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Pranostika �ervenec/srpen

K�epelka volá na sedláka:

Už je �as na ten klas!

Na Jakuba hrom do duba.

P�ijde-li sv. Prokop s dešt�m,

p�ijdeš s košem hub.

Svatá Anna požala,

co Markéta za�ala.

Prší-li o sv. Ann�, bude sladká �epa.
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Zprávy z Obecního ú�adu...

Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo

27. 6. 2012 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na v�domí:
1) Kontrolu usnesení z jednání rady obce od 15. 3. 2012 do 25. 6. 2012 a z 10. za-

sedání zastupitelstva obce.
2) Rozbor hospoda�ení obce k 31. 5. 2012.
3) Záv�re�ný ú�et Sdružení m�st a obcí povodí Ond�ejnice za rok 2011.
4) Protokol o kontrolním zjišt�ní �. �IŽP/49/OOP/1205906.004/12/VMK �eské 

inspekce životního prost�edí ohledn� kácení 3 ks líp u kulturního domu a u h�išt�.
5) Žádost ob�an� o omezení provozu na ú�elové komunikaci �. 2402 (sm�rem na 

Kun�i�ky u Bašky). Na základ� jednání s Odborem dopravy Magistrátu m�sta Frýd-
ku-Místku tento svolá jednání k dané problematice za ú�asti zástupce žadatel� paní 
Aleny Záv�šické, obce Palkovice, Policie �eské republiky a obce Baška. Jedná-
ní prob�hne 20. 7. 2012 v zasedací místnosti Obecního ú�adu v Palkovicích od 
8:30 hodin.

6) Informaci starosty obce o zaslané žádosti o provedení auditu hospoda�ení obce 
Krajským ú�adem Moravskoslezského kraje.

7) Informaci starosty obce o stanovisku Ministerstva vnitra �eské republiky k vyhlášce 
1/2011 o stanovení místního koeficientu dan� z nemovitostí.

8) Informaci starosty obce o p�íprav� studie výstavby chodníku na Myslíku.
9) Informaci starosty obce o p�ipraveném projektu DUR na výstavbu chodníku na 

dolním konci.
10) Informaci místostarosty obce o postupu vyplácení p�ísp�vku na údržbu nemovitostí 

a jejich okolí v roce 2012.
11) Nabídku pana Pavla Sztefka na bezúplatný p�evod pozemk� pod komunikaci na 

parc.�. 397, 401/2, 405/2 a PK 406 díl 2 vše v k.ú.Myslík do majetku obce Pal-
kovice.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) �leny návrhové komise ve složení Mgr. Petr G�es, Ing. Vratislav Obadal, Aleš Kubala.
3) �leny komise pro kontrolu zápisu ve složení Martin Kure�ka, Jan Vrbica.
4) Záv�re�ný ú�et obce Palkovice za rok 2011, který se uzavírá vyjád�ením souhlasu 

s celoro�ním hospoda�ením, a to bez výhrad.
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5) Rozpo�tové zm�ny �. 1 rozpo�tu obce Palkovice v roce 2012.
6) Smlouvu o dílo �. 349/2012 mezi obcí Palkovice a firmou L-Design Zden�k Látal 

na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na akci „Palkovice- dostavba 
kanalizace IV. etapa Osada, Dráhy, Podh��í, Pod Rakovcem“ za cenu 708 000, K� 
v�etn� DPH v termínu do 03/2013.

7) Darovací smlouvu o p�evodu nemovitosti mezi Jaromírem G�esem, Marjou G�e-
sovou, Ji�ím Magdon�m a Irenou Magdo�ovou jako darujícími a obcí Palkovice 
o p�evodu parc.�. 6/1 k. ú. Palkovice dle GP �. 1408-141/2008 do majetku obce 
Palkovice.

8) Na základ� doporu�ení rady obce Mandátní smlouvu mezi obcí Palkovice a KON-
CEDO s.r.o., I� 287 97 591, na poskytnutí poradenských �inností v rámci p�í-
pravy a realizace projektu „Palkovice-dostavba kanalizace IV. etapa Osada, Dráhy, 
Podh��í, Pod Rakovcem“ za celkovou cenu 910 000,-K� bez DPH.

9) Kupní smlouvu mezi panem Petrem Kulou a obcí Palkovice o odkupu pozemku 
parc.�. 1934/5 k.ú.Palkovice do majetku obce za dohodnutou smluvní cenu 166 
300,-K�. Smlouva bude podepsána starostou obce po ud�lení souhlasu majitele 
s odvedením povrchových a srážkových vod z okolních pozemk� a seníku p�es 
pozemky prodávajícího.

10) Zám�r realizovat úpravu prostor v základní škole v Palkovicích dle projektu firmy 
INPRO za ú�elem otev�ení �tvrtého odd�lení mate�ské školy od 1. 9. 2012 s celko-
vou kapacitou 104 d�tí.

III. Vyhlašuje:
1) Zám�r prodeje parc. �.3096/3 k. ú.Palkovice dle GP �.1661-10/2012 s platností 

do  31.12.2012.

IV. Ukládá:
1) Místostarostovi obce zajistit zve�ejn�ní uzáv�rky hospoda�ení obce za rok 2011 

v �len�ní na oddíl paragraf dle zastupitelstvem schváleného rozpo�tu obce.
2) Starostovi obce zajistit místní šet�ení ve v�ci osazení dopravních zrcadel u transfor-

mátoru a na výjezdu z obslužné komunikace u Obecního ú�adu a provád�ní m��ení 
rychlosti na krajské silnici i místních komunikacích v obci.

V. Ruší:
1) Sm�rnici �.1/2008 pro evidenci a zadávání ve�ejných zakázek malého rozsahu 

z d�vodu jejího rozporu se zákonem �.137/2006 o ve�ejných zakázkách po jeho 
novele k 1. 4. 2012.

V Palkovicích 27. 6. 2012.

    Radim Ba�a  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta
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Kde a jak se mohou obyvatelé Pal-
kovic zbavit vysloužilých elektro-
spot�ebi��

Domácnosti se mohou vy�azených 
elektrospot�ebi�� zbavit zdarma na n�-
kterém z míst zp�tného odb�ru, která 
k tomuto ú�elu byla vytvo�ena. 

Je p�itom ale nezbytné splnit 
jednu základní podmínku: spot�ebi-
�e musejí být kompletní, tedy nero-
zebrané.

V takovém p�ípad� hradí další naklá-
dání s nimi výrobci a dovozci prost�ednic-
tvím kolektivních systém�, které založili.

Tato výhoda se ale nevztahuje na elek-
troza�ízení, kterému již n�kdo odmonto-
val d�ležité �ásti jako nap�. motor, kom-

presor, topné t�leso, buben, pláš� apod. 
Demontáž a zpracování elektrospot�ebi-
�� je �innost zákonem ur�ená pouze oso-
bám s p�íslušnými oprávn�ními. Takové 
výrobky je nutné považovat za odpad 
a náklady spojené s jejich odstran�ním 
jdou k tíži obci. Promítají se tedy do po-
platk�, které platíme my všichni!

Vy�azené spot�ebi�e z Vašich do-
mácností m�žete zdarma odevzdá-
vat ve sb�rném dvo�e u haly OÚ v Pal-
kovicích ve dnech:

St�eda  15.00 – 18.00
Sobota    8.00 – 11.00

Více na www.elektrowin.cz nebo 
www.palkovice.cz

Staré spot�ebi�e žijí díky recyklaci 
dalšími životy

Vy�azená pra�ka váží – �ekn�me – pa-
desát kilogram�. Mohlo by to znamenat 
padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace 
vysloužilých spot�ebi�� je ale n�co jiné-
ho: v co nejv�tší mí�e znovu využít veš-
keré materiály, které se z nich poda�í p�i 
zpracování získat.

Když se tedy na starou pra�ku podí-
váme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 
20 kilogram� železa, 10 kilo plast�, zby-
tek závaží v podob� betonu. Podobn� je 
to u dalšího typického velkého spot�ebi-
�e, který nechybí prakticky v žádné �eské 

domácnosti, u chladni�ky. I její recyklací 
se dá získat kolem 20 kil železa, plast� je 
pr�m�rn� 16 kilogram�.

Zájem o takto získané materiály jako 
o druhotné suroviny se samoz�ejm� 
u r�zných zpracovatel� liší. Zejména pro 
hut� znamená železo p�idané do tavby 
spolu se železnou rudou velmi význam-
nou úsporu energie.

Když tuto úsporu p�evedeme do sro-
zumiteln�jší �e�i „domácího šet�ení“, 
m�žeme si ji p�edstavit nap�íklad takto: 
recyklace oby�ejné žehli�ky ušet�í tolik 
energie, kolik za celý m�síc spot�ebuje 
pr�m�rn� velká ledni�ka.

Staré plasty, nové výrobky
O n�co složit�jší je to s plasty. P�esto 

se i ty dají velmi dob�e znovu využít. Ze 
starých spot�ebi�� tak mohou vzniknout 
dejme tomu zatrav�ovací dlaždice.

Dlažba má pevnost tradi�ních povr-
ch�, jako je beton nebo živi�né sm�si, 

a zárove� umož�uje zachovat p�irozený 
travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkovi-
št�, p�íjezdy ke garážím, odstavné plochy, 
chodníky, cesty a kolejišt�, ale i jízdárny, 
výb�hy pro kon� a další plochy. Zatrav-
�ovací dlažba se vyrábí z plastového re-
cyklátu se zásadním podílem polyetylenu,  
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PUR - p�nu používají nábytká�i 
i stavba�i

Patrn� nejširší uplatn�ní mají plasty 
vyt�žené ze starých spot�ebi�� p�i výrob� 
polyuretanu. Ten se ve form� PUR-p�ny 
využívá v mnoha odv�tvích od stavebnic-
tví p�es nábytká�skou výrobu až po auto-
mobilový pr�mysl.

Stavba�i znají recyklované polyureta-
ny zejména jako plnivo pro tepeln� izo-
la�ní omítkové sm�si. Materiály s PUR-
-p�nou jsou vhodné nejen jako finální 
omítky u novostaveb, ale i pro dodate�né 
zateplení a revitalizaci starších rodinných 
dom�.

PUR-p�na je dnes také základním 
materiálem p�i výrob� matrací pro spa-
ní, kde nahradila molitan. Tvo�í pevnou 
a spolehlivou výztuž sedacího nábytku 
v domácnostech i seda�ek v nov� vyráb�-
ných automobilech.

PUR-p�na ale spl�uje nejp�ísn�jší kri-
téria i z hlediska zdravotního, proto je její 
tvrdá varianta tak�ka výhradním tepel-
ným izolantem v potraviná�ském pr�my-
slu – v pivovarech �i mlékárnách.

Tak co, po�ád si ješt� n�kdo mys-
lí, že vysloužilé spot�ebi�e nemá cenu 
odevzdávat na sb�rná místa, aby se o n� 
mohli postarat odborníci?

který se získává z pr�myslových i komu-
nálních odpad� a obal�.

P�ípadná likvidace výrobk� z recyklátu 
je také velmi šetrná – materiál je totiž zno-
vu stoprocentn� recyklovatelný.

Ani další výrobce by se bez plastového 
recyklátu ze spot�ebi�� neobešel -  lisuje 
z n�j poklice na kola automobil�. Každý 

nový výrobek obsahuje asi 30 % plast� ze 
starých spot�ebi��. 

V�tšinu recyklátu zajiš�ují spolehliví 
dodavatelé ze zemí Evropské unie. Pat-
�í mezi n� i �eští zpracovatelé elektro-
odpad�, kte�í recyklují velké spot�ebi�e 
vysbírané kolektivním systémem ELEK-
TROWIN.

Co je doma to se po�ítá, dámy a pánové!

Podnikatelská jednotka 
– tentokrát na dobré �e-
pované

Stavby a rekonstrukce dom� i byt� 
– Arnošt Mucha, Palkovice. Pot�ebuje-
te ud�lat elektroinstalace, rozvody vody, 
sádrokartony, stavební práce, položit ob-
klady, nebo dlažbu, provést rekonstrukci 
koupelny, nebo bytu, zhotovení p�dní ve-
stavby, postavit d�m, nebo provozovnu? 
Tak o tom dnešní rozhovor opravdu nebu-
de. Dnes vás pozveme do nov� otev�ené 
hosp�dky.

Pane Mucha, slyšela jsem, že jste po 

takové hosp�dce již dlouho toužil.
Máte pravdu. Splnil jsem si sv�j sen. 

Den sedmý duben letošního roku je v naší 
rodin� zapsán jako slavnostní den, kdy 
jsem otev�el vstupní dve�e svým prvním 
host�m. Otev�eno mám denn� od �trnácti 
do dvaadvaceti hodin. V pátek a v sobotu 
pak od deseti hodin dopoledne do p�lnoci, 
nebo dle domluvy.

P�ibližte, prosím, obyvatel�m Pal-
kovic, kde p�esn� se Vaše hosp�dka 
nachází.

Na Americe. 	íká se tomu i na Dolním 
konci. Když pojedete od transformátoru 
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sm�rem k veterinární ordinaci, narazíte po 
pravé stran� na novostavbu s �íslem popis-
ným 786. Z terasy hosp�dky vidíte p�ímo 
na firmu EVEREST – pokrýva�ské práce.

Vede tudy cyklostezka. Jaké druhy 
piva nabízíte žíznivým cyklist�m?

�epuji Radegast 10, Plze� 12, Birel 
v lét� a také si mohou u mne koupit neal-
ko, kávi�ku, cukrovinky, nebo pivní speci-
ality. Kapacita míst na sezení je v prvním 
pat�e dvanáct (s balkónem), dvaadvacet 
míst v p�ízemí, kde se nachází i televize 
p�ipravena pro hosty ke sportovním p�e-
nos�m. A venkovní terasa, kde si mohou 
v krbu opéct i špeká�ky.

Kde je Vaše nejbližší konkurence 
a co nabízíte “navíc”?

Místní obyvatelé v�dí, že jsou to hos-
p�dky Myšák, Tomis a Habeš. Já jsem 
p�ipravil nájezd i pro invalidy na vozí�ku, 
v�etn� možnosti využít sociálního za�ízení, 
které je pro n� p�izp�sobené.  Pro v�tší ro-
dinné akce nabízím možnost oh�át si jídlo 
v zázemí a ud�lat si tak v hezkém prost�edí 

privátní oslavu. Objednávky akcí p�ijímám 
na mobilním telefonním �ísle 602 783 
407.

Jak relaxujete pane Mucha?
Jednou ro�n� organizuji výstup na Ku-

bánkov ze severní strany od kapli�ky p�ed 
Chlebovicemi. Pat�ím totiž do „Klubu ne-
stárnoucích sportovc� Vlasta“, který jsme 
si s kamarády založili. Letos, druhý víkend 
v zá�í, se bude konat už pátý ro�ník výstu-
pu. Start je za katastrem Palkovic u kapli�-
ky. Ú�astníci tam obdrží pr�kazku, do které 
jim dá pan Milan Považan startovací razít-
ko, a na vrcholu si p�idají další vrcholové 
razítko. Je to pohodová a veselá akce, na 
kterou zvu i ostatní - zatím - ne�leny klubu.

Tradi�ní otázka na záv�r rozhovoru: 
co byste pop�ál obyvatel�m Palko-
vic?

Mén� závisti a více tolerance.

Za rozhovor pod�kovala �lenka re-
dak�ní rady Palkovických list� Iveta Tro-
chtová.

Cyklistická sezóna 
je tady!

Léto je tady a s ním 
také cyklistická sezóna. 
P�ed za�átkem každé nové 

sezóny je ur�it� zapot�ebí dát své kolo do 
po�ádku a �ádn� zkontrolovat. N�kte�í tak 
u�inili již p�ed zimou, jiné to teprve �eká.

Bezpe�nostní prvky na jízdním kole 
jsou nezbytné pro zaru�ení dobré vidi-
telnosti. Povinné je vybavení p�ední bí-
lou odrazkou, zadní �ervenou odrazkou 
a oranžovými odrazkami na pedálech 

a v paprscích kol (mohou být dopln�ny re-
flexními proužky na botách a od�vu).

Za snížené viditelnosti musí být kolo vy-
baveno rovn�ž sv�tlometem svítícím bílým 
sv�tlem vp�edu a stálým nebo blikajícím 
�erveným sv�tlem vzadu. Pamatujte, re-
flexní dopl�ky bezpe�nost cyklist� na 
silnicích v každém p�ípad� zvyšují.

Nejen dít�, ale každý, kdo usedne na 
kolo, by si m�l uv�domit, že cyklistická 
p�ilba nerozlu�n� pat�í k jízd� na kole, 
nebo� nehoda se m�že stát komukoli, kdy-
koli a kdekoli p�i jakékoli rychlosti. Je víc 

Policie �eské republiky informuje...
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než jasné, že v�tšina vážných cyklistických 
nehod se nestane na rušných komunika-
cích, ale na klidných vedlejších ulicích. 
Proto je t�eba, aby zejména rodi�e m�li 
neustálý p�ehled, kde se jejich ratolesti po-
hybují a aby dohlédli, zda jejich d�ti mají 
kolo �ádn� vybavené a používají cyklistické 
p�ilby.

Nezapome�te!!! - úrazy na kolech 
jsou �asto tragické. U v�tšiny dopravních 
nehod a pád� z kola dochází k poran�ní 
hlavy.

V následujících �ádcích je uvedeno 
Desatero cyklisty, které by m�l mít každý 
v pam�ti než na kolo usedne. (P�ílohou to-
hoto zpravodaje je také informa�ní leták 
k vybavení kola)

Cyklistické desatero
1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu

Používejte odpovídající velikost kola, 
m�jte kolo funk�ní a se�ízené s d�razem 
na brzdy, reflexní prvky, p�ední bílé a zad-
ní �ervené odrazky a sv�tla (blika�ky), 
zvonek, vhodné je mít ná�adí a rezervní 
duši. Zejména v provozu a p�i rychlejší 
jízd� používejte p�ilbu (do 18 let v�ku 
je povinná vždy) a ochranné brýle (proti 
slunci a hmyzu). Nezapomínejte na vhod-
ný pitný režim.

2. Snažte se vid�t a být vid�ni
Vizuální kontakt výrazn� snižuje rizi-

ko kolize – proto m�jte na sob� a na kole 
reflexní prvky a p�inejmenším za snížené 
viditelnosti bu
te vždy osv�tlení vp�edu 
i vzadu. 

3. Vyhn�te se alkoholu a omamným 
látkám

Alkohol a omamné látky neužívejte 
p�ed jízdou, ale ani b�hem ní. Jízdou pod 
vlivem alkoholu �i omamných látek ohro-

žujete sebe i ostatní. V p�ípad� postihu je 
na Vás pohlíženo stejn� jako na �idi�e mo-
torového vozidla.

4. Vydejte se jen na cestu, kterou 
zvládnete

Trasu, na kterou se vydáváte, volte po-
dle svých zkušeností a možností. Snažte 
se vyhnout komunikacím siln� zatíženým 
automobily, na provoz si zvykejte postup-
n�. Nezapomínejte, že chodník je pouze 
pro chodce – s výjimkou d�tských cyklis-
t� ve v�ku do deseti let. V maximální mí�e 
využívejte vyzna�ené cyklopruhy, koridory 
a stezky.

5. Bu�te ohleduplní a p�edvídaví
Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, 

aby se chovali ostatní k vám. Nespoléhejte 
se však na své okolí a p�edpokládejte, že 
všichni kolem vás mohou kdykoli chybo-
vat. A také že cesta p�ed vámi nemusí být 
voln� pr�jezdná – nevjížd�jte proto bezhla-
v� tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na 
p�ijížd�jící a p�edjížd�jící vozidla.

6. Komunikujte s okolím
V p�ípad� jakékoliv zm�ny sm�ru dá-

vejte v�as znamení paží, obzvláš� p�i od-
bo�ování vlevo a ujist�te se, že jej ostat-
ní zaregistrovali, teprve potom prove
te 
pot�ebnou zm�nu. Sledujte stav vozovky, 
koleje, p�í�né prahy �i m�íže kanál� a p�í-
pad� pot�eby se jim v�as vyhýbejte, vždy 
však s ohledem na bezpe�nost vlastní 
i ostatních. Používejte všechny smys-
ly – vyvarujte se poslechu hlasité hudby �i 
telefonování a psaní SMS za jízdy, protože 
výrazn� omezují vaši soust�ed�nost a kon-
takt s okolím.

