
Vánoční turnaj badmintonu

Šest desítek hráčů obcí sd
ružených povodím Ondřejni-

ce se utkalo v so
botu 29. 12. 2012 v P

alkovicíc
h při hře 

badmintonu.

Druhý ročník přátelského „Vánočního turnaje 

amatérských hráčů“ se uskutečnil pod záštito
u SMO-

PO (Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice), obcí Pal-

kovice
 a organizátorem TJ Sokol Palkovice

. Ze samot-

ného Sdružení měla své hráčské zastoupení obec Palkovice 

- Myslík
, Kozlovice, Fryčo

vice, Brušperk, Kateřinice a Huk-

valdy.
Tento turnaj byl posledním sportovním kláním v le

toš-

ním roce pořádaným Tělových
ovnou jednotou v p

rojektu 

„Palkovice žijí
 sportem“ ke sté

mu výročí o
rgani-

zace.
Na třech kurtech, třic

et dva tým
ů smíšených párů žen 

i m
užů sehrálo ve třech skupinách vzájemná utkání. Vítězo-

vé skupin postoupili do semifinále, kde bojovali o absolutní 

vítězství
 prvních tří m

íst tu
rnaje. Bez ce

n nezůstali ani vý-

herci d
ruhých a třetích míst v

e skupinách. Také tito
 hráči 

získali hodnotné ocenění.

„Překvapil nás obrovský zájem hráčů o hru. Zprvu 

jsme vůbec nepředpokládali, ž
e bude takový velký zá-

jem se zúčastnit. D
okonce jsm

e museli několika dalším
 

zájemcům s 

politováním, jejich účast odmítnout. Kapacita turna-

je byla naplněna. I ta
k jsm

e hráli od deváté hodiny ranní 

do páté hodiny odpolední. Obsazenost hráčů i sa
motná 

skladba lidí byla úžasná, pohodoví a přátelští s
portovci 

se skvěle bavili. 
Všem hráčům patří p

oděkování za hru i 

samotnou atmosféru při tu
rnaji.“

Fotografie z p
růběhu turnaje můžete shlédnout na in-

ternetových
 strá

nkách http://www.tjso
kolpalkovice.cekuj.

net/ ve fotogalerii.

Výsle
dková list

ina:

1. místo - tým
 Kozlíci

 (Kozlovice), 

2. místo – tým
 Přežít (H

ukvaldy),

3. místo – Amigos (Brušperk)

Skupiny:

2. místo – tý
my Peldové, N

ováci,
 Drtiko

lové

3. místo – Černobílí, P
upíci, B

adtom
Mgr. Petr G

řes, 

tajemník TJ Sokol Palkovice

Vánoční turnaj badmintonu

Šest desítek hráčů obcí sd
ružených povodím Ondřejni-

ce se utkalo v so
botu 29. 12. 2012 v P

alkovicíc
h při hře 

badmintonu.

Druhý ročník přátelského „Vánočního turnaje 

amatérských hráčů“ se uskutečni

l pod záštito
u SMOPO (Sdružení

 měst a obcí povodí Ondřejnice

), obcí Palkovice
 a organizátor

em TJ Sokol Palkovice
. Ze 

amot

Perlon Cup 2013 – fo
tbalový 

turnaj žáků

Jubilejní 5. ročník halového 

turnaje v Palkovicíc
h, ovládli popr-

vé v historii  fo
tbalisté z Oravského 

Podzámku. Ve finále udolali čty
ř-

násobného vítě
ze, palkovický tým

 

jedinou brankou a zvít
ězili t

edy v 

posledním finálovém utkání 1:0.

„Postavili j
sme do turnaje dva 

celky a ani jednomu z c
elků se 

nepodařilo obsadit nejvyšší stu-

peň, ale i ta
k si m

yslím
, že jsm

e 

odehráli jedny z nejkrásnějších
 

zápasů za poslední dobu“, pro-

hlásil tr
enér žáků Miroslav Peške.

Perlon Cup 2013 – fotbalový 
turnaj 

žáků
Jubilejní 5. ročník halového turnaje v P

al-

kovicíc
h, ovládli poprvé v h

istorii  f
otbalisté z 

Oravského Podzámku. Ve finále udolali čty
ř-

násobného vítěze, palkovický tým jedinou 

brankou a zvítě
zili te

dy v p
osledním finálovém 

utkání 1:0.

„Postavili j
sme do turnaje dva celky a ani 

jednomu z ce
lků se nepodařilo obsadit nej-

vyšší stupeň, ale i tak si myslím
, že jsme 

odehráli jedny z nejkrásnějších
 zápasů za 

poslední dobu“, prohlásil tre
nér žáků Miroslav 

Peške.

Zklamání nepociťoval ani druhý tre
nér Sta-

nislav Vyvial „Chtěli jsm
e turnaj vy

Perlon Cup

Perlon Cup - vystoupení oddílu SG

Perlon Cup - žáci TJ Sokol Palkovice

Badmintonový turnaj SMOPO 
- vítězný tým Kozlíci z Kozlovic

01/2013Obecního úřadu v Palkovicích

Badmintonový turnaj SMOPO - předání ocenění



Kubánkov 2013

Již 1
4. ročník „Novoročního výšl

apu“ 

na nejvyšš
í horu Kubánkov (6

62 m. n.) 

v Palkovicíc
h uspořádaného OÚ Palkovi-

ce právě v první den nového roku 2013, 

za mimořádně hezkého slunečního dne 

(+120C, na sluníčku) navštív
ilo několik 

stovek lidí. Odhadem jich
 mohlo být urči-

tě více
 než 500, možná i 600 v rů

zných 

věkových
 kategoriích

, kdy nejmladším 

nebyl je
ště ani jeden rok a těm věkově 

pokročilejším už i p
řes 80.

