piknik
nejen s Vendelínem…
Léto už nám klepe na dveře. Já osobně si nedokážu představit léto bez sluníčka, kamarádů
a hlavně bez pikniku. Ten si můžete připravit jak s kamarády, tak s rodinou.
V dnešním čísle jsem si pro Vás připravil pár receptů, které na svůj piknik musíte zkusit
připravit. Tak jdeme na to!
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Recepty:
Veselé tousty:

Budeme potřebovat:
- toustový chleba
- margarín
- sýr a šunku
- nakrájené vajíčko
- oblíbenou zeleninu
Jednotlivé suroviny sbal do krabiček. Na pikniku si každý
vytvořte svůj originální veselý „toustík“. Vytvořte třeba toust,
co bude vypadat jako loďka nebo ryba.
Ve fantazii se meze nekladou.
Tip Vendelína: Na papír si sepiš zvířátka nebo předměty, které
by se daly z toustů připravit. Papírky vložte do klobouku a
losujte, kdo má jaký „toustík“ připravit.

Domácí melounová limonáda
Budeme potřebovat:
- 500 g odpeckovaného melounu
- 70 g jahod (nemusí být)
- 1 citron
- 300 ml vody
- mátu
- třtinový cukr

Na menší kousky si nakrájíme meloun a jahody, které následně
rozmixujeme. Přilijeme 300 ml vody a dochutíme šťávou
z jednoho citronu, přidáme třtinový cukr dle chuti.
Na závěr ještě přidáme mátu a dle potřeby led.

Čokoládové jednohubky
Budeme potřebovat:
- piškoty
- banán
- mléčnou čokoládu
- párátka

Jako první si na menší kolečka nakrájíme banán, který vložíme
mezi dva piškoty. Aby se nám naše jednohubky nerozpadly,
tak je upevníme pomocí párátka. Následně si necháme
rozpustit mléčnou čokoládu. Jednohubky obalíme v čokoládě
a poté je necháme ztuhnout v lednici.
Tip Vendelína: Pokud ti zbudou banány, tak je můžeš
rozkrojit na půl a namočit do čokolády.
Nakonec můžeš přidat jedlé zdobení (perličky) a máš hotovo.
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letní kvíz - jak známe okolí palkovic?
Letní kvíz „Jak známe okolí Palkovic?“

1. Přírodní památku Travertinová kaskáda najdete:
a) v Kozlovicích
b) v Tiché
c) v Měrkovicích
2. Kde byste hledali Kožané město?
a) ve Frýdlantě nad Ostravicí
b) v Čeladné
c) v Metylovicích
3. Co nám může v Palkovicích poskytnout Bobrůvka?
a) vodu, je to název studánky
b) léčivé účinky, je to název byliny
c) lesní plody, je to název lesního porostu
4. Co uvidíte na Albínově náměstí?
a) původní měšťanské domy (Příbor)
b) dřevěný přístřešek (Ostravice)
c) kašnu z 15. století (Brušperk)
5. Smradlanku, Čurabku a Hluchanku najdete:
a) v okolí Kopřivnice
b) v okolí Bílé
c) v okolí Bašky
6. Který název stezky v Beskydech je vymyšlený?
a) Čapí stezka
b) Žabí stezka
c) Liščí stezka
7. Nedaleko Palkovic se nachází malá vodní plocha pojmenovaná jako jedno slovenské
město:
a) Bratislava
b) Poprad
c) Košice
Své odpovědi můžete posílat na e-mail: mmertova@palkovice.cz do 20. 7. 2022. Ze
správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce obecního trička. Vylosovaným výhercem
tajenky z minulého čísla se stává Anna Ulčáková.
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Termínový kalendář
2. 7.

Hasičská soutěž Memoriál Miloše Menšíka, sjezdovka, od 15.30

13. 7.

Senior klub – zájezd

16. 7.

Festival dechovek, Pivní a gulášové slavnosti, volnočasový areál za tělocvičnou

29. 7.

Noční volejbalový turnaj

30. 7.

Sportovní den na Myslíku

17. 8.

Senior klub – smažení bramborových placků

20. 8.

Obecní dožínky, volnočasový areál za tělocvičnou

Letní kino
30. 6.

Zpívej 2 (rodinné představení) 

21.00

1. 7.

Pánský klub

21.00

8. 7.

Po čem muži touží 2

21.00

9. 7.

Tajemství staré bambitky 2 (rodinné představení)

21.00

22. 7.

Prezidentka

21.00

23. 7.

Příšerákovi 2 (rodinné představení)

21.00

30. 7.

Kdyby radši hořelo

21.00

5. 8.

Ušák Chicky a Zlokřeček (rodinné představení)

21.00

6. 8.

Hádkovi

21.00

12. 8.

Tři Tygři ve filmu: Jackpot

21.00

13. 8.

Tlapková patrola ve filmu (rodinné představení)

21.00

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 5/2022 je ve středu 20. 7. 2022. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní
straně: Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
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