7. Jezd�te p�i pravém okraji a s ro-
zestupy

Ve vozovce i na stezce jezd�te vpravo, 
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p�itom ale dodržujte bezpe�ný odstup 
od p�ekážek, zejména od parkujících au-
tomobil�. Dejte si pozor na vozidla, kte-
rá zastavila, nebo zastavují, p�edevším na 
vystupující - otev�ené dve�e. P�i jízd� ve 
skupin� jezd�te za sebou s dostate�nými 
rozestupy a ve velké skupin� se rozd�lte 
na n�kolik menších.

8. Dávejte pozor na mrtvé úhly
P�edevším �idi� rozm�rn�jšího vozidla 

(autobus, nákladní vozidlo), které za�íná 
odbo�ovat nebo t�eba vyjížd�t ze zastáv-
ky, kv�li mrtvému úhlu ve zp�tném zrcátku 
prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého 
vozidla vid�t. Proto nepodjížd�jte odbo�u-
jící vozidla a neobjížd�jte zleva vozidlo, kte-
ré signalizuje, že se rozjede. Nezapomínej-
te také, že rozm�rn�jší vozidla p�i zatá�ení 
vybo�ují do stran.

9. Kolo zamykejte s rozmyslem
Bytelným zámkem p�ipoutejte kolo 

k pevnému objektu a na dob�e viditelném 

míst�, a to sou�asn� za rám a zadní kolo 
(zadní se h��e demontuje).

10. Kolizi se zran�ním nahlaste
Pokud dojde ke kolizi se zran�-

ním nebo podez�ením na zran�ní, 
okamžit� ji telefonicky nahlaste. P�ivolejte 
na místo Policii �R (tel. 158), v p�ípa-
d� závažn�jšího zran�ní také záchrannou 
službu (tel. 155), kde v p�ípad� pot�eby 
dostanete také instrukce pro nejnutn�jší 
pomoc zran�ným.

Zajímavé odkazy na internetu o cyklis-
tice nejen pro d�ti:
www.besip.cz, www.cyklostrategie.cz, 
www.skodahrou.cz, www.pankuzel.cz, 
www.policie.cz

por. Mgr. Petr G�es
Preventivn� informa�ní odd�lení

Krajské �editelství policie
Moravskoslezského kraje

Základní škola a mate�ská škola Palkovice

Školní rok 2011/12 ve škole v Pal-
kovicích

Ve školním roce 2011/12 navšt�vo-
valo naši školu 261 žák�. Na st�ední školy 
odchází z 9. t�ídy 32 žák�, ze 7. t�ídy na 
gymnázium 3 žáci.

Ve 2. pololetí prosp�lo s vyznamená-
ním 171 žák�, prosp�lo 88 žák�, 1 žáky-
n� neprosp�la. 

Se samými jedni�kami prosp�li:
 na 1. stupni v 1. A 18 žák�, v 1. B 

17 žák�, ve 2. t�. 19 ž., ve 3. t�. 12 ž., ve 
4. t�. 6 ž a v 5. t�. 5 ž..

na 2. stupni v 6. t�íd� Petra Chlebko-
vá a Kate�ina Tyle�ková, v 9. t�íd� Simo-
na Dárková a David Chlebek.

Za reprezentaci školy, za výborný pro-
sp�ch a zodpov�dnou práci bylo ud�leno 
celkem 10 pochval �editele školy: Davidu 
Chlebkovi, Simon� Dárkové, Zuzan� Sei-
dlerové, Ivan� Kostkové, Tereze Krupo-
vé, a Bá�e Jurenkové z IX. t�., a Tomáši 
Troj�ínskému z VIII. t�., Markét� Balašo-
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vé, Kristin� G�esové a Josefu Jarošovi 
ze III. t�ídy. Dále bylo ud�leno celkem 
86 pochval t�ídního u�itele za sv�domi-
té pln�ní školních povinností, práci pro 
t�ídu a reprezentaci školy. Za špatnou 
pracovní morálku, nevhodné chování ke 
spolužák�m a neomluvené hodiny bylo 
ud�leno celkem 13 napomenutí t�ídního 
u�itele, 20 d�tek t�ídního u�itele a 7 d�-
tek �editele školy.

Našim žák�m se da�ilo také ve spor-
tovních a v�domostních sout�žích:

Matematická olympiáda - okresní 
kolo: 5. t�. V. Eliášová, 6. t�. P. Chlebko-
vá, A. Kolá�, J. Oliva, M. K. Tyle�ková, 
7. t�. M. Lepík, L. Merta, J. Bajtek, 8. t�. 
D. Kolá�, krajské kolo – D. Chlebek; 

Pythagoriáda – okresní kolo: 5. t�. 
V. Eliášová, 8. t�. M. Žváková; 

Matematický klokan - okresní kolo: 
3. t�. J. Machálek, J. Jaroš, V. Bosák, 
4. t�. I. Matuszy�ská, 5. t�. K. Kasper-
�íková, D. Le�ko; 6. t�. P. Filipcová, 
7. t�. L. Merta, V. Greš, 8. t�. D. Kolá�, 
D. Kunz, 9. t�. David Chlebek; 

Archimediáda – okresní kolo 7. t�. 
– L. Merta; 

Biologická olympiáda – okresní 
kolo: 6. t�. K. Tyle�ková, 7. t�. J. Ku-
cha�, 9. t�. Simona Dárková; 

Fyzikální olympiáda- okresní kolo: 
8. t�. D. Kolá�, D. Chlebek, S. Dárková; 

Zem�pisná olympiáda – okresní 
kolo. 6. t�. - D. Vaško; 7. t�. L. Merta, 
8. t�. David Kolá� – 3. místo; 

Finan�ní gramotnost – krajské 
kolo: B. Jurenková, T. Krupová, T. Troj-
�ínský;

Olympiáda v �eském jazyce 
– okresní kolo: 9. t�. T. Krupová; 

Konverzace v anglickém jazyce 

– okresní kolo: 7. t�. Michaela Kolá�ová, 
9. t�. D. Chlebek;

Miniolympiáda v jazyce anglic-
kém – okresní kolo: 5. t�. J. Dybalová; 

Recita�ní sout�ž – okresní kolo: 
7. t�. K. Nevrlá; 

Volejbal – krajské kolo: 7. t�. J. Baj-
tek, 8. t�. O. Balaš, A. Farský, D. Kolá�, 
D. Kunz, T. Troj�inský; 9. t�. D. Chle-
bek, R. Lukeš; 

Dopravní sout�ž – okresní kolo: 
1. místo – 4. t�. - Bužek M., Hlisnikovský 
J., Peterková K. Kolouchová T.; 

Stolní tenis – turnaj Povodí Ond�ej-
nice – 1. místo: 7. t�. J. Menšík, J. Slí-
pek, 9. t�. M. Schmidt, V. Weigert; 

P�espolní b�h – okresní kolo: 1. t�. 
T. Krpec – 2. místo, 3. t�. J. Jaroš, 4. t�. 
A. Talová, 5. t�. A. Holubová, V. Maj-
chrovský; 

Sportovní gymnastika – krajské 
kolo: K. G�esová, V. G�esová, A. Olejní-
ková, K. Bužková.

Naši žáci reprezentovali školu 
také v mezinárodních sout�žích:

Do mezinárodního kola literární 
sout�že Tvo�íme vlastní vydavatelství 
postoupila Kristina G�esová ze 3. t�. 

Na mezinárodním fotbalovém 
turnaji Eurorekord 2012 v Polsku 
reprezentovali naši školu ze 3. t�. 
J. Jaroš, z 5. t�. M. Ka�ok, V. Majchrov-
ský, D. Peške, R. Seidler., P. Smutný, 
ze 6. t�. D. Ba�a, T. Hetmer, J. Oliva., 
J. Ryška, M. Svobodník, D. Vaško, J. Ži-
dek, a ze 7. t�. V. Greš, J. Menšík, J. Mi-
nar�ík, J. Warzecha.

Také v tomto školním roce pro žáky 
p�ipravili u�itelé krom� b�žné výuky 
a sportovních sout�ží spoustu zajímavých 
akcí a projekt�, nap�. tradi�ní vým�nné 
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Škola v p�írod�

V pond�lí 18. �ervna vyrazilo 68 d�tí 
naší školy na týdenní pobyt do p�írody. 
Žáci 3., 4. a 5. t�ídy strávili spole�n� tý-
den v malebném prost�edí Horní Be�vy 
v Hotelu Mesit. Mnozí z nich poprvé bez 
rodi��.

Cestou jsme navštívili Skanzen v Rož-
nov� pod Radhošt�m, po celý týden 
jsme se hlavn� v�novali sportu, uskute�-
nili jsme turistický výlet z Pusteven p�es 

Marti�ák až na Horní Be�vu, denn� jsme 
využívali bazén, který m�l snad nejv�tší 
úsp�ch. Také prob�hly besedy s �leny 
Horské služby a Muzea Beskyd. D�ti kres-
lily, sout�žily, poznávaly naše nedaleké 
okolí, rozvíjely se hudebn� i esteticky. 
Vzhledem k po�así, které nám velmi p�á-
lo, jsme strávili vskutku týden v p�írod�. 
Nejv�tší školou však pro naše d�ti bylo 
um�t si uklidit v�ci, udržovat je v po�ádku, 
ustlat si postel, domluvit se s kamarády, 

pobyty žák� z družebních základních škol 
z Kilbu v Rakousku, z Bujakowa a Wit-
kowic v Polsku, a nov� ze Zázrivé na 
Slovensku, dále velkou podzimní výstavu 
o �innosti spolk� v Palkovicích, lyža�ské 
výcviky - pro žáky 5. t�ídy v Palkovicích, 
pro 2. stupe� pobytový lyža�ský výcvik na 
Kohútce, školní výstavu Mo�ský sv�t, pro 
žáky 7.r. cyklistický kurz na Ostravici, pro 
žáky 8.r. turistický kurz na Hostýn�, pro 
žáky 9.r. výlet do Prahy, pro 3.-5.t�ídu 
školu v p�írod� na Horní Be�v�. 

K 10. výro�í otev�ení nové školy u�i-
telé a žáci nacvi�ili pro ve�ejnost školní 
akademii.

P�i školních �innostech spolupracu-
jeme s oddílem kopané – p�i zajiš�ování 
akcí nám pomáhají zejména pánové Sla-
vomír Ba�a, Roman Majchrovský a Miro-
slav Peške. 

Lyža�ský výcvik pro žáky 5. t�. umož-
�uje, zdarma firma Lyžování za domem 
– zastoupená p. KamilemTrochtou. 

Za Svaz zahrádká�� organizuje besedy, 
ukázky �ezu ovocných strom� a podzimní 
výstavy p. František Huška. Spolupracu-
jeme také s místními hasi�i a s myslivec-
kým sdružením.

Škole pomáhá také Sdružení rodi��, 
jehož výbor pracoval ve složení: Ing. Pet-
ra Ondra�ková  - p�edseda, Ing. Šárka 
Balašová – pokladní, Ing. Tomáš Hu
a, 
p. Ladislav Merta, p. Lucie Olejníková, 
p. Erika Olivová, p. Jana Radová, p. Jana 
Ru�ková, p. Vlasta Weigertová, p. Jaro-
slav Zeman. V letošním školním roce pro 
žáky p�ipravili karneval, Mikulášskou na-
dílku a zábavné odpoledne pro d�ti a ro-
di�e u p�íležitosti Dne d�tí.  SRPŠ také 
škole p�ispívá finan�n� na �innost škol-
ních kroužk�, školní výlety, i na odm�ny 
pro žáky.

D�kuji vedení obce, že nám svou pod-
porou umož�uje p�ipravovat projekty, 
setkání, zahrani�ní výjezdy, a další pozná-
vací a vzd�lávací akce, aby naši žáci kro-
m� školních v�domostí mohli také sami 
objevovat, poznávat, komunikovat, využí-
vat svých znalostí cizích jazyk�, a také se 
o sebe um�t postarat.

D�kuji všem, kte�í škole ve školním 
roce pomáhali, a také zam�stnanc�m 
školy za to, že v tomto školním roce toho 
pro žáky p�ipravili opravdu dost.

Mgr. Ivo Fišer, �editel školy
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Dopravní sout�ž 4. t�íd

D�ti 4. t�íd b�hem školního roku zpra-
vidla všichni dosáhnou v�ku 10 let. Je to 
v�k, od kterého se mohou sami pohy-
bovat na kolech na ve�ejných silnicích. 
Z tohoto d�vodu vždy v tomto ro�níku ab-
solvují tzv. dopravní kurz. Poslední roky 
jej zabezpe�uje M�stská policie.  Tohoto 
kurzu se zú�astnili i naši �tvr�áci. Už na 
podzim jsme navštívili dopravní h�išt� ve 
Frýdku-Místku, kde pod dohledem �le-
n� M�stské policie si d�ti ov��ovaly, jak 
ovládají techniku jízdy na kole, dopravní 
zna�ky i pravidla silni�ního provozu v pra-
xi. Další pokra�ování bylo na ja�e, kdy 
4. dubna navštívily naši školu 2 policistky 
M�stské policie a probíraly s d�tmi teo-
rii zakon�enou testem. 24. dubna jsme 
op�t navštívili frýdecké dopravní h�išt�. 
U�ivo dopravní výchovy se také prolíná 
po celý rok n�kterými p�edm�ty, nap�. 
�eským jazykem nebo p�írodov�dou. Zá-

v�rem této celoro�ní akce se uskute�nila 
sout�ž družstev 4. t�íd v dopravní výchov� 
„O putovní pohár 2012“ po�ádaná M�st-
kou policií ve Frýdku-Místku. D�ti musely 
prokázat znalosti teoretické, z první po-
moci, p�edvést jízdu zru�nosti a zvládnout 
dopravní situace v provozu. 

Družstvo naší školy ve složení Tereza 
Kolouchová, Kristýna Peterková, Michal 
V. Bužek a Jan Hlisnikovský se umístilo 
z 12 škol m�stských i vesnických na prv-
ním míst� a tím získalo putovní pohár pro 
naši školu. 

Sout�ž byla velmi dob�e zorganizo-
vána a zajišt�na. Paní Lence Biolkové 
z M�stské policie, která se o toto vše sta-
rá, pat�í pod�kování.

I p�es tyto úsp�chy, prosím, m�jme 
s malými cyklisty ve skute�ném doprav-
ním provozu trp�livost a bu
me k nim 
ohleduplní.

Mgr. V�ra Krpcová

Zprávi�ky ze školi�ky

Už je léto, prázdniny jsou tady….Ne-
dávno byly Vánoce, pak Velikonoce a už 
je tady konec školního roku. Za ten p�l-
rok jsme toho stihli v naší školce hodn�. 
Karneval, 7 divadelních p�edstavení, ná-
všt�vu kina, p�ipravili jsme Velikono�ní 
dílny s rodi�i, karneval v restauraci Pod 
Habešem, Sn�hulákový den, �arod�jnic-
ký den, Den Zem�, vítání jara, vystoupení 

d�tí na vítání nových ob�ánk�, Den d�tí 
na zahrad� MŠ na téma Z pohádky do 
pohádky. Starší d�ti byly v Divadle loutek 
v Ostrav�.

V místním kin� jsme s d�tmi p�ipravili 
program na oslavu Dne matek - pohád-
ku, tane�ky, básni�ky, písni�ky, na které 
se p�išly podívat nejen maminky a tatín-
kové, ale i široké p�íbuzenstvo. Úsp�ch 
byl veliký.

um�t ustoupit �i p�izp�sobit se, být všude 
v�as atd. a to všechno bez rodi��. Nicmé-
n� všechno zvládly.

Pod�kování pat�í všem, kte�í k dobré 
pohod� a klidnému pr�b�hu týdne p�isp�-

li, dobrému zázemí ze strany hotelu, kde 
jsme se cítili velmi dob�e a hlavn� pedago-
gickým pracovník�m, kte�í o d�ti pe�ovali 
doslova ve dne v noci.

Vedoucí akce Mgr. V�ra Krpcová
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Vyda�il se nám i výlet do ZOO v Ost-
rav�.

Konec školního roku jsme oslavili 
s rodi�i a d�tmi na zahrad� MŠ. „ D�tská 
show“, jak se akce jmenovala, byla plná 
her, sout�ží a písni�ek. Maminky a babi�-
ky napekly dobroty, opékaly se i párky. 
D�tem ani dosp�lým se v�bec necht�lo 

dom�. Krásný den jsme završili spaním 
p�edškolák� ve školce - n�které d�ti si 
poprvé vyzkoušely spaní bez maminek. 
Všichni to zvládli na jedni�ku. Ješt� jsme 
zašli na zmrzlinu, p�edškoláci dostali kníž-
ky a hurááá – prázdniny. P�ejeme všem 
hodn� sluní�ka, výlet� a pohody o prázd-
ninách.      Zapsala Iva Dulavová

Oslavy 20. výro�í �ASPV, 25. výro-
�í založení turistického oddílu Žlutý 
kvítek a 40. výro�í založení oddílu 
sportovní gymnastiky

Ve st�edu 13. 6. 2012 se uskute�nila 
v naší t�locvi�n� p�i p�íležitosti oslav 20. 
výro�í �ASPV, 25. výro�í oddílu Žlutý 
kvítek a 40. výro�í oddílu SG, p�ehlídka 
naší �innosti.

V úvodu byli p�ivítání významní hos-
té – starosta a místostarosta obce, mís-
top�edsedkyn� MsKASPV paní Hana 
T�hanová, první trenérky a trené�i oddílu 
sportovní gymnastiky Libuše Svitáková 
(roz. Salátová), Drahomíra Závodná (roz. 
Široká), Jarmila Dámková (roz. Kišová) 
a pan Miroslav Kiša.

V následujícím programu vystoupila 
d�v�ata z oddílu aerobiku, �lenové oddí-
lu rodi�� a d�tí, gymnastky a gymnasté 
z oddílu SG, zástupci oddílu Žlutý kvítek, 
ženy z oddílu aerobiku a �lenové oddílu 
jógy a zdravotního cvi�ení.

Všechna vystoupení m�la u divák� 
velmi p�íznivý ohlas a byla odm�n�na 
bou�livým potleskem. Bylo vid�t, že cvi-
�it se dá skute�n� v každém v�ku – od 
t�ch nejmenších až po seniory. A p�ed 
n�kterými ohebnými „…sátníky“ nutno 
skute�n� hluboce smeknout.

P�i p�íležitosti oslav byli vyzna-
menání také n�kte�í naši cvi�itelé.

�estné uznání za dlouholetou dobro-
volnou práci v �eské asociaci Sport pro 
všechny obdrželi: Marie Horáková, 
Kate�ina Podolová, Jana Špa�ko-
vá, Jaroslav Wojnar, Petra Ryško-
vá, Vladimír Žurovec, Tomáš Hu�a, 
Petr Sasín a Kate�ina Barešová.

Bronzový odznak vzorného cvi�itele 
�ASPV obdržela Martina Vyvialová.

St�íbrný odznak �ASPV pak Barbo-
ra Závodná a Dana Brudná.

Zde�ka Kocichová a Jaromír Šu-
pina p�evzali �estné uznání za význam-
ný p�ínos rozvoje t�lovýchovy a sportu 
v Palkovicích.

Nejvyšší vyznamenání – �estné uzná-
ní za významný a výjime�ný p�ínos k roz-
voji t�lovýchovy a sportu, p�evzal dlouho-
letý �len TJ Sokol Palkovice a zakládající 
vedoucí oddílu Modré šípy pan Jind�ich 
Pla�ek.

Po�etné publikum ocenilo vyzname-
nané velikým potleskem.

Jsme rádi, že se nám oslava vyda�ila 
a všichni odcházeli spokojeni.

Martina Mertová, odbor ASPV

Sport…
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Výro�ní Valná hromada TJ Sokol 
Palkovice

Sto let od založení TJ Sokol Palko-
vice, si zaslouží d�stojnou oslavu. A tak 
jsme se v ned�li 13. kv�tna o patnácté 
hodin� setkali v Restauraci pod Habe-
šem. Netradi�ní výro�ní Valná hromada 
byla p�íležitostí k ocen�ní a pod�kování 
t�m, kte�í si to zaslouží. Jednotlivé od-
díly m�ly v sále své zástupce. P�ítomni 
byli také pozvaní hosté, starosta a mís-
tostarosta obce, sponzo�i a partne�i naší 
organizace.

Úvodního slova se ujal p�edseda TJ 
Jaroslav �echmánek. P�ítomné sezná-
mil se stoletou historií dopln�nou pre-
zentací promítanou na plátn�. Slova 
p�edsedy dopln�ná fotografiemi p�ipo-
mn�la mnohým z p�ítomných minulost, 
kterou zažili a t�m mladším ukázala její 
po�átky a také samotný vývoj.