Přesně o půldvanácté zazněla česká 

státní hymna a po ní se ujali mikrofonu - 

starosta obce Palkovice pan Radim Bača 

a místostarostka obce Hukvaldy paní 

Ing. Iva
na Hrčková. Rozloučili s

e starým 

rokem, ale hlavně uvítali rok nový, rok 

2013 s přáním všeho nejlepšího, mnoho 

úspěchů v osobním živo
tě, pevného zdra-

ví, lásky, občanského soužití, 
přátelství 

a vše
ho toho, co

 jim
 rok 2012 přinést 

nestačil. O
ba vyzv

edli až neuvěřitelně ve-

likou návštěvu a zájem občanů o „Novo-

roční dopoledne“. Zejména nespočetnou 

účast Klubu českých turistů
 z Hukvald, 

Rychaltic i
 jiných obcí. T

i z H
ukvald zde 

byli ji
ž po 28, z F

ryčo
vic d

okonce již p
o 

39. Samozřejmě většinu účastníků tvořili 

lidé z d
alšího širo

kého okolí: C
hlebovic, 

Zelinkovic, 
Kozlovic, 

Frýdku-Místku, Frý-

dlantu n./O, Havířova, Ostravy, K
opřiv-

nice a dalších
. Nejvzdálenější sn

ad byl asi 

z Kylešovic u
 Opavy, (

ale nemusí to
 být 

úplná pravda).

Po proslovech došlo k slavnostnímu 

zapálení „Novoroční vatry“.
 Jako první 

zapálenou louč z 
rukou jednoho ze sta-

vitelů „hranice“ pana Vyviala (p. Laka-

toše) převzala paní místostarostka obce 

Hukvald, po ní sta
rosta obce Palkovice, 

dále pak dva představitele klubu Českých 

turistů
 pan Jiří 

Strakoš z H
ukvald a pan 

Tomáš Sadílek z Fryčo
vic. 

A než se vatra 

pořádně rozhořela, stá
ly u „mysliv

eckého 

krmelce“ několik metrů dlouhé řady, aby 

se občerstvi
ly m

ysliv
eckými specialitami. 

Mezi tím
 již 

tradičně následovaly st
ovky 

a možná, že i tis
íce stis

ky ru
kou, polib-

ků a přání pevného zdraví, š
těstí, l

ásky 

i úspěchů. Nebylo zapomenuto ani na 

nalezení nejmladšího účastníka této novo-

roční akce. Ve věku do jednoho roku jich
 

tam bylo několik. Porota nakonec vyb
rala 

dvouměsíčního chlapečka „Deniela“ (viz
. 

foto). Zpestřením celé akce byla určitě
 

i účast tu
ctu koní a jezdců v sy

mbolickém 

jezdeckém oděvu s ši
rokým kloboukem. 

Na přání rodičů povozili i
 mnoho šťast-

ných a spokojených dětí.

Je také nutno vyz
vednout práci ce

lé-

ho kolektivu pořadatelů. Zejména stavi-

telů vatry, 
pánové Jan, Michal a Mirek. 

ků a přání pevného zdraví, š
těstí, l

ásky 

i úspěchů. Nebylo zapomenuto ani na 

nalezení nejmladšího účastníka této novo-

roční akce. Ve věku do jednoho roku jich
 

tam bylo několik. Porota nakonec vyb
rala 

dvouměsíčního chlapečka „Deniela“ (viz
. 

foto). Zpestřením celé akce byla určitě
 

i účast tu
ctu koní a jezdců v sy

mbolickém 

jezdeckém oděvu s ši
rokým kloboukem. 

Na přání rodičů povozili i
 mnoho šťast-

ných a spokojených dětí.

Je také nutno vyz
vednout práci ce

lé-

Tříkrálo-

vá sbírka

Doba vánoční má své nesmazatelné kouzlo. 

Těší se
 na ni nejen děti, ale i dospělí. K

aždý z n
ás 

si v t
uto dobu najde to své. Pro mě osobně je doba 

vánoční spojená mimo jiné i s c
haritativní čin

nosti 

a tou je  příprava tradiční Tříkrálové sbírky. V
 kolo-

běhu vánočních příprav je potřeba se postarat o za-

pečetění kasiček, zajištění koledníků a další či
nnosti 

administra
tivního charakteru. Vzhledem k tomu, že 

jak na Charitě v M
ístku, tak na Obecním úřadě v 

Palkovicíc
h, jsm

e si z
a ty r

oky už na sebe zvy
kli, 

a proto nám nezabírá tato administra
tiva mnoho 

času. Letos jsm
e nevyra

zili n
a koledování všic

hni, v 

jeden víkend, jak tomu bylo v m
inulosti n

aším zvy-

kem, ale vzh
ledem k řádícím

 infekcím, které tento-

krát neminuly ani nás, ro
zdělili js

me koledování na 

dva víkendy po sobě. Sbírka oficiá
lně probíhala                      

  

 
 

v období 2. - 1
4. ledna 2013. Mezi 

občany Palkovic a
 Myslík

u vyra
zilo s  k

oledou cel-

kem čtrn
áct sk

upinek koledníků, vyb
avených čtrn

ác-

ti za
pečetěnými kasičkami. Ta patnáctá kasička če-

kala opět v k
ostele sv. 