Vzpomenuty byly všechny význam-
né události, kterými naše organizace 
prošla. Období za�átk�, útlumu a zno-
vuvzk�íšení �innosti, významné osob-
nosti z vedení a jejich záslužné �iny. 
Vzpomenuty byly také spousty odpra-
covaných brigádnických hodin p�i vý-
stavb� sportoviš�, ale také sportovní 
úsp�chy s konkrétními ocen�ními. D�-
stojnou minutou ticha jsme uctili vzpo-
mínku na všechny ty, kte�í již mezi námi 
nejsou.

Všichni p�ítomní mohli listovat pa-
m�tními kronikami a shlédnout dobové 
fotografie na prezenta�ních panelech 
a také p�i jejich promítání.

Bylo to setkání, p�i kterém se m�li 
možnost setkat sportovci ze všech oddí-
l�. Vzpomínalo se na minulost, mluvilo 

se o sou�asnosti a také o budoucnosti.
V druhé �ásti bloku jsme p�edali oce-

n�ní a �estné uznání celkem 27 ženám 
i muž�m, kterým za jejich dlouholetou 
�innost a aktivity pat�í pod�kování. N�-
kte�í se z �asových, ale i zdravotních d�-
vod� omluvili, což nem�nilo nic na tom, 
aby byly jejich zásluhy vyzdviženy i v je-
jich nep�ítomnosti. Samotné ocen�ní jim 
bude p�edáno dodate�n�.

�estné uznání výkonného výbo-
ru �eského svazu t�lesné výchovy 
obdržel v nep�ítomnosti Jind�ich Pla�ek.

Pod�kování a ocen�ní za celoži-
votní práci a výjime�ný p�ínos pro 
rozvoj t�lovýchovy a sportu �STV 
získal: Hartmut Moško�, František Ši-
roký, Ing. František Huška, Ing. Jaro-
mír Ivánek, Jaroslav Botor, Stanislav 
Pohludka, Stanislav Pavlí�ek, Václav 
Klement, Ing. Vladimír Ba�a, Vladimír 
Bílek, Jaroslav Lesniák.

�estné uznání výkonného výbo-
ru TJ Sokol Palkovice za význam-
ný p�ínos rozvoje t�lovýchovy a sportu 
v obci Palkovice obdržela: Dana Brud-
ná, Stanislav Harabiš, Ing. Barbora 
Závodná, Jaromír Šupina, Zde�ka Ko-
cichová, Ivoš Dámek, Roman Jakubík, 
Ji�í Chlebek, Martina Mertová, Milan 
Hašek, Mgr. V�ra Krpcová, Milan Po-
važan, Zden�k Špa�ek, Ing. Tomáš 
Hu�a a Vlastimil Martinek.

Fotografie z Výro�ní valné hroma-
dy m�žete shlédnout na internetových 
stránkách www.tjsokolpalkovice.cekuj.
net v oddíle fotogalerie.

Mgr. Petr G�es
tajemník TJ Sokol Palkovice
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P�epis pr�vodních slov p�edsedy 
TJ Sokol Palkovice Jaroslava �ech-
mánka

Dovolte, abych Vás p�ivítal na valné 
hromad� TJ Sokol Palkovice, která se 
však trošku vymyká t�m p�edešlým, na 
kterých jsem jako p�edseda vystupoval 
a p�ed�ítal zprávy o �innosti TJ za uply-
nulý rok.

Tato VH bude taky hodnocení �innos-
ti, ale nebude to za uplynulý rok, ale bude 
to 100 let uplynulých od vzniku naší TJ.

Nebojte se, nebude to tak, že bych 
hodnotil po kouskách celých 100 let, ale 
spíše bych cht�l n�komu p�ipomenout 
a n�koho seznámit s tím, jak to vlastn� 
všechno za�alo, kdo se o to zasloužil, a že 
tady sedíme a hodnotíme historii hodn� 
dávnou, ale i tu p�ítomnou.

I když jsem ten nejmenší �lánek v �e-
t�zci d�jin TJ, dostalo se mi cti, že mohu 
o této historii pov�d�t. �erpal jsem 
z �lánk� a knih, které byly vydány a ke 
kterým jsem m�l p�ístup. Je možné, že 
mnozí z Vás se poznají, nebo poznají n�-
koho blízkého, aniž tušili, že se zasloužil 
o vznik a trvání TJ.

Hlavním, prvním hrdinou tohoto p�í-
b�hu byl Miroslav Tyrš. Ten v roce 1862 
dal dohromady „ansábl“ prvních nad-
šenc� a zapálených sportovc� a vytvo�il 
hnutí, kde se scházeli mladí, aby cvi�ili, 
sportovali a d�lali kulturu. To však nezna-
menalo, že se celé �eskoslovensko vrhlo 
na cvi�ení a cvi�ili, kde se dalo. To ur�it� 
ne a Palkovice nebyly výjimkou.

Tady to trvalo p�l století, než se v roce 
1911 osmadvacet mladých lidí a ob�an� 
Palkovic zapojilo do TJ v Místku a v Pal-
kovicích vznikla odbo�ka místecké T�lo-
cvi�né jednoty. V jejím �ele stál Alois Zlý. 

Vzhledem k obtížnému dojížd�ní do Míst-
ku bylo rozhodnuto založit v Palkovicích 
vlastní T�locvi�nou jednotu.

Ta vzniká 18. února 1912 na ustavu-
jící Valné hromad� v hostinci „U Volné-
ho“, dnes „U Tomis�“.

Starostou TJ byl zvolen �ídící u�itel 
Metod�j Bartoník, nám�stkem hostinský 
Miroslav Volný, jednatelem rolnický sy-
nek Dominik Mi�ulka, pokladníkem u�itel 
Adolf Brázda (toto jméno si zapamatuj-
te), ná�elníkem u�itel Josef Jurenka, hos-
podá�em rolník Václav Volný a dalšími 
�leny byli d�lníci Josef Hon�, Antonín 
Op�la, Eduard Tyle�ek, Slavín Kubala, 
Karel Zlý, Rudolf Sasyn, František Žídek. 
Dovolil jsem si jmenovat všechny, proto-
že toto jsou ti první tady u nás v Palko-
vicích, kte�í dali základ cvi�ení a sportu 
a byli „první“ a nikdo jim to už nevezme.

Od roku 1914 se stává starostou t�lo-
cvi�né jednoty Adolf Brázda – �ídící u�itel 
zdejší školy - stál ve funkci starosty So-
kola 27 let – asi nep�ekonatelný rekord. 
Za práci v Sokole dostává �estné uznání 
župy. Je starostou obce 1929–33 (zruše-
ní starého mlýnského náhonu pod h�bito-
vem). V roce 1941 šest týdn� ve vyšet�o-
vací vazb�, rok 1945 návrh na vylou�ení, 
kdy se za n�j obec sokolská postavila, ale 
rok 48 a nové vedení ho p�ece jen vylou-
�ilo. Dožil se 85 ti let. �lov�k, který celý 
sv�j život zasv�til ve�ejnému životu.

Hned po založení T�locvi�né jednoty 
se zapisovali další ob�ané a v krátké dob� 
po založení jich bylo 50 a cvi�ili stále 
v hostinci “U Tomis�“. Ihned po založení 
za�ala nejen sportovní, ale také kulturní 
�innost. Ta za�ala vynášet peníze a zisky. 
Ty byly použity na nákup prvních žín�-
nek, bradel a m�stku, a že bradla, která 
byla p�i p�estavb� t�locvi�ny zrušena, po-
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chází z této doby, to potvrdili pam�tníci.
1931 – rok vzniku oddílu kopané pod 

názvem SK Olešná – p�edsedou se stává 
Alois Morys (40let), jednatelem Ludvík 
Paluzga, pokladníkem František Chlebek, 
�lenové Jaromír Kula, Ladislav Prokop 
– p�ed ú�ady zastupování Janem Halen-
kou z d�vodu neplnoletosti. Zápasy se 
odehrávaly na Ba�in�, louka za stodolou 
Karla Kr�e a „na banké�ovém“. Po válce 
na Hlavá�ovém, nebo „U Boho�ka“ a na 
Huškovém a t�ch pláck� asi bylo víc, což 
pam�tníci potvrdí.

V tomto roce se buduje „palkovické 
koupališt�“ na místní �ece Olešné.

Vzhledem k tomu, že zde sedíme 
a vzpomínáme vznik TJ, nedají se opo-
menout organizace, které zde p�sobily 
sou�asn� a n�které ješt� d�ív. Ty se totiž 
významn� podílely na tom, že „t�locvi�-
né hnutí“ p�ekonalo p�ekážky a vydrželo, 
i když b�hem II. sv�tové války byla jeho 
�innost zakázána.

Mezi významné organizace podob-
ného složení a �innosti pat�ily - OREL 
a DTJ (D�lnická t�lovýchovná jednota). 
Tyto organizace p�sobily spolu s TJ až 
do vypuknutí II. sv. války.

OREL byl založen již v roce 1908 
a u jeho zrodu stál Pavel Široký, Karel 
Ba�a, Jan Kula, Bohumír Žurovec.

�lenové této organizace se zú�ast�o-
vali sportovních akcí v okolních vesnicích 
a p�edevším m�li velmi bohatou kulturní 
�innost. Na tomto poli kultury nacvi�ovali 
p�edstavení a ty p�edvád�li „na prknech 
co znamenají sv�t“ v okolních hostin-
ských „divadlech“. �innost Orla po strán-
ce kulturní byla na vysoké úrovni, ale i ta 
sportovní se nedala zahanbit. Do jejich 
cvi�ebních metod za�ínají pronikat prvky 
lehké atletiky. Ty se po té p�edvád�ly na 

akademiích po�ádaných p�i r�zných vý-
znamných akcích v obci, jaká podobnost 
s dnešní �inností oddílu ASPV.

�innost Orla ukon�ila okupace �es-
koslovenska Hitlerovým N�meckem.

Druhou významnou složkou p�sobící 
v Palkovicích sou�asn� s TJ byla D�lnická 
t�locvi�ná jednota založena v roce 1921 
Janem N�mcem, Janem Polákem, Ja-
nem Halenkou, Františkem Chlebkem, 
Františkem Sasynem a Josefem Zlým.

V za�átku �innosti DTJ jejich �lenové 
cvi�ili v hostinci „U Kubal�“ a pozd�ji na 
horním konci. �innost byla zam��ena na 
zápas a pozd�ji na t�lesné cvi�ení podle 
Tyrše. �innost jako u jiných organizací 
byla taktéž zam��ena na kulturu a diva-
dlo, ale tady hrál prim p�edevším Orel 
a Sokol. P�esto má DTJ jeden unikát. 
Byly to pravidelné ned�lní dopoledne, 
kdy v hostinci „na horním konci“ hráli 
„loutkové divadlo“ pro d�ti, kde hlavní 
postavy byli „kašpárek, Škrhola, Hon-
za, �ert, král a královna“. Vstupné �inilo 
0,50 halé��. Mezi významné �leny v ob-
lasti kultury pat�ili p. Marie Lan�ová, jako 
režisérka a herci Antonín Poruba, Václav 
Volný, Vít�zslava Poláková.

�innost DTJ byla v dob� okupace p�e-
rušena a obnovena znovu po II. sv. válce.

Velkým mezníkem pro veškerou spor-
tovní a kulturní �innost v Palkovicích byla 
okupace �eskoslovenska Hitlerovým N�-
meckem. Po napadení byly veškeré spol-
ky zakázány. Prost� �innost „ORLA, DTJ 
a SOKOLA„ byla ukon�ena.

Jediným stmelujícím �lánkem, který 
v dob� okupace byl povolen, byl spor-
tovní fotbalový klub „SK OLEŠNÁ Pal-
kovice“. Tento klub byl v dob� okupace 
jedinou sportovní organizací, která vzala 
pod „k�ídla“ všechny, kte�í b�hem války 
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cht�li a mohli sportovat a udržela v obci 
t�locvi�né hnutí.

Když byly vzpomenuty spolky, které 
m�ly vliv na to, že se v Palkovicích nep�e-
stalo sportovat, tak by m�l být vzpome-
nut i „JUNÁK„. Ten byl založen v roce 
1937 a v jeho �ele stál Josef Šlajer, Fran-
tišek Vrubel, Miroslav Kublák. Junák se 
zam��il p�edevším na turistiku, ale cizí 
mu nebyla ani kultura. �innost se ukon-
�ila za�átkem II. sv. války.

Po osvobození se nadšení a síla zno-
vu vlily do všech lidí a sportovních orga-
nizací a ty obnovily svou �innost. P�ece 
jen tato �innost nebyla tak aktivní jako 
p�ed válkou, kdy bylo nadšení v�tší a tak 
nejv�tší a nejaktivn�jší �innost vyvíjel SO-
KOL.

Ten za�al cvi�it v hostinci „U Ku-
cha��“. Jeho ustavující sch�ze v �ervnu 
1945 ur�ila sm�r a otázky k výstavb� 
nové t�locvi�ny. �estným p�edsedou byl 
zvolen Adolf Brázda. Do �ela se postavil 
Adolf Jal�vka – �ídící u�itel. Dalšími �leny 
se stali Josef Stavinoha, Jaroslava Zátop-
ková, Karel Kocich, Alois Morys, Franti-
šek B�žek, Alois Zlý, Bed�ich Vrubel.

Na prvních sch�zích po osvobození 
se za�alo velmi aktivn� diskutovat o vý-
stavb� nového t�locvi�ného stánku – ten 
stávající v hostinci „Na rozcestí„ nevyho-
voval. Orel využíval „Lidový d�m“ – So-
kol nic takového nem�l. Všechny výt�žky 
z kulturních akcí byly ukládány na konto 
a v roce 1946 dosáhly výše 400 000 K�.

Rok 1946 byl pro Sokol rokem rege-
nerace a stmelení – dochází k prudkému 
rozvoji a p�ibývá nových �len�.

V roce 1947 – zakoupení pozemku 
od Aloise Zlého a Karel Kocich v�nuje 
Sokolu d�ev�nou chatu umíst�nou na 
h�išt�.

Dne 14. 2. 1947 – schválení stanov 
ke z�ízení fotbalového h�išt� a zám�r po-
stavit t�locvi�nu. �lenské podíly �inily 
v té dob� 500,- K� na rok.

1948 – z historického hlediska to byl 
rok mnoha zm�n v celé naší spole�nosti 
a „ÚNOR 48„ mnoha lidem zm�nil život 
jak v dobrém tak i ve zlém, ale to není 
podstatné rozebírat. Podstatné je, co 
tento významný milník naší spole�nosti 
ud�lal s t�locvi�ným hnutím tady u nás 
v Palkovicích. V podstat� to, že díky di-
rektivnímu rozhodnutí nové moci ve stát� 
se spolky jako Sokol, Orel, DTJ a další 
dostaly do slepé uli�ky a za�íná sílit tlak 
na sjednocení celého t�locvi�ného hnutí. 
Lze �íct, že ohlasy na sjednocení byly ne-
gativní a rozporuplné a nevyhnuly se ani 
Palkovicím. I v Palkovicích se názory r�z-
nily a nebyly v žádném p�ípad� jednotné.

P�esto se díky pokyn�m z nejvyšších 
míst s neomezenou mocí setkávají za:

TJ Sokol – B�etislav Mazoch, Draho-
mír Kr�, Orel – František Široký, DTJ 
– Jan Halenka, SK Olešná – Alois Morys, 
Vlastimil Lejsek, Jan Sýkora a za Junáka 
– Josef Šlajer a Jan Blaná�.

Po n�kolika hodinovém jednání došlo 
k dohod� a zrození T�lovýchovné jedno-
ty Sokol Palkovice. Do inventá�e byl p�e-
veden majetek ostatních organizací. Cvi-
�ení zapo�alo v „Lidovém dom�“ dnešní 
„kino“. P�esto dochází k velkému úbytku 
�lenské základny – �ada lidí se slou�ením 
nesouhlasí a z protestu se do další �in-
nosti nezapojuje, další ze solidarity k t�m-
to lidem a �ada z p�esv�d�ení.

Jediný oddíl, který vykazuje normální 
b�žnou �innost, je oddíl kopané. Tady 
asi vztek z rozhodnutí vybíjel kopáním do 
kožené mi�udy.

Až v polovin� 50 let, kdy dochá-



P A L K O V I C K É  L I S T Y

19

zí k vým�n� generace, se situace m�ní 
k lepšímu a vzr�stá zájem o �lenství v TJ.

1949 – rok, kdy se V�ra Foralová  
stává p�edsedkyní TJ. Tato žena m�la 
velký podíl na tom, že TJ v bou�livém ob-
dobí „po únoru“ zvládla tuto funkci a co 
víc, udržela TJ v života schopném stavu. 
Možná nebýt této ženy, kdo ví…

1953 – p�edsedou TJ se stává Draho-
mír Kr�, Probíhá m�nová reforma a zá-
nik fondu na výstavbu t�locvi�ny.

1954 – rok, kdy se poprvé v obci 
slaví 1. máj na stávajícím sokolském h�i-
šti. P�ed tím chodili ob�ané Palkovic na 
oslavy svátku práce do Místku. Provádí 
se inventura majetku TJ – hodnota h�išt� 
19 500,-. Budovy TJ nem�l a fond na vý-
stavbu t�locvi�ny celý zanikl kv�li m�nové 
reformy vyhlášenou p�edstaviteli tehdejší 
svrchované moci.

1955 – v tomto roce je zahájena úpra-
va sokolského h�išt� budováním zázemí 
pro kopanou – vybudováním šaten a tri-
buny, kdy na šatny byl zap�j�en projekt 
od Kozlovic a tribuna byla vystav�na s po-
mocí „Mostárny“ v Lískovci, která dodala 
materiál a konstrukci. Ob� stavby m�ly 
hodnotu 250 000,-. Vzniká areál, který 
využívají i žáci školy.

Velký dík za vybudování pat�í Aloisu 
Morysovi a Rudolfu Paluzgovi, kte�í do-
stali �estné uznání a mnoha dalším, mezi 
n�ž pat�ili Drahomír Kr�, Václav Mi�ulka, 
B�etislav Mazoch, asi bych mohl jmeno-
vat mnoho dalších…a to bychom tady 
byli hodn� dlouho.

1956 -1960 – je rok ve znamení ná-
cviku na spartakiádu, kde se velkou udá-
losti stala spartakiáda v roce 1960 na so-
kolském h�išti. Do nácviku byla zapojena 
jak škola, tak �lenové TJ. P�edsedou se 
stává B�etislav Mazoch.

1961 – rok klidu a spíš n�jakého 
spánku a ustrnutí. I když do bou�livých 
dní bylo ješt� daleko. P�edsedou Draho-
mír Kr�.

1962 – mírný vzestup aktivity a p�í-
chod nových �len�. Vysokou aktivitu pro-
jevovalo lehkoatletické družstvo pod ve-
dením u�itele Radomíra Halaty, kdy m�li 
úsp�chy v krajských sportovních hrách 
– Miroslav Kup�ák, Vlastimil Špa�ek, 
Bohumil Eliáš a Jan Chlebek. Radomír 
Morys se stal p�eborníkem v b�hu na 60 
a 80 m.

1963 - TJ Sokol má 7 oddíl� – ko-
paná, turistika, ZRTV, lehká atletika, 
stolní tenis, šachy a cyklistika. Vzniká od-
díl stolního tenisu ve spolupráci s �SM. 
Zakoupení prvního stolu pro stolní tenis 
z prost�edk� TJ. V lét� slouží opravené 
koupališt� a uspo�ádány první kursy pla-
vání pro za�áte�níky. První závody o od-
znak „Mladý turista �SSR“.

1964 – 1967 – krom� toho, že se na-
rodil sou�asný p�edseda TJ, (což je bez-
významná událost), protože tou význam-
nou bylo vybudování p�ehrady Olešná 
o rozloze 84 ha. Vybudováním p�ehrady 
Palkovicím vzniká ideální možnost rozvo-
je vodních sport�. Šance se ujal Hartmut 
Moško�, který se stává iniciátorem založe-
ní oddílu jachtingu p�i TJ Sokol Palkovi-
ce. Další zakládající �lenové byli Vladimír 
Bílek, Ji�i Masa�, Stanislav Lan�a, Miro-
slav Stavinoha, Stanislav Pavlí�ek a Jan 
Haluzík.