Jana Křtitele na ty, k
teré jsm

e nezastihli doma. Navíc v
 této kasičce

 skončil 

výtě
žek tříkrálového koncertu, který se

 konal 6. led-

na v m
ístním kostele. Byla to malá novinka v rá

mci 

našeho společného koledování. Rádi bychom na to 

navázali i v
 příštíc

h létech. Letos si 
s námi počasí 

dost pohrávalo, déšť se
 stříd

al se sněhem. Za ty ro
ky 

jsme už tak nějak zvyk
lí na všechno možné a počasí 

nám náladu nijak nepokazí.

Sbírku pořádá Charita Česká republika a výtě
žek 

sbírky putuje na podporu jejich projektů. Výtěžek z 

naší obce zůstává v Charitě Frýdek-Místek na plnění 

jeji

ch projektů. Detailní informace o těchto projek-

tech najdete na webových
 strá

nkách: http://www.

fm.charita.cz.

Tato akce má velmi pozitivn
í ohlas mezi naši-

mi občany a nebylo tomu jinak ani letos. D
ěti byly 

opět obdarovány sla
dkostmi, teplým čajem a vrou-

cím slovem. To se pak koleduje hned lépe. Nastalo 

počítání na obecním úřadě, které proběhlo také již 

tradičně v naprosto pohodové atmosféře a jaké 

bylo naše překvapení, když js
me v konečném sou-

čtu došli k částce 93 892 Kč, z to
ho na 

ní umístit 
dvouleté dítě celoden-

ně v M
Š a současně čerpat rodičov-

ský příspěvek. Školský zákon od r. 

2005 definuje činnost mateřské školy 

jako předškolní vzd
ělávání podle školní-

ho vzd
ělávacího programu. Dítě by tedy 

při nástupu do MŠ mělo být natolik zralé, 

aby již 
mohloeřských škol je tento nový st

av 

nepochopitelný, bohužel i nepochopitelné 

zákony respektovat musíme.

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 

2013/14 se bude konat 28. května 2013.

Zápis do 1. tříd
y

Zápis do 1. tříd
y pro školní rok 2013/14 se ko-

nal v p
átek 18. ledna 2013. Zákonní zástupci podali 

celkem 20 žádostí o přijetí a 4 žádosti o odklad školní 

docházky.

My se
 školy nebojím

čitelky 1. stu
pně a učitelky tříd

y předškoláků z M
Š letos 

nově spolu připravily p
ro rodiče a děti sp

olečný program 

„My se školy nebojíme“. Pravidelně jednou za měsíc se
 od 

zápisu budou děti, ro
diče a učitelé setkávat ve škole a 

připravovat společně na vstu
p do 1. tříd

y.

Školská rada

Školskou radu při šk
ole zřiz

uje zři-

zovatel školy. 
Její kompetence 

jsou stanoveny školským zá-

konem. V současné době 

pracuje školská rada 

ve složení: 

Ing. To-

m á š 

Huďa, předseda (člen jmenovaný zři
zovatelem); Bc. Ja

na 

Ručková, místopředseda (člen jmenovaný zřizo
vatelem); 

Dagmar Bajtková (člen zvolený zákonnými zástupci); M
oni-

ka Kozlová (čle
n zvo

lený zákonnými zástupci); M
gr. Alice 

Gorelová (člen zvo
lený pedagogickými pracovníky školy); 

Mgr. Ja
na Radová (čle

n zvo
lený pedagogickými pracov-

níky školy).

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů je občanské sdružení, které je zalo-

ženo na podporu školy. V
 současné době pracuje výbor 

sdružení ve složení:

Ing. Tomáš Huďa, předseda (VI. tř.
); Bc. Ja

na Ruč-

ková, místopředseda (II. B
); Michaela Janošcová (I. tř

.), 

Lucie Olejníková (II. A
), Ivo

na Gřesová (III. 
tř.), J

aroslav 

Zeman (IV. tř.),
 Ing. Petra Ondračková (V. tř.),

 Martina 

Papalová (VII. tř.
), Tomáš Podola (VIII. tř

.), In
g. Šárka 

Balašová (IX. tř.)
.

Sdružení rodičů připravilo v prosinci pro žáky ško-

ly i d
ěti z M

Š tradiční Mikulášskou nadílku, na únor 

připravuje pro žáky 1. stu
pně dětský karneval, po-

dílí se
 na zajištění Valentýnské diskotéky pro žáky 

2. stu
pně.

Poděkování sponzorům

Panu Zbyňku Žákovi, p
rovozovateli sje

zdovky v 

Palkovicíc
h, za zajištění lyža

řského výcv
iku a lyžo

-

vání našich žáků.

Panu Rostisla
vu Krčovi za zajištění daru od 

firmy ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. v
e výši

 10 

000 Kč na zakoupení dataprojektoru pro mateř-

skou školu.