První „flotilu“ lodí postavili „na ko-
len�„ v díln� ZDŠ. Jachting dostává od 
MNV bývalou hospodá�skou budovu, 
kterou vlastními silami p�ebudovává na 
lod�nici.

V TJ se cvi�í v provizorních podmín-
kách. Stále je vyvíjen tlak na výstavbu 
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nové t�locvi�ny. �lenové TJ hrají volejba-
lová utkání – 3 roky. Jsou to první kroky 
a náznaky založení oddílu volejbalu.

1968 - 1969 – další mezník v naší 
spole�nosti m�l i vliv na �innost t�lový-
chovného hnutí v �SSR. P�edstavitelé 
bývalých organizací ORLA, SOKOLA 
a dalších vyvíjeli tlak  na obnovení v „p�e-
dúnorové„ podob�. Byla snaha vytvo�it 
samostatné celky, ale p�ece jen rozhod-
nutí z vyšší moci a to i ze zahrani�í, roz-
hodlo jaká situace v „�eskoslovensku“ 
bude, taková bude i t�lovýchova v „po-
únorové„ podob�.

Rok 1969 a jeho vývoj v politické situ-
aci nastolil cestu i v t�lovýchov�. Situace 
se uklid�uje a v Palkovicích �innost So-
kola funguje už v zab�hnutých kolejích, 
protože TJ byla velmi dob�e organizová-
na, stmelena a vedení nep�ipustilo rozbití 
t�lovýchovy v Palkovicích. Nadšení roku 
68 je potla�eno ocelovými pásy a je na-
stolena doba normalizace a v t�lovýcho-
v� je snaha cvi�it a zachovat zdravé t�lo 
a zdravého ducha.

70 - léta – významné období pro roz-
voj zimních sport�. Díky geografické po-
loze je  ve spolupráci s Válcovnami plechu 
v Lískovci a MNV vybudována sjezdová 
dráha „sjezdovka„ s ve�erním lyžováním.

1971 - založení oddílu volejbalu a za-
kládajícími �leny byli Zden�k Jal�vka, 
Zden�k Pavlas, Ladislav Weber, Miloš 
Merta, Jaromír Ivánek, František Huška, 
Vladimír Ba�a, Libor Ivánek, Luboš Bílek, 
Karel Kr�, Jaroslav Janík, Pavel B�žek, 
Vladislav Chlebek.

1972 - rok kdy TJ slaví 60 let vzni-
ku. Významná VH , kde se volí omlazený 
výbor TJ. P�edsedou se stává mladík Sta-
nislav Harabiš, místop�edsedou Draho-
mír Kr�, tajemnící Anna Kle�ková (poz-

d�ji Jana Vašíková), hospodá�ka Helena 
Štolzarová (pozd�ji Ing. Miroslav Kle�ka), 
další �lenové výboru byli Ing. František 
Huška, Radomír Halata, Alois Morys, 
V�ra Foralová, Ing.Vladimír Ba�a, Václav 
Klement, Hartmut Moško�, Drahomíra 
Široká, Marie Válková. Pr�m�rný v�k vý-
boru byl 34 let.

1972 - založení oddílu sportovní gym-
nastiky pod vedením p. Libuše Salátové 
a Drahomíry Široké. 

1973 - vybudování dvou volejbalo-
vých kurt� v hodnot� 60 tis. �lenka oddí-
lu jachtingu Marie Šupová získává 3. mís-
to v „Evrop�“ lodní t�íd� na mistrovství 
republiky. Albín Bílek podniká s jachtou 
„MONIKA„ mo�skou plavbu po jadranu.

1974 – dokon�ení p�ístavby soc. za-
�ízení, rozhlasové kabiny a �asomíry. 
Náklady 20 600,-. Ale nejvýznamn�jší 
událostí se stala více jak padesátiletá tou-
ha po samostatném cvi�ebním stánku 
a 14. zá�í 1974 se toto stalo skute�ností. 
Byl položen základní kámen nové t�lo-
cvi�ny. Ten z�stal po stavb� mostu p�es 
Olešnou ve st�edu obce a byl spušt�n do 
základ� pravého rohu východní st�ny. 
Den 14. zá�í roku 1974 však byl už vr-
cholem a t�ešni�kou na dortu událostí, 
které tomu p�edcházely. Šestý duben - 
plénum MNV a na n�m místop�edseda 
ONV �ervenka a tajemník Šigut vysv�tlu-
jí mírn� rozho��eným ob�an�m, pro� má 
byt t�locvi�na jen o rozm�rech 12x24 
a ne požadovaných a cht�ných  18x30. 
Situace je napjatá, dochází ke slovním 
p�est�elkám, až to vrcholí ultimátem, 
že bu
 bude t�locvi�na, jak bylo �e�eno 
12x24, nebo nebude v�bec a bude posta-
vena na Morávce. P�esto se však plénum 
dohodlo na kompromisu kdy rozm�r má 
být 18x24 s tím, že kratší st�na bude po-
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stavena tak, aby v budoucnu mohlo dojít 
k jejímu prodloužení (jak prozíravé). Pro-
jekt vypracovaly Sportovní stavby Ostra-
va, projektantem byl ing. Šlapeta.

1975 - byl to p�edevším rok nácviku 
na spartakiádu. Oddíl kopané obsazuje 
4. místo ve III. t�íd� okresní sout�že. TJ 
dostává titul „Vzorná T�lovýchovná jed-
nota Sokol Palkovice„

1976 - TJ se stává nejpo�etn�jší slož-
kou v obci.  �lenové TJ pracují v zastu-
pitelstvu obce. Titul krajského p�eboru 
získává v lodní t�íd� „FIREBALL“ posád-
ka Jan Chalupa – Pavel Stibor. V ZRTV 
vzniká odv�tví „džezgymnastiky“. Pokra-
�uje výstavba t�locvi�ny.

1977 - rok dokon�ení výstavby t�lo-
cvi�ny v hodnot� 4 mil. korun. Kolauda-
ce provedena 20. 12. 1977. Významnou 
m�rou se na výstavb� podíleli sportovci 
a �lenové TJ. Odpracovali 2 290 brigád-
nických hodin a za celou t�locvi�nu to 
bylo 5 537 hod. Nejproduktivn�jší byli 
Stanislav Harabiš – 336 hod., Hartmut 
Moško� – 183 hod., Antonín 	ezní�ek – 
142 hod., Ji�í Chlebek – 119 hod., Fran-
tišek Huška – 114 hod., a mnoho dalších 
bezejmenných hrdin�, kte�í se zasloužili 
o to, že dnes má obec a TJ t�locvi�nu 
hodnou obdivu.

1978 – 11. února – slavnostní otev�e-
ní t�locvi�ny. Na výstavb� mají velký po-
díl všechny složky p�sobící v obci. Prim 
hrálo JZD, ZDŠ a organizace jako KS�, 
�SŽ, SSM, myslivecké sdružení a další. 
Už z tohoto pohledu je vid�t, že obec 
m�la v té dob� velmi rozmanité složení, 
co se organizovanosti tý�e. A jsou to or-
ganizace, kde n�které zanikly a n�které 
se drží dál, jako by se nechumelilo. Na 
slavnostní sch�zi se p�edávají ocen�ní 
všem, co se p�i�inili o výstavbu sportovní-

ho stánku. To vše sledovalo bedlivé, v té 
dob�, �ernobílé oko televizní kamery �s. 
televize. Vše bylo ukon�eno ob�erstve-
ním v podob� zabija�kových hod� s ka-
pelou Palkovjankou. P�esto bylo užívání 
sportovc�m umožn�no až 2 m�síce po 
otev�ení 1. dubna 1978. V tomto roce se 
stávají sportovci roku Ji�í Klement – jach-
ting, Ing. Milan Jež – kopaná, Jaromír 
Janík – odbíjená. Oddíl volejbalu po�ádá 
první mezinárodní zápas s belgickým tý-
mem – GROOT BILGARDEN.

1979 – TJ dosahuje 400 �len�, každý 
5 ob�an Palkovic v TJ. Po�ádá se spor-
tovní akademie, kdy do t�locvi�ny p�išlo 
260 divák� a kdo si p�edstaví, jaká t�lo-
cvi�na byla v té dob�, je to neuv��itelné 
�íslo. 52 žák� získává odznak „100 jar-
ních kilometr�“. Nejlepšími sportovci se 
stávají: Pavel Klement – jachting, Artuš 
Paluzga – kopaná, Martina Vašicová – 
sportovní gymnastika. Oddíl kopané zís-
kává „Pohár slušnosti“ a titul „Vzorný 
oddíl �STV„, v TJ bylo 21 dárc� krve.

1980 – spojení spartakiády a oslav 
1. máje na h�išti, 80 cvi�enc� odjíždí do 
Prahy na Strahov za spartakiádou. Podíl 
na nácviku mají Marie Lepíková, V�ra 
Dámková, Miroslava Ba�ová, Marie Les-
niáková a další u�itelé ZŠ. Pavel Klement 
se ú�astní mistrovství �SSR.

1981 – 5 ro�ník olympiády mládeže, 
4 místo pro oddíl kopané v okresním p�e-
boru, tituly pro oddíl jachtingu v krajském 
p�eboru pro osádku Pipík – Klement. 
Buduje se zázemí pro volejbal v podob� 
šaten a soc. za�ízení (1 500 brig hodin) 
hodnota 70 tis.

1982 – za dlouholetou práci dostávají 
uznání za rozvoj �s. t�lovýchovy Draho-
mír Kr�, Alois Morys, Radomír Halata. 
�estné odznaky dostávají Ji�í Chlebek, 
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Marie Sochová, Ing. Vladimír Ba�a, Fran-
tišek Široký, Ing. Jaromír Ivánek. Oddíl 
jachtingu po�ádá �eský pohár mládeže ve 
t�íd� „OPTIMIT“, kopaná slaví 50 let.

1983 – zvyšují se �lenské p�ísp�vky až 
o 100 %, což znamená úbytek �lenské zá-
kladny. Kamil Pipík  má 1. místo v Kraj-
ském p�eboru, aktivitu za�íná vyvíjet od-
díl turistiky pod vedením Jind�icha Pla�ka 
– po�ádá se 1. pochod okolo Palkovic 
v délce 15 a 25 km. Využití t�locvi�ny po 
celý den a náklady �inní 62 tis K�. Výdaje 
na t�lovýchovnou �innost �inní 163 tis.

1984 – p�ipravuje se spartakiáda 
1985 pod vedením p. Stanislava Hara-
biše. Veškerá �innost byla pod�ízena její 
p�íprav�. P�esto si oddíly zachovaly sv�j 
sportovní standart. Zajímavostí je „Oh�o-
vé poselství“ – táborák po�ádaný turistic-
kým oddílem na sjezdovce za ú�asti 200 
ob�an� Palkovic.

1985 – rok spartakiády – roku udržení 
vetchého p�átelství se SSSR. V Palkovi-
cích vrcholí spartakiáda na 1. máje pr�-
vodem na sokolské h�išt�. Tyto oslavy 
však kazí nevlídné doslova mrazivé po�así 
z Kremlu. I p�es tuto nep�íze� a naléhá-
ní o zrušení vystoupení se 319 cvi�enc� 
nachystaných v t�locvi�n� do�kalo a cvi�í 
svá vystoupení za velkých ovací p�ihlížejí-
cích divák�. Bylo nava�eno 200 litr� �aje 
na zah�átí. V tomto spartakiádním roce 
po�ádá jachting Cenu Olešné, kde je 70 
ú�astník� z celé �SSR. Tento oddíl do-
stává „�estné uznání“ �STV. Oddíl vo-
lejbalu získává 2 tituly okresního p�eboru 
a „st�íbrnou plaketu“ �STV. Mezi nejlep-
ší v TJ pat�í Kamil Pipík - jachting, Bo-
huslava Gonsiorová – volejbal, Radim Ši-
mek – kopaná, cvi�enci a trené�i - Marie 
Lepíková, Jaromír Janík, Jana Štefková. 
Václav Klement dostává vyznamenání za 

rozvoj �s. t�lovýchovy.
1986 – relativn� klidný rok pro pal-

kovickou t�lovýchovu, kdy všechny oddí-
ly plní své závazky a mají už standardn� 
kvalitní sportovní výsledky. P�edsedou se 
stává Jaromír Janík.

1987 – v kv�tnu vzniká turistický oddíl 
Žlutý kvítek pod vedením Jaromíra Šupi-
ny a dalšími �leny Lubomírem B�žkem, 
Martinem Považanem, Ond�ejem Buž-
kem, Kamilou Brysovou, Václavem Kos-
teleckým. Hned od po�átku se tento oddíl 
pyšní po�ádáním r�zných akcí p�edevším 
pro mládež Palkovic. Oddíl volejbalu sla-
ví 1. místo v 10 ro�níku „velikono�ního 
turnaje“ a 5 místo v „D�ev�nicích“. Kamil 
Št�rba bojuje na vodních plochách v mis-
trovství �SR a �SSR. Po tragické smrti 
Jaromíra Janíka se do �ela TJ postavil 
Stanislav Harabiš jako místop�edseda.

1988 – do TJ vstupuje další oddíl 
– oddíl stolního tenisu. Oddíl kopané zís-
kává 3. místo v okresním p�eboru. Sv�j 
standart si drží oddíl volejbalu a další oddí-
ly. P�edevším turisté jsou velmi populární 
a jejich aktivity lákají další mladé do svých 
�ad. D�v�ata sportovní gymnastiky pat�í 
mezi nejlepší v okrese.

1989 – rok, který p�ináší do mnoho 
zm�n do života lidí a celé spole�nosti, 
rok který nastolil novou éru a mnoha li-
dem zm�nil život. Život se však nem�nil 
jen lidem, ale m�nil se ve v�cech, které 
zde fungovaly a m�ly sv�j �ád. Výjim-
kou nebyla ani TJ, která v té dob� byla 
bez p�edsedy a vedena byla jen výborem 
a místop�edsedou. Najednou tu byla na-
bytá svoboda a všichni jsme byli hrdinové 
a v�d�li, co je dobré a co špatné. N�kte�í 
procitli rychle, jiným to nedochází do-
dnes, myslím ve spole�nosti. Toto období 
v TJ jsem nezažil, ale ze vzpomínek a do-
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slechu vím, že v TJ tento „sametový p�e-
lom“ neud�lal žádnou paseku a �innost 
TJ pokra�ovala svým životem. Možná se 
objevily otázky, zda má TJ pracovat tak 
�i onak, ale budoucnost ukázala, že ten 
kdo �ekl ano TJ z�stane tak jako dopo-
sud, m�l pravdu a zdravý rozum zvít�zil, 
ten zdravý rozum, který dnes n�kterým 
naho�e chybí a nedostává se jim. V �íjnu 
1989 se p�edsedou TJ stává František Ši-
roký a ukon�uje dvouleté provizorium ve 
funkci p�edsedy. Dá se �íct, že zachra�uje 
TJ z nejhoršího a nechci nikoho urazit, 
ale vede ji ke „sv�tlým zít�k�m“, ale to 
myslím up�ímn� a není to poplatné dob� 
minulé.

Tady mi dovolte, abych jednu kapitolu 
uzav�el s tím, že to byla kapitola, ve které 
m�li lidé k sob� blíž, byli nadšení prací 
pro druhé, nemluvili o výmluvách, cht�li 
n�co dokázat a zanechat n�co svým ná-
sledovník�m. V normaliza�ní dob� bojo-
vali a snažili se jako Jánošík ukrojit kousek 
toho chleba se sádlem t�m naho�e a dát 
to mezi své a vybudovat n�co co slouží 
všem. N�kdy to byla osobní state�nost. 
Ur�it� nepanovala závist a každý kdo 
trošku inklinoval ke sportu, cht�l pomoci 
jen tak za „sokolské díky“ D�lal to proto, 
že cht�l pomoci a ne protože musel.

A druhá kapitola?
To je doba po sametové revoluci, po 

dob� cinkajících klí�� na nám�stích, kdy 
jsme stáli a cinkali k „lepším zít�k�m“. Je 
to doba, kterou drtivá v�tšina zná a doba, 
ve které žijeme a díváme se okolo sebe 
a je nám z toho n�kdy k smíchu, plá�i, 
vzteku a možná i k n�jaké radosti.

Ale zp�t k TJ, protože i na tu se vzta-
hují všechny zm�ny, které potkaly naší 
spole�nost.

Rokem 1989 - 1990 to vše za�íná. 

Chci vyzvednout n�kolik jmen a udá-
losti, které “neot�ásly jednotou“. 	íkám 
schváln� neot�ásly, protože k žádným 
krkolomným stav�m nedošlo a TJ fungo-
vala, dá se �íct ve stejných kolejích. S �ím 
se musela TJ vyrovnat, bylo financování. 
Najednou se objevily nové názvy - “spon-
zor“ a ú�etnictví muselo byt p�ehledné 
a tady si dovolím nahlas pod�kovat t�m, 
kte�í se v TJ zasloužili o to, že jednotlivé 
oddíly hospoda�í, jak se �íká na svém pí-
se�ku. Toto je po�in, který možná v té 
dob� nem�l mnoho zastání, ale dnešek 
ukazuje, jaká to byla proz�etelnost. Mys-
lím, že to byl p. Hary Moško�, který toto 
inicioval. Dochází k odst�ižení pen�z na 
�innost od státu, nebo jeho krácení a TJ 
se musí s touto situací vyrovnat a zde je 
velikým pomocníkem obec, která je do 
dnešní doby nejbližším partnerem TJ.

Jak bylo �e�eno výše, p�edsedou 
se stává František Široký a TJ pracuje 
v rámci svých možností, ale po�ad je to 
ku prosp�chu TJ. V tomto období jsou 
sportovní výsledky na slušné úrovni. T�-
locvi�na je využívána každý den a obje-
vují se náznaky na její rozší�ení. Všechny 
oddíly pln� využívají své p�id�lené ho-
diny. Provoz je �ešen p�j�ováním klí�� 
u dobrovolník�. Do TJ se aktivn� zapo-
jují další �lenové a velký d�raz je kladen 
na mládež a pot�r. �lenská základna se 
zvedá a není asi rodina, která by nem�la 
�lena v TJ.

1998 – rok kdy za p�edsednický st�l 
nastupuje moje mali�kost. Rok kdy TJ 
má velmi slušné výsledky a doba, ve kte-
ré se výsledky díky vedení jednotlivých 
oddíl� (ne mojí zásluhou) zviditel�ují za 
hranicemi obce, okresu a kraje a co víc 
jsou vid�t i v celorepublikovém m��ítku.

TJ se potýká s nedostatkem hodin 
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a místa v t�locvi�n�, stanovy jsou zasta-
ralé a urgentn� žádají zm�nu, na tom 
všem se za�íná pracovat.

V roce 2000 – oddíl TOM 1309 
a Žlutý kvítek vydávají knihu „Pohlednice 
z Palkovic“.

Rok 2004 – zá�í je dalším klí�ovým 
datem TJ. To se 1. zá�í otevírá celková 
p�estavba t�locvi�ny. Ta za�ala už n�kde 
v roce 2001. V roce 2002, kdy se všich-
ni zainteresováni Ing. Jaromír Ivánek 
a Obecní ú�ad snaží sehnat pen�žní pro-
st�edky na její p�estavbu. Vše se poda�i-
lo a dnes tu stojí sportovní stánek, který 
v našem m��ítku obce asi nemá obdoby. 
Skon�ila doba �ízení t�locvi�ny pomocí 
klí�� n�kde v domku, ale vše si vzala na 
starost obec, která díky Martin� Mertové 
�ídí veškerý provoz t�locvi�ny.

2010 – je to rok, kdy po necelých 8le-
tech nekone�ných jednání, se schvalují 
nové stanovy TJ, které vstoupily v plat-
nost 12. 10. 2010.

Asi by se našlo t�ch významných udá-
lostí a výsledk� víc, ale vzhledem k tomu, 
že zde sedí mnoho jejich aktér�, si dovo-
lím nechat tyto události a výsledky v ar-
chivech TJ a nechám je, a� je zhodnotí mí 
nástupci p�i dalších p�íležitostech. T�eba 
p�i 150 letech TJ. Jsou to výsledky všech 
oddíl�, a jejích vý�et by byl asi nekone�ný 
tak v��ím, že až jednou bude hodnocena 
�innost TJ za 150 nebo 200 let, budou 
tyto výsledky vzbuzovat obdiv zú�astn�-
ných.

Co si však neodpustím, je p�ece jen 
malé zhodnocení, které se za t�ch 
14 let mého p�sobení stalo.

Všechny oddíly mají od p�echodu do 
nové doby stoupající úrove�. Jen když se 
kouknete na za�átky ve sportovní gym-
nastice a turist�, kde je dnes velký zájem 

t�ch malých, toho pot�ru a dostavují se 
výsledky v celorepublikovém m��ítku a co 
víc dostává se jim ocen�ní jako p. Jaro-
míru Šupinovi a oddílu Žlutý kvítek, kte�í 
se za rok 2011 umístili mezi nejlepšími 
p�ti sportovci Moravskoslezkého kraje. 
Vynikající po�in, ale zasloužený, protože 
to je velice ob�tavá práce s mládeží. Jsou 
to hodiny a dny na sout�žích a v p�írod�, 
když koukneme na fotbal, kdy bylo ob-
dobí, kdy málem nem�l kdo nastupovat 
a dnes máme h�išt� plné drobotiny tou-
žící být jako �ech nebo Messi, na volej-
bal, kde se muži a ženy dostaly na takové 
p�í�ky, o kterých se zakladatel�m volejba-
lu asi ani nezdálo.

Že se po�ádají turnaje všech v�kových 
kategorií a tém�� všechny oddíly takový 
turnaj jednou ro�n� mají, že se rozr�stá 
po�et �len� a s tím i po�et cvi�itel� a tre-
nér�. Je to díky velmi dobré práci všech 
vedoucích a ne jen t�ch sou�asných, mys-
lím, že je to i na t�ch, kte�í tady dali zákla-
dy v roce 1912, kte�í pak nastupovali po 
roce 1989. O výsledky se myslím bát ne-
musíme. Stále je zde touha být nejlepší.

Pomoc
I v této dob�, kdy se nedostává takové 

podpory jako možná v minulosti, i když 
toto je možná relativní pojem, snažíme 
se, aby TJ Sokol dále prosperovala a vy-
lepšovala svou �innost a svá sportovišt�. 
Díky vlastní iniciativ� �len� TJ, obecního 
ú�adu a sponzor�m, KIMEX, Datart, HP 
a mnoho jiných se poda�ilo zajistit vyba-
vení pro sportovce, poda�ilo se vybudo-
vat oplocení fotbalového h�išt� (KIMEX), 
v lo�ském roce se opravily volejbalové 
kurty novým antukovým povrchem. In-
stalace sv�telných tabulí na fotbalovém 
h�išti a t�locvi�n� (Datart) a pokud dá 
b�h (ale ten má asi hodn� tmavé brýle), 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

25

proto se rad�ji obrátíme na pomoc svou 
a lidí, kte�í budou ochotni pomoci, tak 
se poda�í zrekonstruovat tenisové kurty 
s um�lým povrchem s využitím pro širo-
kou ve�ejnost.

V digitální dob� využíváme internet, 
který p�ibližuje naší �innost všem zájem-
c�m a dnes už nejen slovem, ale dokonce 
i na filmových reportážích.

Záv�rem už jen poslední v�tu nebo 
n�kolik slov. Tak jak jsem na za�átku mé 
zprávy já mluvil o Brázdech, Morysech, 
Kr�ích, Zlých, Bartonících, Volných 
a mnoha dalších, chci v��it, že jednou 
bude n�který z mých nástupc� za 50, 

100 let mluvit o Iváncích, Bílcích, Ba�ích, 
Moško�ích, Klementech, Botorech, Širo-
kých, Hušcích, Mertové, Šupinovi, Pla�-
cích a mnoha dalších s tím, že oni byli 
ti kte�í táhli tu sportovní káru na svých 
bedrech a zasloužili se o to že TJ tu není 
100 let, ale že funguje stále a dál, a že ji 
nikdo a nic neubere na tom, co kdysi m�l 
na mysli Miroslav Tyrš. Pod�kování pat�í 
všem, kte�í se o to zasloužili a vý�et by byl 
nekone�ný. Tak jen velké díky vám všem 
jmenovaným i nejmenovaným.

Jaroslav �echmánek
p�edseda TJ Sokol Palkovice

Zprávy z TJ Sokol Palkovice 

Zahájili jsme p�ípravy na rekonstruk-
ci stávajících tenisových kurt�. Zám�rem 
je vybudovat víceú�elové h�išt� s um�lým 
povrchem (um�lá tráva s pískem) s dv�ma 
tenisovými kurty a h�išt�m pro malou ko-
panou. Cílem je dovybavit stávající spor-
tovišt� dalším, dnes již naprosto b�žným 
druhem sportovní plochy a vytvo�it tak 
komplexní zázemí pro již tak po�etnou 
skupinu sportovc� v obci. 

Pod�kování - realiza�ní tým rekon-
strukce tenisových kurt� ve složení Ja-
roslav �echmánek a Petr G�es d�kuje 
všem, kte�í se doposud podíleli na p�ípra-
v� a realizaci úprav víceú�elového h�išt�. 
D�kujeme tímto panu Jaromírovi Iván-
kovi, Slavomíru Ba�ovi, Ivoši Dámkovi, 
Martinu Ondrušákovi, Jirkovi Slípkovi, 
Obecnímu ú�adu Palkovice, Daliboru Ba-
lášovi, Luboši Jatimu, Jakubovi Hlavá�ovi 
a spole�nosti KIMEX. D�kujeme také dal-
ším ochotným lidem, kte�í se již p�ihlásili 
s nabídkou pomoci.

Sou�ástí letošního 100. výro�í 

TJ Sokol Palkovice, byly také oslavy 
40let oddílu gymnastiky, 25let turist� 
a 20let �ASPV. Uskute�n�né oslavy se 
vyda�ily, což potvrdila hojná ú�ast a reak-
ce p�ítomných. Všichni kdo p�išli, vid�li 
ukázky sportovních aktivit všech oddíl� 
bez rozdílu v�ku.

Na internetových stránkách TJ 
a OU Palkovice je umíst�n rozpis prázd-
ninového provozu t�locvi�ny.

Fotbalový oddíl má nového trenéra 
muž� Juraje Wiedermana. Dosavadnímu 
trenérovi Martinovi Blahutovi d�kujeme 
za vedení týmu a p�ejeme mu mnoho 
úsp�ch� v novém p�sobišti.

EURO 2012 – �esko - Portugal-
sko – uskute�nili jsme �tvrtfinálový pro-
jek�ní p�enos na velkoplošnou obrazovku 
v prostoru mezi sportovní halou a volej-
balovou klubovnou. Realiza�ní tým ve slo-
žení (Rostislav Oliva, Aleš Kubala, Kamila 
Lesniáková a Petr G�es) d�kuje více jak 
130 fanoušk�m za ú�ast. Výt�žek z ob-
�erstvení je sm��ován do rekonstrukce 
víceú�elového h�išt�.

Volejbalový oddíl nabízí široké ve-
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�ejnosti b�hem prázdnin možnost využití 
antukových kurt� a klubovny.

Pohádkový les nejen pro d�ti p�ipra-
vuje turistický oddíl Žlutý kvítek s ASPV. 
T�šíme se na Vaši ú�ast. 

Internetové stránky – v oddíle fo-
tografie na internetových stránkách
http://www.tjsokolpalkovice.cekuj.net/ 

jsou umíst�ny fotografie z výro�ní valné 
hromady. V oddíle reportáže je video 
záznam z konaného závodu o Cenu Oleš-
né. V odkazu napsali o nás, jsou odka-
zy na �lánky o našich sportovcích.

Petr G�es
tajemník TJ Sokol Palkovice

Máme krajské p�eborníky v atletice

V sobotu 26. 5. 2012 se uskute�nila 
ve Stonav� krajská sout�ž Moravskoslez-
ské asociace „Sport pro všechny“ v atleti-
ce. Sout�žilo se ve �ty�boji – sprint, skok 
do dálky, hod a b�h na 400 – 1000 m dle 
v�kových kategorií.

Naše d�ti si vedly velmi dob�e. Druž-
stvo mladších žáky� ve své kategorii zvít�-

zilo. V jednotlivcích se pak Markéta Ba-
lašová stala krajskou p�ebornici. Viola 
Muchová vybojovala st�íbrnou medaili 
a Alexandra Radová bronz.

Rovn�ž v kategorii starších žáky� 
máme zlatou medaili. Získala ji Kate�ina 
Vyvialová.

V kategorii starších žák� skon�il Petr 
Bílek na 4. míst�. Jeho bratr Aleš v ka-
tegorii muž� získal zlato.

Krajská sout�ž CPP „Medv�dí stezka“

V sobotu 19. 5. 2012 se v Rybím 
uskute�nilo krajské kolo turistické sout�že 
„Medv�dí stezka“, kterou po�ádala Mo-
ravskoslezská asociace „Sport pro všech-
ny“. Palkovice reprezentovalo 5 hlídek, 
které postoupily z regionální sout�že. Na 
trati dlouhé 4 km sout�žily d�ti v turistic-
kých dovednostech, znalostech p�írody, 
vlastiv�dy, první pomoci. �ást úseku mu-
seli sout�žící zvládnout jen pomoci buzo-
ly. Všichni se s trati dokázali vypo�ádat, 
i když n�kdo lépe a jiný h��e.

Zde jsou výsledky:

Mladší žákyn� - Vanda G�esová a Bar-
bora Šidelková – 3. místo

Starší žákyn� III – Anna Hu
ová a Jana 
Dybalová – 6. místo

Starší žákyn� IV – Michaela Žváková 
a Zuzana Kunzová – 4. místo

Mladší žáci – Kamil Trochta a Dominik 
Edvard Martin – 5. místo

Starší žáci III – Daniel Bareš a Domini-
ka Barešová – 6. místo

Bronz z mistrovství republiky sout�-
že CPP „Medv�dí stezka“

Ve dnech 8. – 10. 6. 2012 se v Bo-
rovici u Mnichova Hradišt� konalo re-

publikové finále sout�že CPP „Medv�dí 
stezka“. Reprezentovalo nás zde 5 d�tí 
z oddílu sportovní gymnastiky a oddílu 
Žlutý kvítek. Na jedné z nejt�žších tratí 

Z �innosti odboru ASPV…
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Máme mistryni republiky !!!

Oddíl Žlutý kvítek Palkovice zahájil 
31. b�ezna 2012 svou t�ináctou sezónu 
v turistických závodech, které v zá�í vyvr-
cholí mezinárodním mistrovstvím v B�e-
zolupech, kam se nominovalo dev�t 
našich závodník� – Anežka Sochová, 
Lenka Výmolová, Lucie Ju�enová, 
Zuzana Ju�enová, Hana Magerová, 
Lucie Slípková, Ond�ej Hu�a, Ada 
Paluzgová a Vladan Suka�. Jako ná-
hradníci byli nominování Monika Suka-
�ová, Jolana Kusá a Jakub Linart.

Jako každoro�n�, tak i letos za�al 
koloto� turistických závod� nejprve 
krajskými koly. Základní kola hostila 
m�sta Ostrava – Proskovice, Bohumín 
a mistrovství kraje se konalo v Karviné. 
P�eborníky Moravskoslezského kraje se 
stali Lucie Ju�enová, Zuzana Ju�e-

nová a Vladan Suka�. V bílém po-
háru žactva jsme v rámci kraje obsadili 
2. místo a v �erveném poháru dorostu 
a dosp�lých jsme získali 1. místo. N�-
kte�í �lenové si zab�hali také mistrovství 
Olomouckého kraje a mistry tohoto kra-
je se stali Ladislav Merta ml., Michal 
Haleš a Tomáš Hu�a. Dohromady se 
krajských závod� zú�astnilo 39 závodnic 
a závodník� z palkovického oddílu a do 
republikových kol, tzv. �eského pohá-
ru, jich nakonec postoupilo 30, avšak 
ne všichni se mohli pln� do jednotlivých 
kol zapojit, a� už z d�vodu studijních, 
zdravotních nebo jiných a v celkovém 
hodnocení oddílu se pak jejich neú�ast 
projevila.

Jak se da�ilo naším závodník�m v zá-
vodech  �eského poháru, se m�žete po-
dívat v následující tabulce:

Republiková p�ehlídka pódiových 
skladeb

Republiková p�ehlídka pódiových 
skladeb �ASPV se letos konala v Brn�. 
Bylo p�edvedeno 28 skladeb z 21 odbo-
r� z celé republiky. M�li jsme možnost 
srovnat r�zné pohybové žánry – aerobik, 
tanec, gymnastiku apod., ale také r�z-

nou úrove� skladeb. N�která vystoupení 
byla opravdu velmi hezká. D�v�ata od-
dílu sportovní gymnastiky TJ Palkovice 
p�edvedla v Brn� skladbu „Brannej den“. 
Gymnastky zacvi�ily bez chybi�ky a v sil-
né konkurenci se ur�it� neztratily. Za své 
vystoupení obdržely pohár a diplom.

Martina Mertová

Z �innosti oddílu TOM 1309 – Žlutý kvítek Palkovice

dosavadních ro�ník� sout�že si naši zá-
stupci vedli skute�n� výborn�. Starší žá-
kyn� Zuzka Kunzová spole�n� s Mirkou 
�ajánkovou ( TJ Kun�ice p.O.) skon�ily 
na 7. míst� (z 18 hlídek). Dorostenky 
Petra Vyvialová a Simona Darková ob-
sadily 6. místo (z 15 hlídek).

Mladší žákyn� Kristina G�esová 
a Bára Šidelková získaly ve své ka-
tegorii bronzové medaile (17 hlídek).

D�tem ve všech sout�žích blahop�e-
jeme a d�kujeme za p�knou reprezentaci 
oddílu.
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FM Lovosice Malenovice

Mikulášovice - 
M R eský pohár

Vojt ch Bosák nezú astnil se 
Klára Kasper íková 13. --- 16. --- 17. 

Lenka Výmolová 3. 4. 1. 3. 2. 
Anežka Sochová --- 16. 10. 6. 13. 
Jana Dybalová 20. --- 21. --- 27. 
Daniel Bareš 12. --- --- --- 24. 

Monika Suka ová 8. 14. 9. 6. 9. 
Lucie Ju enová 2. 1. 2. 4. 2. 
Jana Bajtková 21. 16. 18. --- 20. 

Petr Bílek 9. 7. 5. 10. 9. 
Ladislav Merta 10. 12. 4. 12. 10. 

Dan Kunz 12. 16. --- --- 19. 
Ji í Bajtek 20. 5. 10. 11. 11. 

Kate ina Vyvialová --- 9. 11. --- 13. 
Adam Bukovjan 8. --- 6. --- 14. 

Michaela Žváková nezú astnila se 
Zuzana Ju enová 2. 1. 2. --- 1. 

Lucie Slípková 4. 5. 3. 4. 4. 
Jolana Kusá 8. 8. --- --- 10. 

Hana Magerová 10. 3. 4. 1. 5. 
Ond ej Hu a 4. 5. 3. 3. 3. 
Jakub Linart 10. 9. 8. 9. 9. 

Ada Paluzgová 8. 1. 6. 4. 4. 
Kate ina Barešová 16. --- 16. --- 20. 

Jan Kubala 9. 17. 16. --- 16. 
Michal Haleš 25. 30. 22. --- 26. 
Adam Papala 26. --- --- --- 38. 

Jan Šupina 10. 22. --- --- 22. 
Vladan Suka  14. 7. 5. 9. 5. 

Melánie Halešová 10. 9. 10. --- 12. 
Tomáš Hu a nezú astnil se 

Závod v Mikulášovicích byl zárove� 
mistrovstvím republiky. Zde jsme 
dosáhli fantastického výsledku – 
Hana Magerová se stala mistryni re-
publiky. Lenka Výmolová a Ond�ej 
Hu�a získali ve svých kategoriích 
bronzové medaile.

Kdybychom mohli jako závodní-
ci a vedoucí hodnotit jednotlivá kola, 

konkrétn� jejich p�ipravenost, tak nej-
lépe zvládnutým závodem byl závod ve 
Frýdku-Místku a dále v Lovosicích. 
Závod ve Frýdku-Místku nem�l žádné 
v�tší technické problémy, tra� byla �ád-
n� ozna�ena a navíc ve�er byla možnost 
se zú�astnit spole�ného posezení u tá-
boráku. Této možnosti využilo i n�kolik 
našich �len�. Závod v Lovosicích p�ipra-



voval oddíl s velmi malým po�tem �len�, 
ale byl rovn�ž p�ipraven bez výrazných 
technických problém�, ale o to t�žší pro 
závodníky, nebo� p�evýšení bylo velmi 
velké.

V jednotlivcích jsme letos do Palko-
vic dovezli 21 zlatých, 22 st�íbrných 
a 20 bronzových medailí, dále jsme zís-
kali 21 �tvrtých míst, 18 pátých a 10 
šestých míst. V souboji oddíl� jsme v bí-
lém poháru žactva získali šestou p�í�-
ku a v �erveném poháru závodník� jsme 
op�t obsadili bronzový stupínek. Cel-
kov� jsme se z 32 zú�astn�ných oddíl� 
umístili na 2. míst�, když p�ed námi 
skon�ily soupe�i z Orlové. M�žeme kon-
statovat, že mezi prvními 8 oddíly je p�t 
oddíl� z Moravskoslezského kraje. Kro-
m� Orlové a Palkovic to jsou také oddíly 

z Bílovce, Frýdlantu a Frýdku-Místku. 
Jejich konkurenty z �ech jsou p�ede-
vším Kralupy, Pacov a Kralovice.

Rádi bychom touto cestou cht�li 
pod�kovat rodi��m za jejich finan�ní 
pomoc a tolerancí. Bez jejich podpory 
bychom se závod� nemohli aktivn� zú-
�ast�ovat. D�kujeme také Obci Palkovi-
ce za finan�ní podporu.

Závodník�m d�kujeme za úsp�šnou 
reprezentaci oddílu i obce. 

Více informací a fotek z �innosti 
oddílu najdete na webových stránkách 
(http://zlutykvitek.webpark.cz a http://
pirat.rajce.idnes.cz).

Za vedení oddílu sepsal
Jaromír Šupina

Pozvánka na mezinárodní turnaj 
„Perlon cup“

Oddíl kopané zve p�íznivce fotbalu na 
fotbalový turnaj mladších žák� „Perlon 
cup“, s mezinárodní ú�astí sp�átelených 
obcí z Polska a Slovenska. Budou k vi-
d�ní i kvalitní fotbalové týmy z blízkého 

okolí nap�. Frýdek-Místek, Karviná, Ost-
rava a další. Turnaj se uskute�ní v sobotu 
4. 8. 2012 a v ned�li 5. 8. 2012 v areálu 
fotbalové h�išt� v Palkovicích. O bohaté 
ob�erstvení a p�íjemnou zábavu bude po-
staráno. V p�ípad� nep�íznivého po�así 
se turnaj uskute�ní v t�locvi�n�.

Rozhovor s vícemistrem Evropy Ra-
dovanem Kou�ilem

Radovan KOU	IL, 17-ti letý bas-
ketbalista, který vyjíždí do sv�ta 
z Palkovic, trénuje s profesionály, 
kte�í pat�í k elit� špan�lské Endesa 
ligy. Jeho hra je založena na skv�-
lém p�ehledu po h�išti a vytvá�ení 
pozic pro spoluhrá�e. Jeho cílem je 
dostat se do NBA.

V Palkovicích bydlí rodina úsp�šných 
basketbalist�. Rodina Kou�il�, která vy-

chovala dva dorostence, kte�í si p�ivezli 
medaile z mistrovství Evropy do 16 let. 
St�íbrní byli na ME U16 starší David, ale 
posléze i Radovan. Dnes se David v�-
nuje studiu medicíny a mladší Radovan 
pokra�uje ve sportovní karié�e dál. Je 
kapitánem národního týmu. Jeho hv�z-
da stoupá vzh�ru. Talentovaný Radovan 
Kou�il s výškou 185 cm a váhou 59 kg je 
�lenem klubu BCM Ostrava. Momentáln� 
trénuje a hraje na pozici rozehráva�e ve 
špan�lském klubu Lucentum Alicante.
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Vloni jste byl kapitánem reprezen-
tace �eské republiky na Mistrovství 
Evropy do 16 let. P�ivezl si medaili 
za druhé místo a te� se p�ipravujete 
op�t jako kapitán repre (dnes již do 
17 let) na Mistrovství sv�ta do Litvy. 
Jaké o�ekáváte umíst�ní letos?

Já si �íkám, že není co ztratit. Basket-
bal je m�j život a s klukama do toho dáme 
všechno. Individuální cíle si n�jak moc ne-
kladu, pojedeme tam jako tým a budeme 
hrát o to, abychom se co nejlépe umístili, 
zase jen jako tým.