Firmě OKD za sponzorský dar do školní za-

hrady.

Děkuji vše
m dalším, kteří šk

ole pomáhají.

Mgr. Iv
o Fišer, ře

ditel školy

Lyžařský 

kurz 5
. ročníku

Také v letošním roce naše škola 

zorganizovala pro žáky 5. ročníku 

základní lyža
řský kurz. P

řestože se 

změnil v letošním roce provozo-

vatel sjezdovky, dostali jsm
e opět 

mož-

nost 
usku-

tečnit tento kurz 

na sjezdovce v P
al-

kovicíc
h.

I když nám počasí příliš 

nepřálo, měli jsm
e každý den Lyžařský výcvik 5. tř.

ZŠ a MŠ 
Palkovice

Kubánkov 2013 - zapálení vatry

Tříkrálová sbírka

Kubánkov - nejmladší účastník

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Malování na sněhu

Čtení v první třídě

Zápis do 1. třídy

Vysvědčení 1. třída
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Pranostika na únor

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

Únorová voda - pro pole škoda.

Když na Hromnice sněží a je větrno,

není jaro již vzdáleno.

Na svatého Matěje lidské srdce okřeje,

slunce pozře závěje, nad polem skřivan zapěje.
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Zprávy z Obecního úřadu...

Usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, 

které se konalo 18. 12. 2012 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce 28. 11. 

2012.
2) Rozbor hospodaření obce k 30. 11. 2012.
3) Informaci starosty o výsledku vyplácení příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich 

okolí v roce 2012.
4) Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace.
5) Zápis č. 2 z jednání finančního výboru zastupitelstva obce Palkovice ze dne 

26. 11. 2012.
6) Žádost o umístění dopravního zrcadla na místní komunikaci na Hůrky.
7) Informaci starosty obce o přiznání dotace SFŽP na zateplení budovy obecního 

úřadu.
8) Informaci Frýdecké skládky a.s. o nenavyšování ceny za odvoz odpadů v roce 

2013 (pouze v případě navýšení sazby DPH o 1%).
9) Informaci starosty obce o možnosti získání dotace na opravu památek v obci. Na 

Myslíku se jedná o dvě památky, tyto musí být na LV majitele pozemku.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. Vratislav Obadal, 

Ing. František Žídek.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing Tomáš Huďa, Mgr. Ludmila 

Skarková.
4) Rozpočtové změny č.3/2012 dle přílohy č. 1 zápisu.
5) Pověření Rady obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových změn 

rozpočtu Obce Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení limitu, v oblasti výdajů 
do výše 500 000 Kč na oddíl paragraf rozpočtu s platností do 31. 12. 2012.

6) Rozpočtové provizorium na rok 2013 ve výši 20% skutečných výdajů roku 2012 
s platností do 28. 2. 2013.
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7) Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 
2013 fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31. 12. 2012 k trvalému 
pobytu v obci Palkovice a vlastní nemovitosti v katastrálním území Palkovice 
a Myslík. Finanční příspěvek bude vyplácen po předložení dokladu o zaplacení 
daně z nemovitosti a zároveň fyzická osoba nebude v dluhu vůči obci Palkovice. 
Finanční příspěvek ve výši 50% zaplacené částky daně z nemovitosti bude vy-
placen na účet poplatníka daně z nemovitosti ve lhůtě 1 měsíce po podepsání 
dohody o poskytnutí příspěvku mezi obcí Palkovice a poplatníkem daně z ne-
movitosti.

8) Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 
2013 podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou 
k 31. 12. 2012 vlastníky nemovitostí, užívaných pro podnikatelskou činnost 
v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě v ka-
tastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční příspěvek bude vyplácen po před-
ložení dokladu o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice a Myslík, 
o zaplacení daně z nemovitosti a zároveň podnikatel nebude v dluhu vůči obci 
Palkovice. Finanční příspěvek ve výši 50% zaplacené částky daně z nemovitosti, 
maximálně však 90 000 Kč (devadesáttisíckorun), bude vyplacen na účet po-
platníka daně z nemovitosti ve lhůtě 1 měsíce po podepsání dohody o poskyt-
nutí příspěvku, mezi obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti.

9) Výši stočného pro rok 2013 a to 29,29 Kč / m3 + platná sazba DPH.
10) Dohody mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. a Obcí 

Palkovice o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně 
souvisejících č. 8111/003/2012 a 8111/004/2012.

11) Smlouvu mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. a Obcí 
Palkovice o poskytování odborné technické pomoci při provozu kanalizační sítě 
v majetku Obce Palkovice.

12) Smlouvu mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. a Obcí 
Palkovice o poskytování údajů o stavu vodoměrů pro potřeby fakturace stočného.

13) Na základě záměru narovnání majetkových vztahů s vlastníky pozemků pod 
místními a účelovými komunikacemi v obci Palkovice, provedení revize a aktu-
alizace stávajícího pasportu místních komunikací do 31. 12. 2013.

14) Smlouvu o odkupu pozemku parc. č. 394 k.ú. Myslík o výměře 6m2 za dohod-
nutou kupní cenu 1140 Kč.

15) Podání žádosti o dotaci KúMSK na přemístění válečného hrobu na Myslíku.
16) Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a obcí Palkovice o uzavření budoucí 

smlouvy darovací na části pozemku parc.č. 3104/1 a 458 k.ú.Palkovice pod 
připravovanou stavbou „Výstavba chodníku podél silnice III/4848 v Palkovicích“.

17) Smlouvu mezi Nadačním fondem KIMEX a Obcí Palkovice o nadačním příspěv-
ku ve výši 300 tis. Kč, který bude obcí poskytnut na pokrytí části nákladů na 
výstavbu víceúčelového hřiště ve vlastnictví TJ Sokol Palkovice.
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III. Vyhlašuje:
1) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro opravu kaple na Myslíku.
2) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro provedení zateplení budovy 

Palkovice 619 včetně výměny oken a zateplení střechy.

IV. Ukládá:
1) Radě obce vypracovat smlouvy o provádění těžebních a pěstebních prací v obec-

ních lesích na rok 2013.

V Palkovicích 18. 12. 2012

	 		 	 Radim	Bača	 	 Aleš	Kubala
	 		 	 		Starosta	 	 Místostarosta

Demografický přehled obyvatel obce Palkovice za rok 2012

Obyvatelé Celkem Palkovice Myslík
stav k 1. 1. 2012 3 153 2 674 479
v roce 2012:
přihlášení 104 90 14
narození 31 24 7
odhlášení 59 48 11
zemřelí 34 28 6
stav k 31. 12. 2012 3 195 2 712 483
z toho:
-muži 1 615 1 369 246
-ženy 1 580 1 343 237

V celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2012 (3195) je započteno 13 cizinců 
s pobytem na území obce Palkovice (6 žen a 7 mužů – všichni v části obce Pal-
kovice), kteří byli do této evidence zavedeni v minulosti. V současné době nemá 
obec k dispozici aktualizace v evidenci cizinců, proto mohou být údaje o celko-
vém počtu obyvatel zkresleny.

nejstarší žena – ročník 1916  nejstarší muž – ročník 1921
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Upozornění pro rodiče předškolních dětí
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně legislativy „pobírání rodičovského pří-

spěvku a pobytu dítěte v mateřské škole“, žádá starosta obce rodiče předškolních 
dětí o vyplnění vloženého dotazníku.

V současné době již není délka pobytu dítěte staršího dvou let v mateřské 
škole závislá na tom, zda rodič pobírá rodičovský příspěvek. Obec Palkovice po-
třebuje zmapovat zájem rodičů o mateřskou školu, aby v případě vyššího počtu 
zájemců mohla začít situaci řešit a zabývat se eventuelně rozšířením kapacity 
mateřské školy.

Děkuji všem, kteří budou věnovat přiloženému dotazníku pozornost.
Radim	Bača,	starosta

Bezpečnost silničního provozu
a legislativa

Z obecného pohledu je v posled-
ní době bezpečnost silničního provozu 
velmi frekventovaným pojmem a bývá 
jedním z hlavních témat připomínek 
a podnětů občanů Palkovic nejenom na 
jednáních obecního zastupitelstva, ale 
i mimo něj. Je to zcela pochopitelné, 
jelikož stupeň motorizace se zvyšuje kaž-
dým rokem, motorových vozidel přibývá 
a s tím samozřejmě souvisí i dopravní 
nehodovost. Prevenci v oblasti bezpeč-
nosti provozu na pozemních komunika-
cích v přenesené působnosti jako výkon 
státní správy provádějí jak ministerstva, 
tak i obecní úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností.

V roce 1997 vstoupil v platnost zá-
kon č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích, který upravuje kategorizaci 
pozemních komunikací, jejich stavbu, 
podmínky užívání a jejich ochranu, prá-
va a povinnosti vlastníků pozemních 
komunikací a jejich uživatelů a výkon 
státní správy ve věcech pozemních ko-
munikací příslušnými silničními správní-

mi úřady. V tomto zákoně je mimo jiné 
uvedeno, že pozemní komunikace smí 
každý užívat bezplatně obvyklým způso-
bem a k účelům, ke kterým jsou určeny, 
samozřejmě za podmínek stanovených 
tímto zákonem. Není proto možné uza-
vřít nebo omezit užívání veřejné pozem-
ní komunikace pro vymezenou skupinu 
uživatelů, jak bylo již několikrát ze strany 
občanů navrhováno na jednání zastupi-
telstva. Uzavření nebo omezení veřej-
ného přístupu na pozemní komunikaci 
musí mít opodstatněný základ, musí jej 
předcházet správní řízení a fyzicky může 
být provedeno teprve až na základě pra-
vomocného rozhodnutí příslušného sil-
ničního správního úřadu.