�ekala jsem Radku, že mi odpovíte 
již profláknutou v�tou sportovc�: 
Tak ur�it�… 

Vyloudila jste úsm�v na mé tvá�i, ale 
my baske�áci tuhle v�tu opravdu nepouží-
váme. 

Jak se kluk dostane tak daleko, nebo 
spíše vysoko že je nominován na po-
zici kapitána �eské reprezentace. 
Mají na tom Vašem úsp�chu zásluhu 
i Vaši rodi�e?

Rodi�e se nám v�novali od mali�ka. 
	íkají, že jsem byl sportovn� nadané dít�. 
Hrál jsem fotbal, ale basketbal mne bavil 
víc. Za�ínal jsem s bráchou a staršíma klu-
kama trénovat už v první t�íd�. Naši nás 
vozili tam, kam bylo pot�eba. Trávili bez-
po�et víkend� v halách po celé republice 
a fandili nám. Musím p�iznat, že n�kdy 
jsem m�l v�tší strach z toho, co za�vou 
na mne z hledišt� rodi�e, než co mi �ekne 
trenér. Jsou hodní a moc jim za všechno 
d�kuji.

Kde jste se narodil a jak jste se do-
stal až k nám do Palkovic.

Narodil jsem se v Ostrav�, kde jsme 
bydleli. V roce 2002 jsme se p�est�hovali 

do Palkovic. Základní školu jsem v Palko-
vicích nenavšt�voval, protože od páté t�ídy 
jsem nastoupil na osmileté sportovní gym-
názium v Ostrav�. 

I když nebydlím v Palkovicích od na-
rození, tak když se vracím z ciziny dom�,  
pro mne  dom� - to jsou Palkovice. Nau�il 
jsem se tady ve svých 3 letech lyžovat. Jez-
dili jsme do Palkovic s rodi�i na sjezdovku, 
aniž jsme tušili, že tady budeme n�kdy by-
dlet.

Zajímá mne, jak se dá skloubit �es-
ká škola, kterou navšt�vujete tzv. 
„na dálku“ s dlouhodobým pobytem 
v zahrani�í.

Jsem ve druhém ro�níku Gymnázia 
a mám zm�nu organizace výuky. Když 
jsem v �R, domluvím si co se mám nau�it 
a pak si domluvím termín zkoušek. Musím 
p�iznat, že je to pro mne hodn� t�žké. 
U�ím se anglicky i francouzsky a ve Špa-
n�lsku navšt�vuji kurz špan�lštiny.

Špan�lsko. 	ekn�te nám, jak se ta-
lentovaný kluk z Palkovic dostane 
tak daleko. 

Vždy jsem toužil trénovat v zahrani�í. 
Za�alo to výb�rem klubu. Týden jsem tré-
noval v Srbsku, pak týden v Itálii, ve Slo-
vinsku i ve Špan�lsku. Agent mi doporu�il 
špan�lský klub. Za�al jsem trémovat za ju-
niorku Alicante a te
 už pravideln� trénuji 
s á�kem. V zápasové nominaci jsem se ob-
jevil už p�i �tvrtfinále špan�lského poháru. 
Zahrál jsem si ve �ty�ech zápasech nejvyšší 
špan�lské ligy. Doma také absolvuju cam-
py s reprezentací.

Jací jsou Špan�lé, a v�bec �ekn�te 
nám n�co zajímavého o m�st�, ve 
kterém bydlíte.

Jsou to š�astní, otev�ení a pohodoví 
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lidé. Já se domluvím na všem a musím p�i-
znat, že mi hodn� pomáhají rodi�e mých 
spoluhrá��. Trenér mluví špan�lsky a asi-
stent nám pokyny tlumo�í do angli�tiny. 
Alicante je p�ístavní m�sto. Líbí se mi hrad 
na vrcholu kopce Castillo de Santa Bárba-
ra. Je to hlavní památka v Alicante a zá-
rove� nejlepší místo s výhledem na m�sto 
a pob�eží pod ním. Chystám se ješt� na-
vštívit arénu a podívat se na bý�í zápasy. 

Jakou máte p�ezdívku a jak �asto je-
zdíte dom�. 

	íkají mi „�oud“. Dá se asi odhad-
nout, že dým, obsažen v mém p�íjmení, 
je toho d�vodem. Už jsem si zvykl. Co se 
tý�e ježd�ní dom�, tak m�j klub mi poskytl 
3 letenky za sezónu. Lítám do Krakowa, 
odtud pak s rodi�i dom�. Vzhledem k po-
sunu �asu te
 doma sleduji finále NBA 
v televizi a spát jdu až kolem šesti ráno.

Nebudeme se spolu bavit o po�tu 
p�ihrávek a asistencí, spíše mne za-

jímá to, co Vám ve Špan�lsku chybí 
a jak trávíte sv�j volný �as.

Bydlím sám na univerzitním hotelu. 
Nejvíc mi chybí moje p�ítelkyn�. Ale když 
p�ijede, jsem moc rád. Také za mnou jezdí 
rodi�e. Na Vánoce jsem byl doma. A vol-
ný �as trávím v posteli. V�tšinou spím. 
Trénuji fyzi�ku t�ikrát denn� a mám pouze 
jeden den o víkendu volný tak odpo�ívám. 
Jsem spokojený snad se vším, co m� ve 
Špan�lsku obklopuje, a jen doufám, že mi 
tyhle p�íjemné pocity vydrží i nadále.

Brzy Vám bude osmnáct. O�ekává-
te n�jakou zásadní zm�nu ve Vašem 
život�?

P�edpokládám, že dojde ke zm�n� 
Smlouvy, to ale nechám na agentovi. Já 
bych si cht�l ud�lat �idi�ák. A doufám, že 
mi z�stane chu� na sladké.

D�kuji Vám za rozhovor.
Iveta Trochtová

Úsp�ch palkovických volejbalist�

Za�átkem �ervence vyhráli palkovi�-
tí volejbalisté prestižní antukový turnaj 
v Hodslavicích. Na televizní záznam se 
m�žete podívat na internetu: 

h t tp ://www.ceska te l ev i ze . c z/
porady/10128655975-vo l e j ba l /
412232400061034-vo le jba love -
hodslavice-2012/

SDH Myslík a TJ Sokol Myslík 
– D�tský den

Je sobota 9. 6. 2012 a vše je p�ipra-
veno na d�tské odpoledne. Jen ta zamra-
�ená obloha a ob�asný déš� d�lají starosti. 
Obavy nás, po�adatel� jsou však zbyte�-
né, p�ijde d�tí jako smetí (registrovaných 
je 70) v doprovodu rodi��, babi�ek i d�-
de�k�, nejen z Myslíku, ale i okolních 
vesnic. Spokojenost a radost ve tvá�ích 

všech d�tí, jejich sout�živost je odm�nou 
nám všem, kte�í jsme toto odpoledne 
p�ipravovali. Originální názvy sout�žních 
disciplín jako nap�.“ U Nesyty, Nejkrás-
n�jší hádanka, V kravín�, U Pata a Mata, 
U Belzezuba, U Popelky, U mlyná�e, 
U rybá�e, U hajného“, vyhecují d�ti k t�m 
nejlepším výkon�m. Sladká odm�na za 
každý spln�ný úkol pot�ší a taktéž p�e-
kvapení po zdolání celé pohádkové trati, 
kterým je dárek dle vlastního výb�ru…
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odpoledne ješt� nekon�í, p�ijíždí speciální 
hasi�ská TATRA, kterou je možno vid�t 
pouze v areálu Nošovické automobilky 
Hyundai. Pak za�nou startovat letadla 
a p�ehlídka kon�í „velkou leteckou bi-
tvou.“ Toto p�ipravili �lenové klubu mo-
delá�� – LMK F-M, LMK Kozlovice, PAK 

F-M a LMK Paskov. Diskotékou a další-
mi sout�žemi se d�ti baví až do p�íjez-
du hudební skupiny „Helianthus“ – to už 
pokra�ují v zábav� dosp�láci…Velký dík 
pat�í všem sponzor�m za dárky pro d�ti 
a po�adatel�m za báje�né odpoledne.

SDH Myslík a TJ Sokol Myslík

Sbor dobrovolných hasi�� Palkovice 

Náš sbor uspo�ádal v sobotu dne 7. 7. 
2012 již 10. ro�ník no�ní pohárové sou-
t�že „O pohár palkovické sjezdovky-Me-
moriál Miloslava Menšíka“. Tato sout�ž je 
rovn�ž za�len�na do Beskydské ligy, které 
se družstva z našeho sboru aktivn� ú�astní 
již 8 rokem (www.beskydskaliga.info).

No�ní sout�ž je velice náro�ná pro 
sout�žící, kte�í musí zdolat náro�ný terén 

- vyb�hnout �ást sjezdovky a sest�elit dva 
ter�e prakticky po tm�. Proto se tato akce 
t�ší oblib� také u divák�, kte�í nemají nou-
zi o zajímavé výkony.

V letošním roce p�ijelo p�edvést sv�j 
požární útok 40 družstev, 28 v kategorii 
muži a 12 v kategorii ženy.

Ve velké konkurenci vybojovalo druž-
stvo muž� z Palkovic 9. místo a družstvo 
žen 6. místo (viz. výsledky)

ŽENY 
  

Umíst ní SDH LP PP as Prost ik 
  

1. Vyšní Lhoty 23,108 23,237 23,237 0,129 
2. Krmelín 24,869 23,476 24,869 1,393 
3. Hodo ovice 24,993 25,285 25,285 0,292 
4. Albrechtice 25,926 25,586 25,926 0,340 
5. Staré M sto 25,910 26,171 26,171 0,261 
6. Palkovice 27,149 25,385 27,149 1,764 
7. Baška 24,293 28,782 28,782 4,489 
8. Pstruží 29,934 31,120 31,120 1,186 
9. Frýdek 20,296 31,352 31,352 11,056 

10. Fry ovice 26,945 46,072 46,072 19,127 
11. eladná 61,882 62,507 62,507 0,625 
12. Hájov 0,000 0,000 NP 0,000 

Výsledky
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ý y

MUŽI 
  

Umíst ní SDH LP PP as Prost ik 
  

1. Bystré 16,473 16,948 16,948 0,475 
2. Hájov "A" 17,967 17,923 17,967 0,044 
3. Nová Ves 16,149 18,262 18,262 2,113 
4. Stará Ves n. O. 18,835 18,920 18,920 0,085 
5. Baška 18,940 19,337 19,337 0,397 
6. Pstruží 18,359 19,498 19,498 1,139 
7. Vyšní Lhoty 19,520 19,193 19,520 0,327 
8. Staré Hamry 19,551 18,184 19,551 1,367 
9. Palkovice 17,963 19,704 19,704 1,741 
10. eský T šín - Mosty 17,517 20,036 20,036 2,519 
11. Krmelín 20,382 20,615 20,615 0,233 
12. Hájov "B" 20,666 18,555 20,666 2,111 
13. Stanislavice 19,891 20,984 20,984 1,093 
14. Frýdek "B" 20,323 21,270 21,270 0,947 
15. Hodo ovice 24,133 24,426 24,426 0,293 
16. Hukvaldy 26,527 26,586 26,586 0,059 
17. Staré M sto 26,933 26,953 26,953 0,020 
18. Horní Žukov 16,780 28,485 28,485 11,705 
19. Karolinka 29,882 17,947 29,882 11,935 
20. Kozlovice 35,449 35,544 35,544 0,095 
21. eladná 37,440 21,485 37,440 15,955 
22. Fry ovice 41,875 18,002 41,875 23,873 
23. Brušperk 40,322 99,270 99,270 58,948 
24. Lhotka 0,000 0,000 NP 0,000 
25. Chlebovice 0,000 0,000 NP 0,000 
26. Skalice 0,000 0,000 NP 0,000 
27. Frýdek "A" 0,000 0,000 NP 0,000 
28. Žabe  0,000 0,000 NP 0,000 

 
              Touto cestou bychom rádi pod�kovali 

panu Kamilu Trochtovi, který nám zap�j�il 
areál sjezdovky a mohli jsme tak pro Vás 
toto zajímavé sportovní klání uspo�ádat. 
Samoz�ejm� d�kujeme za podporu rovn�ž 
Obecnímu ú�adu v Palkovicích.

Velké díky pat�í také divák�m, kte�í nás 
p�išli podpo�it. T�šíme se na Vás zase za 
rok!

Za výbor SDH Palkovice
Petra Op�lová a Šárka Menšíková



P A L K O V I C K É  L I S T Y

34

Velká cena severní Moravy.

Již dlouhá léta ryba�ím, ale dosud 
jsem nevid�l rybá�ské závody. Až 2. �erv-
na 2012 takový závod prob�hl na �ece 
Ostravici ve Frýdku-Místku. V úseku 
„z pod Frýdeckého zámku až po restau-
raci U splavu na Staré Rivie�e.“ Nejed-
nalo se o závod ledajaký. Již samotný 
název „Republikový pohárový závod – 
Velká cena severní Moravy junior� v lovu 
ryb na um�lou mušku“ napovídal, že se 
bude ur�it� na co podívat. Sešlo se tam 
32 závodník� z celé �R za ú�asti n�ko-
lika polských koleg�. K mému velikému 
p�ekvapení jsem se tam potkal s panem 
Ros�ou Olivou z Palkovic.

Ze zv�davosti jsem mu položil n�kolik 
otázek:

V prvé �ád� Rostiku bu� zdráv, 
kde ty se tady bereš a kde máš pru-
ty?

Já jsem tady služebn�. Jsem hlavním 
organizátorem a vedoucím tohoto závo-
du, za odbor LRU (lov ryb udici) Územní-
ho svazu �eského rybá�ského svazu (dále 
jen �RS) pro Moravu a Slezsko v Ostra-
v�, který je po�adatelem tohoto závodu 
pro juniorskou mládež �R chlapce i d�v-
�ata do v�ku 19 let.

Jedná se o pravidelný každoro�-
ní závod?

Ano. Tyto závody jsou po�ádány kaž-
doro�n�. V mém p�ípad� je organizuji již 
t�etím rokem, ovšem na r�zných místech 
a revírech naší republiky.

Jakým zp�sobem jsou závodnici 
hodnocení a kolik z ulovených ryb 
si mohou ponechat?

Všechny tyto závody se �ídí sout�žním 

rybá�ským �ádem LRU muška. Hodnotí 
se každá ulovená ryba dosahující mini-
máln� 15 cm. Jeden milimetr délky rov-
na se jeden bod. Závodníci jsou rozd�lení 
do �ty� skupin a do �ty� lovících úsek�, 
kde si vylosují také své místo k lovu. Po 
ur�itém �asovém limitu si úseky vym�ní, 
celkem tedy �ty�ikrát. Vít�zem každého 
kola se stává závodník s nejv�tším po-
�tem bod�. Celkovým vít�zem se pak stá-
vá závodník s nejlepším po�tem umíst�ní 
ze všech �ty� kol.

Loví se zp�sobem „chy� a pus�“ še-
trným zp�sobem zp�t do vody. Takže si 
nikdo neodnese domu žádnou ulovenou 
rybu.

Jaké odm�ny tedy �ekají na ví-
t�ze?

Hodnotí se t�i kategorie. Za prvé jsou 
to muška�ské nad�je – benjamínci, do 12 
let. Druhou kategorii tvo�í d�v�ata a t�e-
tí kategorie je hodnocení celkové bez 
rozdílu v�ku �i pohlaví. Závodnicí všech 
kategorii na prvních t�ech místech obdr-
ží poháry a medaile v�etn� hodnotných 
v�cných odm�n. Zvláštní odm�nou �i 
prémii je pohár pro závodníka za ulove-
nou nejv�tší rybu. Nutno však dodat, že 
bez n�jaké hodnotné v�cné ceny neode-
jde žádný závodník.

Kdo financuje tyto ur�it� nelevné 
rybá�ské závody?

V prvé �ád� je to �eský rybá�ský svaz, 
dále sponzo�i – v�tšinou výrobci a prodej-
ci rybá�ských pot�eb a samoz�ejm� také 
samotní závodnici formou startovného. 
Celkové náklady na tento uspo�ádány 
závod p�esáhly �ástky dvaceti tisíc korun.

Kdy se další podobný závod 
uskute�ní ve Frýdku-Místku?
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V p�íštím roce nás �eká uspo�ádání 
prestižního závodu Mistrovství �R v LRU 
mušky junior�. Termín a místo bude 
up�esn�né na lednovém zasedání odbo-
ru.

Poslední otázkou je, kdo ze zá-
vodník� sout�žil za náš okres �i do-
konce za naši obec.

Mou osobní naplní je starost o závod-
níky celého kraje. Je nás šest. Z našeho 
okresu FM jsou tam dva. Je to Dominik 
Švub z Frýdku, který si t�etím místem 
v tomto závod� vybojoval ú�ast na mis-
trovství sv�ta, které prob�hne v první 
polovin� �ervence ve Francii. Druhým 
závodníkem je m�j syn Honza, který ve 
své kategorii benjamínk� vybojoval rov-
n�ž p�kné t�etí místo. Samoz�ejm�, že 
závodník� je ješt� více, ale zatím nedosa-
hují pot�ebné úrovn�. Rádi mezi sebe p�i-
vítáme další nadšence tohoto rybá�ského 
sportu.

Touto Tvou odpov�di m� napad-
la ješt� jedna d�ležitá otázka. Jaké 
postavení zaujímá v tomto sportu 
naše republika ve sv�tovém m��ít-
ku?

P�estože jsme malá zem�, jsme pova-
žování v tomto sportu za velmoc. Jsme 
n�kolikanásobní mist�i sv�ta ve všech 
kategoriích. Naposled letos v �ervnu ve 
Slovinsku naši muži vybojovali titul mistr� 
sv�ta a historický po�et získaných medai-
li se spo�ítat snad ani nedá.

Pod�koval jsem za rozhovor i za zají-
mavé informace z tohoto málo známého 
sportu s p�áním mnoha úsp�ch� do dal-
ších let. Ros�ovi pak dlouhé a úsp�šné 
setrvání v jeho funkci a Honzíkovi ty nej-
lepší výsledky s tajným p�áním, abychom 
se o n�m v budoucnu do�etli, že práv� 
on se stal p�eborníkem republiky nebo 
dokonce ješt� víc.

Ob�ma pak pat�í ješt� jedno veliké 
pod�kování za sice tichou, ale zato vzor-
nou reprezentaci naší obce!

A vám �tená��m „Palkovických list�“, 
ale hlavn� všem rybá��m doporu�ení, až 
zase n�kdy budou poblízku podobné zá-
vody probíhat, ud�lejte si �as a b�žte se 
podívat. Ur�it� to stojí za to!

Stanislav Harabiš

Blahop�ejeme...

Gratulujeme jubilant�m, kte�í oslavili 
své krásné kulatiny v kv�tnu paní Žofie 

Zlá a pan Alois Bí-
lek a v �ervnu paní 
Vlasta Tomanová, 
Božena Šigutová 
a pan Bo�ivoj Ku-
bala z Palkovic.

V�k není to, v �em pozná se stá�í,
když Vaše o�i stále zá�í.
P�ijm�te naše blahop�ání,
nech
 plní se Vaše sny a p�ání!
A
 to naše p�ání shrne v�ta
- št�stí, zdraví dlouhá léta.

Redak�ní rada Palkovických list�, 
Rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Spole�enská rubrika



Rozlou�ili jsme se… 

Vítr ztichl v té chvíli, když vydechl jsi 
naposledy.
T�žko, p�et�žko nám bude bez tebe, 
ty náš nejdražší.
Te� v nebi snad ten klid už máš,
nám nezbzývá než ut�ít slzy
a vzpomínat.

V kv�tnu nás 
navždy opustili 
paní Olga Ško-
vranová z Pal-
kovic, Št�pánka 

Tabachová z Myslíku a pan Zden�k 
Ba�a z Palkovic.

V �ervnu jsme se rozlou�ili s paní 
Alžb�tou Ba�ovou, Marií Galíkovou 
a panem Ladislavem Širokým z Pal-
kovic.

M�j Pane, dar zde Tob� vracím,
bu� v�le Tvá...

Hlubokou ú�ast ve Vašem zármut-
ku vyjad�uje Rada a zastupitelstvo 

obce Palkovice, KPOZ a redak�ní rada 
Palkovických list�. Cítíme s Vámi 

v t�chto t�žkých chvílích.

Senior klub bilancuje a plánuje

V m�síci kv�tnu uvítali naši �lenové 
návrh výboru prohlédnout si a seznámit 
se s prostorami zámku ve Frýdku. P�e-
kvapením pro všechny byly nádherné 
reprezenta�ní sály, pokoje s lehkými v�c-
mi, sk�ín�, sbírky šlechtických erb�, arká-
dové chodby, kaple sv. Barbory, pohled 
na okolí z vyhlídkového pavilonu i slova 
pr�vodkyn� o historii zámku, zbojníku 
Ondrášovi �i arcivévodovi Bed�ichovi – 
známému Bezru�ovu markýzi Gérovi.

Všechny pot�šilo i následující odpole-
dne – návšt�vy výrobny medového dortu 
MARLENKA, vyráb�ného ve Frýdku-
-Místku podle staroarménského rodinné-
ho receptu. Sledovali jsme nejen unikátní 
výrobní linku dortu, ale i výrobu dalších 
lahodných medových výrobk�. Mno-
hé znich byly s ochutnávkou a v záv�ru 
i s výhodným nákupem. Bylo to zajímavé 
a p�kné.

M�síc �erven je každoro�n� známý 
smažením vaje�iny. Tato akce se le-

tos uskute�nila 27. 6. 2012 na Ba�in�. 
A byla skv�lá.

A co v �ervenci a srpnu?

Máme zajišt�n vlá�ek Podhorá�ek, 
který nás zaveze z Kozlovic na Hukvaldy. 
Plánujeme oboru, pro zdatné - hrad, pa-
mátník Leoše Janá�ka, tropické rostliny, 
ale i spole�né posezení. Termín je st�eda 
18. 7. s dopravou linkou �SAD v 9:25 
hod. ze zastávky Kubala (a následujících) 
do zastávky Kozlovice – st�ed. Stejná zpá-
te�ní trasa okolo 17 hodin.

Na st�edu 22. 8. plánujeme od 16 hod. 
tradi�ní smažení bramborových plack� na 
ran�i u Ba�� na horním konci.

Výbor Senior klubu p�ipomíná svým 
�len�m, že nadále vlastníme a nabízíme 
k zap�j�ení rukou uchopitelnou oza�ova-
cí lampu BIOPTRON COMPACT. Dá se 
bezpe�n� používat bez jakéhokoliv léka�-
ského školení p�i tlumení bolesti, prole-
ženinách, bércových v�edech, potížích 
pohybového aparátu, hojení poran�ní 
apod. Lampa je v pé�i Ing. Stanislava 
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Vyviala (tel. 558 656 220) s návodem 
a pou�ením použití. Denní p�j�ovné �iní 
5 K�.

V m�síci �ervnu jsme se rozlou�ili 
s naším �lenem Ladislavem Širokým. 
�est jeho památce!

Naši jubilanti: gratulujeme panu Vác-
lavu Lan�ovi, Palkovice 346 (5. 7.) 
a paní Ludmile Chlebkové, Palkovice 
779 (4. 9.). Hodn� št�stí, zdraví a poho-
dy.

Za výbor Senior klubu Iva Mi�ulková

Konání výstavy ovoce, zeleniny,
kv�tin a zahradní keramiky

Letošní výstava bude organizovaná 
takto: 

Pátek 21. 9. 14.00 - 20.00 p�íjem ex-
ponát� a vlastní dekorace. 

Sobota 22. 9. 2012 8.00 - 18.00 
možnost prohlídky - vstup volný. 

Ned�le 23. 9. 2012 9.00 - 12.00 
možnost prohlídky. 12.00 - 14.00 ukon-

�ení, likvidace instalace a p�edání a vy-
zvednutí exponát�. 

Po celou dobu budou vystaveny práce 
našich žák� z mate�ské školy a základní 
školy. Po 14.00 zbylé exponáty nebudou 
již vydávány. Žádáme všechny zájemce 
o dodržování uvedeného harmonogramu 
a všechny srde�n� zveme. 

P�edseda František Huška.

Zahrádká�i

Kalendá� zahrádká�e…

�ervenec... Co �ervenec neuva�í 
- srpen nedope�e.

Okrasná zahrada

Zvláštní pé�i bychom m�li v�novat 
r�žím. Odstra�ujeme jejich odkvetlé 
kv�ty, chráníme proti padlí a �erné skvr-
nitosti list�. Tato houbová choroba se 
p�edevším projevuje na horní stran� lis-
t� -vznikají hn�do�erné, �ernofialové až 
�erné skvrny, r�zn� velké a r�zného tva-
ru. Tvar i barva skvrn jsou �asto závislé 
na odr�d� r�ží. Velmi �asto mají skvrny 
jemn� paprs�itý okraj. Po�et a velikost 
skvrn se zv�tšuje a skvrny �asto splýva-
jí. Napadené listy nebo jednotlivé líst-
ky žloutnou a p�ed�asn� opadávají. P�i 
velmi silné infekci mohou být napadeny 

i zelené v�tvi�ky nebo dokonce i kv�ty. 
Následkem napadení se rostliny postup-
n� oslabují, �ímž se stávají náchyln�jší ke 
zmrznutí a sou�asn� i mén� kvetou. Mezi 
jednotliv mi odr�dami jsou zna�né rozdí-
ly v náchylnosti. K nejnáchyln�jším pat�í 
nap�. odr�dy Mabela, Sonja a Whisky. 
Nejmén� jsou napadány pnoucí r�že.

Ošet�ení je t�eba provád�t od prvních 
p�íznak� poškození. U náchyln�jších 
odr�d je pak vhodn�jší za�ít s ochranou 
preventivn�, tzn. již p�ed prvními p�ízna-
ky, zejména tehdy, jsou-li vhodné klima-
tické podmínky pro p�vodce choroby. 
V tomto p�ípad� se doporu�uje s ochra-
nou za�ít již v �ervnu.

Vhodnými fungicidy jsou nap�íklad 
BAYCOR 25 WP, DISCUS, DITHANE 
DG NEO-TEC, DITHANE M 45.
• Vyryjeme cibulky tulipán� a narcis�, 
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o�istíme je, osušíme a uložíme v suchu 
a teple. Na podzim je potom m�žeme 
znovu vysadit.

• Odstra�ujeme rostlinám odkvetlé kv�-
ty, které je zbyte�n� vysilují.

• Leknín�m m�žeme odstranit nadby-
te�né listy, aby nepokrývaly celou vod-
ní hladinu.

Ovocná zahrada

V �ervenci nastává �as pro sklize� 
v�tšiny druh� drobného ovoce. Jakmile 
sklidíme jahody, odstraníme šlahouny 
jahodník�, aby rostliny zbyte�n� nevy-
silovaly. Ke�íky je dobré ošet�it p�íprav-
kem proti houbám.

Ihned po sklizni odstraníme rovn�ž 
odplozené výhony maliník�, prosv�tlí-
me p�ehušt�né ke�e ostružiník� – na 
nových výhonech zakrátíme jejich po-
stranní výhony za druhým až t�etím lis-
tem.
• Ovocné stromy za suchého po�así 

zaléváme sice mén� �asto, ale o to 
vydatn�ji, aby se vláha dostala až ke 
ko�en�m.

• P�du kolem strom� kyp�íme, zbavu-
jeme ji plevele, p�ípadn� mul�ujeme 
posekanou trávou.

• Do p�edem p�ipravených záhon� vy-
sazujeme nové jahodníky. Jejich ko�e-
ny ošet�íme proti ko�enovým plísním.

• Ovocné stromy ošet�ujeme proti mši-
cím, sviluškám, obale��m, padlí a fyzi-
ologické skvrnitosti.

Doporu�ená chemická ochrana:

po sklizni bobulovin ošet�íme proti 
hn�dému padlí na rybízech a angreštech, 
proti antraknóze a rzi vejmutovkové 

a u �erných rybíz� ošet�íme p�ípravkem 
Omite proti rozto�íku.
• U odr�d jabloní citlivých na ho�kou 

pihovitost dužniny(k�en�ení) za�íná-
me s post�iky vápenatými p�ípravky 
Wuxal kalcium, Kalkosol event. vá-
penatým ledkem v konc. 0,2 0,5%. 
St�íkáme v int. 1-2 týdn� a s post�iky 
kon�íme 14 dn� p�ed sklizní.

• Kon�íme ošet�ení proti padlí a strupo-
vitosti.
M�žeme vyv�sit feromonové lapa�e 

s novou „kapslí‘‘pro signalizaci pozdní 
�ervivosti obale�em jable�ným (Sumithi-
on super pop�. Mospilan (konec �erven-
ce — za�. srpna)
• Proti obale�i švestkovému feromono-

vé lapa�e Biolatrap CF nebo Deltas-
topCF nebo naslepo st�íkat v druhé 
polovin� �ervence (Kalypso, Sumithi-
on super, Zolone, Dimilin, Insegar).

Zeleninová zahrada

Mimo�ádnou pé�i bychom m�li v�-
novat snadno p�stitelnému póru a také 
pastináku. Pór musí mít dostatek místa 
k rozr�stání, jednotlivé rostliny by proto 
od sebe m�ly být vzdálené zhruba 15 cm. 
Pastinák, který m�že v kuchyni nahradit 
petržel, celer a dokonce i mrkev, musíme 
v �ervenci znovu projednotit.

Vyvazujeme hlavní výhony raj�at 
k oporám a ty postranní vylamujeme. 
P�ivazování je t�eba ud�lat voln�jší, pro-
tože hlavní výhony budou ješt� sílit. Proti 
plísni bramborové st�íkáme raj�ata p�ed 
každým p�ílivem srážek nebo vysoké vlh-
kosti nebo po cca 10 dnech. Nap�íklad 
m�
natým p�ípravkem Kocide 2000 (s 
ochrannou lh�tou -OL 7dní), v období 
kdy už dozrávají první plody, volíme pro-
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st�edky s kratší OL - RIDOMIL GOLD 
MZ Pepite(OL3 dny) nebo ORTIVA(OL3 
dny).

Na bramborách škodí Mandelinka 
bramborová. Brouci i larvy nejprve vy-
kusují do list� otvory, pozd�ji listy okusují 
od okraj�. P�i siln�jším výskytu mohou 
být listové �epele až zcela zni�ené (holo-
žíry). Krom� brambor m�že mandelinka 
bramborová poškozovat i raj�ata (zejmé-
na mladé vzcházející rostliny z p�ímých 
výsev�), lilek vejcoplodý (baklažán) a n�-
které druhy lilkovitých plevel� (blíny, dur-
many, lilky, mochyn�, rulíky a tabáky). 
Vývoj - p�ezimující brouci na ja�e kladou 
žlutooranžová vají�ka do skupinek na 
spodní stranu list�. Vylíhlé larvy jsou vel-
mi žravé. V pr�b�hu svého vývoje zna�n� 
zv�tšují svou velikost a celkem t�ikrát se 
svlékají (4 vývojová stádia). V teplejších 
oblastech m�že mít tento šk�dce b�hem 
roku 2 generace. Jedna larva mande-
linky dokáže za sv�j vývoj zkonzumovat 
10 cm2 plochy list�. Jeden brouk však 
zkonzumuje p�ibližn� p�tkrát tolik list� 
než larva. Vlivem žíru list� mohou být vý-
nosy hlíz sníženy i o 30 až 50 %. Reduk-
ce 10 % listové plochy žírem znamená 
snížení výnosu hlíz p�ibližn� o 10 %.

Ochrana: nejvhodn�jší termín ošet�e-
ní je v dob� maximálního líhnutí larev. 
�ím d�íve se ošet�ení provede, tím je 
nejen ú�inn�jší, ale i celkov� efektivn�jší. 
Ošet�ovat porosty na kterých je p�evaha 
larev již ve 4. vývojovém stádiu je již v�t-
šinou málo efektivní. K ošet�ení je možné 
používat p�ípravky CALYPSO 480 SC 
nebo MOSPILAN 20 SP. V p�ípadech 
ohniskovitého výskytu mandelinky se ne-
musí provád�t ošet�ení celoplošné, sta�í 
ošet�it rostliny jen v t�chto ohniscích.

Brambory chráníme dále proti Plísni 

bramborové - na listech vznikají neohra-
ni�ené, vodnaté, pozd�ji hn�dé skvrny, 
které se rychle ší�í, a to v�tšinou od okraj� 
nebo špi�ek list�. Na spodní stran� list�, 
na rozhraní zdravého a napadeného pleti-
va se za vlhkého po�así objevují nevýraz-
né povlaky houby. Napadené listy postup-
n� odumírají. P�vodce plísn� bramborové 
zp�sobuje i hnilobu hlíz. Hlízy pak mají 
na svém povrchu hn�dé až st�íb�it� šedé 
skvrny, které se �áste�n� propadají. Ple-
tivo pod t�mito skvrnami hn�dne a �asto 
podléhá druhotné hnilob�.

Vývoj- p�vodce choroby p�ezimuje 
v napadených hlízách, z nichž se choro-
ba ší�í na nadzemní �ásti. Za vegetace se 
choroba ší�í deš�ovými kapkami i v�trem. 
Výskyt choroby podmi�uje vlhké po�así 
a teploty nad 10 °C. Zejména st�ídavé 
teploty (chladné noci a teplé dny) jsou 
vhodné pro rychlý rozvoj choroby. Na 
hlízy se výtrusy dostávají smýváním vody 
z list�. Ochrana: se za�átkem ochrany 
by se m�lo za�ít podle signalizace. Není-
-li tato k dispozici, m�lo by se pak první 
ošet�ení provést v dob� zapojení porost� 
v �ádcích. 

K ošet�ení je možné použít p�ípravky 
ACROBAT MZ, CASOAR nebo DITHA-
NE DG Neotec.

Podle pr�b�hu po�así a podle výb�ru 
jednotlivých fungicid� se ošet�ení dopo-
ru�uje opakovat v sedmi až �trnáctiden-
ních intervalech.
• Cibuli a �esnek již nezaléváme. Dozra-

jí-li v sušší p�d�, budou lépe skladova-
telné. 

• Pokud u cibule a �esneku za�nou polé-
hat nat� a rostliny žloutnout, sklidíme 
je. Nejprve je necháme asi týden ležet 
na záhon�, pak je o�istíme a osušíme. 
Poté je ješt� 3-4 týdny sušíme venku 
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pod p�íst�eškem. Až potom nat� u ci-
bule ukroutíme a u �esneku odst�ihne-
me. 

• Okurky, papriky a raj�ata chráníme 
proti mšicím, t�ásn�nkám a molicím, 
celer proti houbové skvrnitosti a pozd-
ní koš�álovou zeleninu proti plodo-
morce zelné.

• V druhé �ásti �ervence sklízíme raj�a-
ta, tykve, okurky a fazolové lusky.

• Za teplého a suchého po�así vydatn� 
zaléváme.

• Vyséváme ješt� špenát, který sklidíme 
na podzim.

Srpen... Moc hub srpnových - 
moc vánic sn�hových.

Okrasná zahrada
Zvláštní pozornost je nutné v�novat 

zahradnímu trávníku. P�ed sekáním by-
chom m�li znát aktuální p�edpov�
 po-
�así. O�ekávají-li se velká vedra, nastaví-
me seka�ku trochu výše, protože slunce 
by mohlo spálit nízko posekaný trávník. 
Trávník dostate�n� zavlažujeme a p�i-
hnojujeme. Po skon�ení velmi teplého 
a suchého po�así, starý trávník vylepší-
me, pop�ípad� založíme nový.

B�hem první poloviny srpna st�íháme 
živé ploty z jehli�nan� i listná��, aby mla-
dé výhonky dozrály a nezni�ily je první 
mrazíky. St�íhání provádíme ve�er nebo 
ráno za chladn�jšího po�así, aby slunce 
nespálilo �erstv� zast�ižené konce.
• Rostliny na jižních oknech dostate�n� 

zaléváme a stíníme jim.
• Vysazujeme sazenice dvouletých rost-

lin, hlízy ocún�, šafrán� a brambo�í-
k� a cibule sn�ženek, bledulí, kandík� 
a �eb�í�k�.

• 	ízkujeme pelargonie, fuchsie a jehli�-
nany.

• Vysazujeme mladé jehli�nany s ko�e-
novým balem, které p�ivážeme ke ko-
líku, aby nám je vítr nevyvrátil.

• Trvalky po odkv�tu d�líme a p�esazu-
jeme.

Ovocná zahrada
V ovocné zahrad� nastává v srpnu ob-

dobí sklizn�. Za�ínáme sklízet ostružiny 
a necháváme dozrát nejpozdn�jší rybíz. 
Hlavní sklize� nastává pro pozd�jší me-
ru�ky a v�tšinu broskvoní. Po o�esání 
je vhodné tyto teplomilné stromy závislé 
na dostatku slune�ního zá�ení prosv�tlit 
a zbavit je p�íliš dlouhých výhon� (aby-
chom umožnili sv�tlu projít do koruny). 
To samé bychom m�li provést i u ostat-
ních peckovin a o�ešák�. Na �isté záho-
ny bychom m�li vysadit nové sazenice 
jahodník�. Sazenice je t�eba obnovit jed-
nou za �ty�i roky, protože domácí výsad-
by už jsou po takové dob� obvykle zamo-
�eny nevylé�itelnými virózami.

Abychom se vyhnuli nemocem a hou-
bám, je velmi d�ležité udržovat v zahrad� 
�istotu a pravideln� sbírat opadané plo-
dy.
• Za sucha vydatn� zavlažujeme, pop�í-

pad� mul�ujeme um�lohmotnou fólií, 
netkanou textilií apod.

• Po sklizni pro�ežeme angrešt a rybíz 
a oplozené výhony maliníku od�ežeme 
až u zem�. 

• Hrozny vinné révy chráníme sí�ovi-
nou nebo sá�kováním proti pták�m 
a vosám.

• Ošet�ujeme jablon� proti obale�i jab-
le�nému, jehož housenky nej�ast�ji 
zp�sobují �ervivost jablek a zárove� 



škodí i hruškám, meru�kám a vlaš-
ským o�ech�m.

Doporu�ená chemická ochrana:
u maliníku po sklizni od�ežeme od-

plozené výhony a mladé výhony ošet-
�íme proti houbové chorob� (Didimele 
aplanata) fungicidy (Rowral Flo �i 50 
WP nebo Euparen). Nejú�inn�jší ochra-
nou proti odumírání výhon� maliníku 
je výb�r vhodného stanovišt�. Na slu-
ne�ných místech zabezpe�íme nastýlání 
p�dy organickým materiálem – nakrátko 
na�ezanou slámou obilnin, �epky, trá-
vou, rašelinou, chlévským hnojem apod. 
s �ast�jší obnovou pokryvu. Cílem opat-
�ení je zabránit kolísání p�dní vlhkosti, 
teploty a omezit poran�ní k�ry výhonk� 
pov�trnostními vlivy. Z porostu maliník� 
a ostružiník� odstra�ujeme všechny ne-
mocné a odplozené výhony a likvidujeme 
je spálením. Prosv�tlením porostu sníží-
me relativní vlhkost vzduchu a omezíme 
tak podmínky infekce.
• Ze strom� i ze zem� odstra�ujeme 

moniliózní a �ervivé plody a likviduje-
me je.

•  P�i teplém po�así je nebezpe�í p�e-
množení svilušek a hál�ivc� (svinuté 
listy — na rubu sledovat lupou). P�í-
pravky Omite, Sanmite 2OWP, Tal-
star 10EC.

• P�i výsadb� jahodníku má�et sazenice 
30min. v 0,3% roztoku Aliette (proti 
ko�enovým fytoftorovým

Zeleninová zahrada
V srpnu v�nujeme zvláštní pozornost 

raj�at�m, okurkám a paprikám. P�esto-
že si u v�tšiny soudobých odr�d musíme 
dát pozor na napadení plísn�mi, lze tyto 
druhy zeleniny pom�rn� dob�e p�stovat. 

Chceme-li sklidit bohatou úrodu, nevy-
hneme se použití chemických ochran-
ných prost�edk� (proti plísni bramborové 
u raj�at, plísni okurkové u okurek a suché 
hnilob� u paprik). Použijeme prost�edky 
s kratší OL (ochrannou lh�tou) – nap�í-
klad RIDOMIL GOLD MZ Pepite (OL3 
dny) nebo ORTIVA(OL3 dny).

Za�átkem srpna sklízíme cibuli a �es-
nek. Pravou dobu poznáme tehdy, když 
tyto cibuloviny za�ínají žloutnout a nat� 
poléhat. Cibuli a �esnek ponecháme nej-
prve ležet asi týden na záhon�, pak je 
opatrn� o�istíme a necháme zaschnout. 
Poté je ješt� 3-4 týdny sušíme venku pod 
p�íst�eškem a teprve potom nat� u cibule 
ukroutíme a u �esneku odst�ihneme.