Obcí Palkovice prochází silnice 
III/4848, která je v majetku Morav-
skoslezského kraje a správou, to zna-
mená údržbou a opravami je pověřena 
Správa silnic Moravskoslezského kraje 
p. o., středisko Frýdek-Místek. Silničním 
správním úřadem, to znamená orgánem 
vykonávajícím státní správu, je odbor 
dopravy a silničního hospodářství Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, jako úřad 
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obce s rozšířenou působností. Obec 
Palkovice je také protkána sítí místních 
a účelových komunikací. Místní komu-
nikace jsou zařazeny do pasportu míst-
ních komunikací a vlastníkem je Obec 
Palkovice a příslušným silničním správ-
ním úřadem je Obecní úřad Palkovice. 
Účelové komunikace nejsou zařazeny 
v žádném pasportu a vlastníkem je vlast-
ník pozemku, na kterém se nacházejí. 
Účelové komunikace se rozdělují na ve-
řejně přístupné a neveřejně přístupné. 
Velmi složitou problematiku veřejného 
či neveřejného přístupu na účelové ko-
munikace objasním v některém z dalších 
vydání Palkovických listů. Co se týká 
silnice III/4848, tak veškerá dopravně 
bezpečnostní opatření v souvislosti se 
zajištěním bezpečnosti silničního pro-
vozu, například přechody pro chodce, 
dopravní značení a v neposlední řadě 
velmi diskutované zpomalovací semafo-
ry mohou být realizovány jen se souhla-
sem odboru dopravy a silničního hospo-
dářství Magistrátu města Frýdku-Místku 
a dopravního inspektorátu Policie ČR. 
Vzhledem k tomu, že pracuji ve funkci 
dopravního referenta odboru dopra-
vy a silničního hospodářství Magistrátu 
města Frýdku-Místku, který má proble-
matiku prevence bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích v pracovní 
náplni, zaměřím se na dva výše uvedené 
prvky pro zajištění bezpečnosti provozu 
na PK podrobněji a to z pohledu výkonu 
státní správy dle zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a o změnách některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

Přechody pro chodce byly a stále 
ještě jsou vlivem velmi nešťastné mediální 
prezentace veřejností brány jako místo, 
kde chodec při přecházení pozemní ko-
munikace má tzv. absolutní přednost, což 
je velký omyl. Řidič má samozřejmě zá-
konem stanoveno, jak se má chovat před 
přechodem pro chodce, ale i chodec má 
stanoveny povinnosti při přecházení po-
zemní komunikace. Vzhledem k enormní-
mu nárůstu dopravní nehodovosti na pře-
chodech pro chodce s fatálními následky 
a novelizaci ČSN, která nastavuje velmi 
přísné podmínky pro zřizování přechodů 
pro chodce, bylo přistoupeno ke zrušení 
přechodu pro chodce na silnici III/4848 
u Tomise, který byl absolutně nevhodně 
umístěn s ohledem na rozhledové po-
měry stanovené ČSN. V rámci realizace 
chodníku a rekonstrukce autobusového 
zálivu zde bude zřízeno tzv. místo pro 
přecházení vozovky, což je místo staveb-
ně upravené pro zvýšení komfortu pře-
cházejících chodců s ohledem na osoby 
se sníženou schopností orientace a po-
hybu, ale není zde svislé ani vodorovné 
dopravní značení. Je prokázáno, že když 
chodec přechází v místech pro přecháze-
ní vozovky, kde není tzv. zebra, dbá zvý-
šené opatrnosti a riziko dopravní nehody 
se snižuje. Důkazem toho jsou i tři místa 
pro přecházení vozovky zřízená na silnici 
III/4848 v úseku od Tomise, po Myslík. 
Není zde evidována jediná dopravní ne-
hoda střetu vozidla s chodcem. Proto ze 
strany silničního správního úřadu dáváme 
přednost zřizování míst pro přecházení 
vozovky místo dopravně vyznačených 
přechodů pro chodce.
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Zpomalovací semafory se staly 
v poslední době velmi módní záležitos-
tí, ale ve své podstatě není dle názoru 
silničního správního úřadu pro zříze-
ní těchto semaforů pevný právní pod-
klad. Nicméně vzhledem k rozdílným 
právním výkladům ustanovení zákona 
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, 
není ve své podstatě zřízení zpomalova-
cích semaforů protiprávní. Dle platné le-
gislativy jsou světelné signály tříbarevné 
soustavy s plnými signály určeny k říze-
ní provozu na křižovatkách, přechodech 
pro chodce, při uzavírkách pozemních 
komunikací nebo při provádění prací 
na pozemních komunikacích. V těch-
to případech se jedná o řízení provozu 
v pravém slova smyslu, protože je řízeno 
něco proti něčemu. Zastavování vozidel 
signálem s červeným světlem „Stůj“ je-
nom proto, že jedou rychle, není dle 
názoru silničního správního úřadu řízení 
provozu v pravém slova smyslu, a proto 
odbor dopravy a silničního hospodářství 
Magistrátu města Frýdku-Místku zastává 
názor, že není vhodné je k tomuto účelu 
používat. Už vůbec ne společně s pře-
chodem pro chodce!! Z psychologické-
ho hlediska v případě zpomalovacích 
semaforů může nastat situace, že řidi-
či přestanou vnímat signál s červeným 
světlem „Stůj“ jako signál k zastavení 
vozidla, ale začnou jej vnímat jako ně-
jakou šikanu, přestanou jej respektovat 
a tím může dojít k degradaci tohoto dů-
ležitého signálu zejména v křižovatkách, 
což může mít fatální následky. Nicméně 
ale některé obce a města v ČR přistou-
pila k realizaci zpomalovacích semaforů. 

V sousední obci Metylovice, spadající 
pod Frýdlant nad Ostravicí, byl zpoma-
lovací semafor zřízen, ale dle informací 
z dopravního inspektorátu Policie ČR je 
to pouze jediný, s jehož umístěním do-
pravní inspektorát souhlasil s tím, že po 
určité době bude posouzena a vyhodno-
cena efektivita tohoto zařízení. Vzhle-
dem k nemalým finančním prostředkům 
souvisejících se zřízením a provozem 
zpomalovacích semaforů a k výše uve-
denému považuji provedení rozboru 
zjištěných poznatků za nezbytný krok, 
na jehož základě lze teprve učinit zod-
povědné rozhodnutí o dalším zřizování 
zpomalovacích semaforů.

Doufám, že se mi podařilo alespoň 
částečně vysvětlit a objasnit složitou 
problematiku zajišťování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. 
Při vší snaze opravdu není možné reali-
zovat všechny návrhy Vás občanů, kte-
rými se dle svého názoru a především 
v dobré víře snažíte přispět ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu, protože 
i v oblasti prevence musí silniční správní 
úřad a další orgány státní správy postu-
povat dle platné legislativy, jelikož ve 
své podstatě tyto orgány jsou v plném 
rozsahu v rámci své příslušnosti odpo-
vědny za bezpečnost silničního provozu. 
Děkuji Vám za pochopení a náměty na 
zvýšení bezpečnosti silničního provo-
zu na pozemních komunikacích v naší 
obci.

Jan	Vrbica,	
zastupitel	obce	Palkovice	

a	předseda	dopravní	komise
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Kde a jak se mohou obyvatelé obce 
Palkovice zbavit vysloužilých elekt-
rospotřebičů

Domácnosti se mohou vyřazených 
elektrospotřebičů zbavit zdarma na někte-
rém z míst zpětného odběru, která k to-
muto účelu byla vytvořena. Je přitom ale 
nezbytné splnit jednu základní podmínku: 
spotřebiče musejí být kompletní, 
tedy nerozebrané.

V takovém případě hradí další naklá-
dání s nimi výrobci a dovozci prostřednic-
tvím kolektivních systémů, které založili. 

Tato výhoda se ale nevztahuje na elek-
trozařízení, kterému již někdo odmonto-
val důležité části jako např. motor, kom-
presor, topné těleso, buben, plášť apod. 
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů 
je činnost zákonem určená pouze oso-
bám s příslušnými oprávněními. Takové 
výrobky je nutné považovat za odpad 
a náklady spojené s jejich odstraněním 
jdou k tíži obci. Promítají se tedy do po-
platků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich do-
mácností můžete zdarma odevzdá-
vat na těchto místech:

Sběrný dvůr obce:
Středa  15.00 – 18.00
Sobota    8.00 – 11.00

V lednu byly na území naší obce roz-
místěny také 4 nové červené kontej-
nery na drobný elektroodpad. Tyto 
„malé kontejnery“ jsou umístěny tam, 
kde jste si již zvykli nosit ostatní odpad ur-
čeny k recyklaci, tedy plasty, sklo a papír. 
Najdete je:

1. před halou obecního úřadu (před sběr-
ným dvorem)

2. před obchodem COOP (Jednota) 
v centru obce

3. u autobusové zastávky u paní Šlachto-
vé (na Osadě)

4. na Myslíku (u Holiše) – naproti prodej-
ně se smíšeným zbožím

Do těchto kontejnerů patří drobný 
elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, 
mixéry, kávovary, žehličky na vlasy či tře-
ba vrtačky. 

Do těchto kontejnerů, prosím, 
nevhazujte úsporné žárovky ani zá-
řivky!!! V případě vhození zářivek je ob-
sah kontejneru znehodnocen a stává se 
z něho nebezpečný odpad, jehož likvida-
ce je pro obec velmi nákladná.

Pořízení výše uvedených „malých 
kontejneru“ na drobný elektrood-
pad finančně podpořila společnost 
ELEKTROWIN a.s.

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

Ekologii a pohodlí spojuje „Malý 
kontejner“

Vysloužilé spotřebiče patří na místa 
zpětného odběru. To obyvatelé České re-
publiky nijak nezpochybňují a naučili se 
podle této zásady také ve většině případů 

chovat. Čím menší ale spotřebič je, tím 
méně ekologický přístup zpravidla proje-
vujeme.

Navzdory veškeré snaze kolektivních 
systémů zajišťujících sběr a recyklaci sta-
rých elektrozařízení dosud u některých 
lidí přežívá krátkozraký přístup: co se ve-
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Ekologické chování se vyplácí
Sběr a recyklace vysloužilých záři-
vek šetří životní prostředí i náklady 
obce

Chybí	 obci	 peníze	 na	 školu,	 nové	
zdravotnické	středisko,	opravu	chodní-
ku	nebo	na	odvoz	komunálního	odpa-
du?	 Nemalou	 část	 obecního	 rozpočtu	
lze	 ušetřit	 díky	 spolupráci	 s	 kolektiv-
ními	 systémy	 zabývajícími	 se	 zpětným	

odběrem	 vysloužilého	 elektrozařízení.	
V	případě	světelných	zdrojů,	tedy	(kom-
paktních	 a	 lineárních	 zářivek,	 výbojek	
a	 LED	 zdrojů),	 to	 je	 společnost	 EKO-
LAMP.	Ta	se	bezplatně	a	recyklaci	vy-
sloužilého	světelného	zařízení	postará.