Na volné záhony m�žeme ješt� vysít 
pozdní zeleninu, jako jsou n�které od-
r�dy �edkvi�ek, kedlubny a saláty, které 
budeme sklízet p�ed zimou.
• Se�ízneme vrcholky raj�at, aby plody 

dozrály do konce svého vegeta�ního 
období.

• Za sucha zaléváme a v p�ípad� nut-
nosti p�ihnojujeme pozdní koš�álovou 
zeleninu.

• Se�ízneme vrchol r�ži�kové kapusty, 
aby se na n�m vytvo�ily další r�ži�ky.

• Mrkev a pór p�ikryjeme netkanou tex-
tilií, abychom je ochránili proti šk�d-
c�m.

• Chráníme rostliny proti plž�m ni�e-
ním jejich vají�ek, návnadami a sb�-
rem dosp�lých jedinc�.

• Sklízíme letní listovou a koš�álovou ze-
leninu.

• Tymiánu, šalv�ji, levanduli a dalším lé-
�ivým rostlinám se�ízneme nat�, aby 
nám znovu obrazily.

Ing. Vratislav Obadal
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Recepty pro Vás

A je to tady. Po jahodách a t�ešních 
nám dozrává na zahrádce zlatavý poklad 
jménem meru�ky. Taky milujete pohled 
na ty oranžové hebké plody, které jsou 
místy krásn� nar�žov�lé? P�edkládám 

n�kolik tip� jak je zpracovat. A to nemy-
slím te� na meru�kovici, ovocný destilát 
s jedine�nými vlastnostmi, který nás ce-
loro�n� láká svou hravostí, rafinovaným 
spojením chut� a rozpustilou sv�žestí.

Meru�ková žemlovka

Na �ty�i porce:
8 rohlík�, 450 ml mléka, 2 vejce, 120 g 
krupicového cukru, 700 g �erstvých me-
run�k, 250 ml kysané smetany, máslo na 
vymazání formy.

Postup:
Vymažte zapékací misku kouskem másla. 
Smíchejte mléko, vejce a cukr a ve sm�si 
namá�ejte rohlíky nakrájené na kole�ka 
a dno zapékací misky jimi vystelte. Dru-
hou vrstvu tvo�í oloupané �erstvé meru�-
ky, ty pak pot�ete zakysanou smetanou. 
Horní vrstvu tvo�í op�t namo�ená kole�-
ka rohlík�. Takto p�ipravenou žemlovku 
vložte do trouby rozeh�áté na 170 stup-
�� a pe�te asi 40 minut, až bude povrch 
žemlovky krásn� zlatavý. Místo rohlík� 
m�žete použít také váno�ku.

Meru�kový kolá�

Na plech:
1 kg polotu�ného tvarohu, 200 g hery, 
4 vejce, 5 lžic mléka, 80 g cukru, 1 sá�ek 
prášku do pe�iva, 10 vrchovatých lžic 
polohrubé mouky, meru�ky.

Postup:
Rozeh�átou heru ut�ete s tvarohem, p�i-
dejte vejce, mléko, cukr, prášek do pe�i-
va a nakonec mouku. Dob�e promíchej-
te, nalijte na vymazaný a vysypaný plech, 

pokla
te meru�kami a dejte na 35 minut 
péct do trouby p�i 180 stupních Celsia.

Meru�ková bublanina

Na plech:
250 g polohrubé mouky, 100 g krupico-
vého cukru, 100 g másla, 1/8 l mléka, 
1 lži�ka prášku do pe�iva, 2 vejce, cca 
3/4 kg meru-
n�k

Postup:
V míse ut�eme 
do p�ny máslo, 
cukr a žlout-
ky, dosypeme 
mouku, kterou 
jsme smíchali s práškem do pe�iva. P�ili-
jeme mléko a sníh z bílk� nakonec. T�sto 
nalijeme do vymazaného a vysypaného 
peká�e (vyšší plech), poklademe meru�-
kami a posypeme drobenkou.

Drobenka na kolá�:
200g polohrubé mouky, 80 g másla, 
80 g krupicového cukru

Na pánvi�ce rozeh�ejeme cukr a máslo, 
p�isypeme mouku a mícháme, dokud se 
neza�ne vše drolit. Necháme vychlad-
nout a poté nasypeme na mou�ník a pe-
�eme.

Iveta Trochtová
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Podpora Palkovických podnikatel� 
na internetu

Firma Ji�í Polášek nabízí bezplatnou 
pomoc p�i propagaci místních, Palko-
vických firem v oblasti internetu. Pokud 
má jakýkoli podnikatel zájem zvýšit po-
v�domí o své firm�, lze využít zajímavých 
možností bezplatné propagace.

Propagace spo�ívá p�edevším v ob-

lasti public relations, reklamních �lánk� 
a zp�tných odkaz�. Toto vše je možno 
získat naprosto bezplatn� a ušet�it tak 
reáln� až tisíce korun, které n�které fir-
my na podobný typ reklamy musí vyna-
ložit.

P�ípadní zájemci se mohou o reklam� 
dozv�d�t více formou emailového dotazu 
na adresu info@jiripolasek.cz

Dejme d�tem rodinu

Rodinná a manželská poradna 
ve Frýdku-Místku ve spolupráci se 
Statutárním m�stem Frýdek-Místek, 
odd�lením sociáln�-právní ochrany 
d�tí, v rámci probíhající kampan� 
„Dejme d�tem rodinu“, má za cíl 
seznámit ve�ejnost s problematikou 
náhradní rodinné pé�e, jejími for-
mami a oslovit a získat nové zájem-
ce o náhradní rodi�ovství.

pé�e, jejími formami a oslovit a získat 
nové zájemce o náhradní rodi�ovství.

V život� lidském se n�kdy stává, že 
vše není tak, jak má a jak se o�ekává. 
Pod pojmem rodina si vždy p�edstavu-
jeme rodi�e a jejich d�ti. Ve spole�nosti 
však existují i rodi�e bez d�tí a d�ti bez 
rodi��. Práv� tento problém �eší náhrad-
ní rodinná pé�e.

Obecn� se p�edpokládá, že dobrým 
rodi�em m�žeme být všichni, když je sna-
ha a dobrá v�le. Dlouholeté zkušenosti 
v této problematice ale ukazují, že pou-
ze láska k d�tem, ob�tavost, dobré srdce 
a materiální jistoty nesta�í.

D�ti, které nevyr�stají ve vlastní bio-
logické rodin�, mají celou �adu specific-
kých pot�eb. Základní pouto k vlastním 
rodi��m bylo p�etrženo bez jejich v�domí 

a viny.  Není v silách žádného takového 
dít�te tuto situaci snadno a bez násled-
k� zvládnout. Být opušt�n svými rodi�i, 
nebo ztratit vlastní rodi�e je t�žký osud, 
se kterým se dít� bude vyrovnávat celý 
život. Práv� proto je nesmírn� d�ležité, 
aby náhradní rodi�e byli vybaveni dosta-
te�nými znalostmi a dovednostmi, pomo-
cí kterých pé�i o tyto d�ti zvládnou. Život 
ve fungující rodin� je pro dít� zásadním 
vkladem pro jeho další spokojený život.

V m�sících zá�í až prosinec 2012 pro-
b�hnou v prostorách poradny informativ-
ní setkání, ve kterých se zájemci dozví, 
co všechno náhradní rodinná pé�e obná-
ší, kdo se m�že stát náhradním rodi�em, 
a co pro to musí ud�lat. Cílem je získání 
jejich reálné p�edstavy o vlastních mož-
nostech a p�edpokladech pro náhradní 
rodinnou pé�i. P�ipravovaná setkání se 
uskute�ní v m�síci zá�í, �íjnu, listopadu 
a prosinci. O konkrétních termínech Vás 
budeme informovat.

Bc. Renáta Boha�íková, DiS. 
vedoucí odd�lení
sociáln�-právní ochrany d�tí
Statutární m�sto Frýdek-Místek
Tel. 558 609 435
Email: 
bohacikova.renata@frydekmistek.cz
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Dopis ob�ana…

Vážení spoluob�ané,

z d�vodu p�etrvávající pasivity námi 
zvolených zástupc� jsem nucen op�t 
upozornit na nedostatky ve zp�sobu ve-
dení naší obce.

Nap�íklad problematika místního ko-
eficientu dan� z nemovitosti se na zase-
dáních zastupitelstva obce �eší již více než 
p�l roku. Ano, aktivita ob�an� zp�sobi-
la efekt vrácení poloviny vybrané dan�, 
ale kroky ke snížení koeficientu pro rok 
2013 zastupitelé dosud neu�inili. Z �eše-
ní pro rok 2012 tedy, velmi zjednoduše-
n� �e�eno, vyplývá, že rozpo�et obce se 
spokojí s koeficientem „2,5“ a ne celých 
5. Jako poplatník dan� z nemovitosti si 
tedy kladu otázku, pro� koeficient nebyl 
nov� upraven pro další rok na 2, pop�. 
3. Dále si dovoluji upozornit, že pro rok 
2013 dochází k novince v rozpo�tovém 
ur�ení daní. To má za cíl p�edevším sní-
žit da�ové p�íjmy �ty� nejv�tších m�st 
v �eské republice, a to Prahy, Brna, 
Ostravy a Plzn�, a touto „ušet�enou“ 
�ástkou navýšit rozpo�tové p�íjmy men-
ších obcí. Rok 2013 tedy znamená další 
p�íjem rozpo�tu naší obce. Nerozumím 
tedy situaci, pro� je tak nezbytné setrvá-
vat na koeficientu 5.

Dalších bodem p�edešlých zasedání 
byla možnost ob�an� vyjád�it se k po-
t�ebám obce. Dosud nebyla zrealizována 
jakákoliv forma ankety, kde by ob�ané 
mohli projevit své návrhy pro rozvoj 
obce a pomoci tak p�i rozhodování „kam 
s pen�zi“.  V obci nap�íklad chybí za-
st�ešení n�kterých zastávek apod. Samo-
z�ejm� si uv�domuji, že organizace jed-

norázových anket také n�co stojí a jejich 
efektivita se nemusí hned projevit, proto 
bych preferoval z�ízení stálé rubriky pro 
p�ísp�vky na oficiálních internetových 
stránkách, kam by ob�ané mohli kdyko-
liv sm��ovat své návrhy a p�ipomínky. 
Konkrétn� má aktivita prost�ednictvím 
Palkovských list� je limitována uzáv�r-
kou a periodicitou. Listy nevycházejí 
pravideln� každý m�síc a jejich uzáv�rka 
je n�kdy až 5 týdnu p�ed jejich vydáním. 
Proto není možné flexibiln� reagovat na 
d�ní v obci. Zárove� samoz�ejm� není 
možné, aby se každý projevoval práv� 
v Palkovských listech. Z�ízení této rub-
riky považuji za dlouhodob� udržitelnou 
možnost ob�an� vyjád�it se. Pro ob�any 
obce bez internetu by se dala z�ídit jiná 
„papírová“ alternativa.

Zmín�né body jsou jen rámcová pro-
blematika, které jsem si snad nevšiml jen 
já. Vaše post�ehy a zájmy by m�ly být 
také zohled�ovány, proto bychom se 
m�li snažit tyto body prosadit a aktivn� 
se podílet na samospráv� naší obce.

Petr Kreuzmann

Za text tohoto osobního dopi-
su je odpov�dný autor. Redak�ní 
rada se s tímto dopisem nezto-
tož�uje. Domníváme se, že tyto 
záležitosti by se m�ly �ešit na ve-
�ejném zasedání zastupitelstva 
obce.
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Huisman Konstrukce, s. r. o. se specializuje na výrobu speciální zdvihací techniky pro 
pozemní i
námořní průmysl, vrtných zařízení pro ropný průmysl atd. Ve svém oboru jsme bezkon-
kurenční
jedničkou. Z důvodů rozšíření našeho týmu vypisujeme výběrové řízení na pozici

Huisman Konstrukce, s. r. o. se specializuje na výrobu speciální zdvi-

pozici:

-
ních jemnozrných ocelí
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558 651 075
608 732 908

AKCE - ZATEPLENÍ ZDARMA DO 15. 7. 2012

 P írodní vlasová kosmetika 
 Využití p ístroje KLIMAZON 
 P íznivé ceny 
 Pracovní doba: pond lí - pátek na objednávku  

(soboty - esání na svatby, plesy a oslavy) 

MOBIL: +420 739 058 930 
 

Dagmar Brožová   E-MAIL: dagmarbrozova@seznam.cz 
Palkovice 658 (za Policií)  WWW:  kadernictvi-dasa.wz.cz  
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Ceny:
- poháry pro první tøi v každé kategorii hlavního  
  závodu
- pohár pro prvního muže a první ženu v  
  absolutním poøadí hlavního závodu
- vìcná cena pro prvního muže a první ženu na 
  vrcholu Kubánkova 
- pamìtní medaile pro prvních 100 úèastníkù 
  hlavního závodu
- medaile pro první 3 v každé kategorii závodù  
  mládeže
- tombola s vìcnými cenami pro všechny úèastníky 
  hlavního závodu

Zázemí:
- šatny, sprchy a obèerstvení zajištìno pro hlavní  
  závod i závody mládeže

Popis tratì hlavního závodu:
- délka – 17 km
- povrch – støídavý – asfalt, chodník ze zámkové    
  dlažby, lesní cesty
- pøevýšení - 370 m
      
Start a Cíl – areál tìlocvièny Palkovice (320 m.n.m.)

  (prezentace, vyhlášení výsledkù, obèerstvení po 
  závodì, šatny, sprchy)
Vrcholový kulminaèní bod – Kubánkov (661 m.n.m.)

  (obèerstvení)

Antonín Øezníèek 

(*13.7.1928, Køelov, okres Olomouc, † 13.12.2010, Palkovice, okres F-M)(*13.7.1928, Køelov, okres Olomouc, † 13.12.2010, Palkovice, okres F-M)

   Antonín Øezníèek, pro kamarády prostì Tonda, byl ze své podstaty døíè. Do èehokoli se pustil, chtìl dodìlat a 
udìlat dobøe. Takového jej znali v práci (NHKG), v obci Palkovice a takovým byl i pro své soupeøe a zároveò pøátele z 
dlouhých bìžeckých závodù, pøedevším z toho královského – maratónu. 

   Vzdálenost 42 195 m, kterou pøedstavuje maratónská tra�, bìžel celkem v tøiceti osmi závodech a dvakrát si  
dokonce pomìøil síly i s Emilem Zátopkem. Nejoblíbenìjší bìžeckou akcí byl pro nìj  Košický maratón, kterého se 
zúèastnil devìtkrát a v létech 1953 a 1955 tady dokonce stál na bednì, v obou pøípadech na stupni pro druhé 
místo. Kromì toho dosáhl øadu dalších medailových umístìní (viz. foto medaile z mistrovství ÈSSR v lehké atletice 
z r. 1963).  

   Když už byl vzpomenut náš nejlepší èeskoslovenský vytrvalec, bylo by možno øíci, že pro své vlastnosti – píli, 
skromnost a až zarputilý tah po vìci - je Antonín Øezníèek jakýmsi palkovickým Emilem Zátopkem. 

Moravskoslezský bìžecký pohár 2012Moravskoslezský bìžecký pohár 2012

Poøadatel: Obec Palkovice

Prezentace:
15.30 – 16,45 hod 
(areál tìlocvièny Palkovice
GPS:49°38'11.104"N, 18°18'56.704"E)

Startovné: 
- v kategoriích dospìlých 60,- 
- kategorie mládeže – bez startovného

A
B

do 39 let
40 - 49 let

Muži:

G
H

do 34 let
35 - 44 let

Ženy:

A Hlavní závod (17 km)

Roèník 2005 a mladší – 200 m
Roèníky 2003 - 2004 – 400 m
Roèníky 2001 - 2002 – 600 m
Roèníky 1999 - 2000 – 900 m
Roèníky 1997 - 1998 – 900 m
Roèníky 1995 - 1996 – 900 m

C
D

50 - 59 let
60 - 69 let

E
F

nad 70 let
muži Palkovic

I
J

nad 45 let
ženy Palkovic

Upozornìní:  
Každý závodník 
startuje na vlastní
nebezpeèí !

Palkovice – Kubánkov – Palkovice
                       Memoriál Antonína Øezníèka

Palkovice – Kubánkov – Palkovice
                       Memoriál Antonína Øezníèka

Informace:
Martina Mertová – 736 472 247
Miroslav Lysek – 602 883 789

B Závody mládeže
(kategorie i délky trati jsou stejné pro dívky i chlapce)

Kategorie:

Pátek 31. srpna 2012

Start hlavního závodu v 17.00 hod

Starty kategorií mládeže – od 17.05

Pátek 31. srpna 2012

Start hlavního závodu v 17.00 hod

Starty kategorií mládeže – od 17.05

Bìžecká velká cena vytrvalcù okresu Frýdek-Místek 

Velká cena mládeže okresu Frýdek-Místek

Bìžecká velká cena vytrvalcù okresu Frýdek-Místek 

Velká cena mládeže okresu Frýdek-Místek

 m n.m.

4,2 6,4 13,0 17,014,013,40 

Kubánkov (661)
Kaple Myslík (420)

Start (320)
tìlocvièna Palkovice

Podhurcí 
(405 - 398 -415)

Cíl (320)
tìlocvièna Palkovice

Kaple 
v Chlebovicích
(390)

Start - Cíl 

tìlocvièna Palkovice

Kaple Myslík

Kubánkov 

Kaple 
v Chlebovicích

Podhurcí 

okolo Kabátice

okolo Kabátice
(cca 500)

Profil tratì

Plán tratì

© 2012 Blueprints.czkm
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  ODBOR ASPV PALKOVICE A ODDÍL ŽLUTÝ KVÍTEK 

 PO ÁDAJÍ 

                       
 

KKdy: sobota 8. 9. 2012, start od 14:00 – 15:00 hodin 
Kde: u t locvi ny v Palkovicích, v p ípad  nep íznivého po así se 
akce uskute ní v t locvi n  – p ez vky s sebou!  

V cíli obdrží každé dít  sladkou odm nu, ú astnický list, nealko 
nápoj a párek. 

 

Ob erstvení: možno zakoupit v cíli (u t locvi ny) 

 

Akce je ur ena pro d ti do 10 let v doprovodu osoby starší 18 let. 

 

   

 

Vstupné 30 K /dít  
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Vydává Obecní ú�ad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního ú�adu ve Frýdku – Místku 
pod registra�ní zna�kou MK �R E12364. Redakcí je pov��ena tisková komise rady obce 

Palkovice ve složení Ing. Vratislav Obadal – p�edseda redak�ní rady, Radim Ba�a, 
Iveta Trochtová, Petra Op�lová, Martina Mertová 

e-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. 
Internetová verze: www.palkovice.cz. Upozorn�ní! P�ísp�vky dodané po termínu uzáv�rky 

nebudou otišt�ny! Za obsah �lánku je zodpov�dný autor. Uzáv�rka p�íštího �ísla 20. 9. 2012.
Vychází osmkrát ro�n�. 

 4. – 5. 8.  Mezinárodní fotbalový turnaj žák�
 22. 8.  Plackové hody Senior klub, ran� u Ba�e
 31. 8.  Memoriál Antonína 	ezní�ka – Palkovice – Kubánkov – Palkovice
 1. 9.  Obecní slavnosti – prostranství u t�locvi�ny
     8. 9.  Pohádkový les, start 14.00 – 15.00 od t�locvi�ny v Palkovicích
 22. – 23. 9.  Výstava zahrádká��

Termínový kalendá�

Nabízím ZEMNÍ PRÁCE: 
- okopávání budov
- izolace základů domů
- zemní a výkopové práce strojem 
(výkopy, základy, přípojky, bazé-
ny, podklady pod zámkové dlažby, 
chodníky, terénní úpravy)
F-M,  tel.: 774 681 700,
775 637 265
 
ŽUMPA 12 m3 - 37.500 Kč    
1-komorová železobetonová cena 
včetně dopravy do 20 km od Frýd-
ku-Místku, výkopu, osazení, zahr-
nutí

Tel: 608 877 165

 Nabízíme:
-stavby rodinných domů
-zateplení fasád
-čištění fasád
-zámkové dlažby
-sádrokartony
-omítky, obklady, dlažby
-stavby plotů
-zemní práce pásovým bagrem
 
Jiří Fluksa, tel: 608 877 165, 
www.stavby-rd.cz