Zákon o odpadech ukládá obcím 
povinnost postarat se o komunální od-
pad. Zejména zajistit jeho sběr, svoz, 
třídění a likvidaci. Zároveň se od obcí 

jde do běžné popelnice, to do sběrného 
dvora nepovezu!

Spotřebiče v komunálním odpa-
du vyjdou draho

Ti, kdo takto uvažují, si ale opravdu 
nevidí na špičku nosu. Nejen že přispívají 
k devastaci životního prostředí, protože 
neumožní, aby byly v maximální míře 
využity druhotné suroviny: zároveň pro-
dražují sobě i svým sousedům nakládání 
s komunálním odpadem. Zatímco totiž 
systém zpětného odběru starých spotře-
bičů financují výrobci a dovozci nových 
elektrozařízení, za komunální odpad platí 
prostřednictvím veřejných rozpočtů kaž-
dý z nás.

Odborníci v největším kolektivním sys-
tému působícím v České republice, akcio-
vé společnosti ELEKTROWIN, vymysleli 
způsob, jak proti tomuto krátkozrakému 
způsobu myšlení bojovat osvědčenými 
prostředky. Projekt, který takto vznikl, se 
jmenuje „Malý kontejner“ a je určen prá-
vě pro odkládání tzv. malých spotřebičů.

Praxe neustále ukazuje, že nejdůleži-
tější podmínkou efektivního fungování 
systému zpětného odběru je maximální 

komfort pro jeho uživatele. Jinými slovy 
– lidé jsou sice ochotni chovat se ekolo-
gicky a odevzdávat staré spotřebiče tam, 
kam patří, nesmí to ale pro ně znamenat 
zvýšenou námahu.

ELEKTROWIN vychází vstříc ob-
čanům

ELEKTROWIN už v minulosti vy-
šel vstříc občanům a jejich požadavkům 
na ekologické pohodlí a komfort napří-
klad projektem „Putujícího kontejneru“. 
Svazky měst a obcí tak dostaly možnost 
nechat přistavit mobilní alternativu sběr-
ného dvora každému doslova „pod nos“.

A osvědčilo se to. Jen za rok 2011 
putující kontejnery procestovaly 37 mi-
kroregionů, navštívily více než 560 obcí 
a odvezly přes 230 tun vysloužilého elek-
trozařízení.

Malé kontejnery mají podobnou ambi-
ci: pomoci vysbírat maximum spotřebičů, 
které by jinak skončily mimo síť sběrných 
míst.

Budeme rádi, když se i občané 
Palkovic zapojí do „zpětného odbě-
ru“ elektrických spotřebičů a přispě-
jí tak k jejich ekologické likvidaci.
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očekává předcházení vzniku zbytečných 
odpadů. V komunálním odpadu zbytečně 
končí vysloužilé elektrozažízení, které je 
možné recyklovat.

Na skládkách zbytečně končí toxic-
ká rtuť

Podle analýzy společnosti EKOLAMP   
domácnosti vyhazují do komunálního 
odpadu zhruba 66 procent doma použi-
tých a vyřazených úsporných světelných 
zdrojů: lineárních a kompaktních zářivek, 
výbojek nebo LED světelných zdrojů.  
„Na skládkách tak každoročně zbytečně 
končí více než tisíc tun směsi skla, 
plastů a kovů. Přitom 85 procent 
těchto materiálů lze snadno recyk-
lovat,“ říká Radoslav Chmela, zástupce 
společnosti EKOLAMP.

Nerecyklované úsporné zářivky navíc 
představují značnou ekologickou zátěž. 
Obsahují totiž nepatrné množství – do 
5 mg – toxické rtuti, která však ve vel-
kých objemech představuje značné zdra-
votní riziko. Zejména voda je v ohrožení, 
1mg může znečistit až 20 000 litrů vody. 
„Pokud se ročně nedostane ke zpra-
cování přibližně 75 kilogramů rtuti 
z neodevzdaných světelných zdrojů, 
je jasně vidět obrovské potenciální 
ohrožení životního prostředí,“ dodá-
vá Radoslav Chmela.

Lidé jsou líní zářivky třídit
Podle průzkumu společnosti EKO-

LAMP domácnosti uvádějí, že recyklují 
neuvěřitelných 83 procent úsporných zá-
řivek. Skutečnost je ale jiná. Praxe totiž 
ukazuje, že ke zpracování odevzdají jen 
asi třetinu.

Služby zpětného odběru jsou přitom 
pro domácnosti i obce poskytované zdar-
ma. „Domácnosti pouze musí odnést 
vysloužilé zářivky na nejbližší sběrné mís-
to, jejichž rozsáhlou sít provozuje právě 
EKOLAMP. Obce pak mohou navázat 
přímou spolupráci s námi a my se již 
o svoz a recyklaci postaráme zdarma,“ 
vysvětluje Petr Číhal, obchodní manažer 
EKOLAMPu zodpovědný za vztahy se 
spolupracujícími subjekty.

Ekolamp nabízí ekologické a ekono-
micky výhodné řešení

EKOLAMP se stará o více než 4 400 
sběrných míst po celé republice. Malá 
sběrná nádoba, kam lze odnést vyslou-
žilou nefunkční zářivku je k dispozici na 
úřadech, prodejnách elektro či jiných 
veřejně dostupných místech. Dalším ře-
šením jsou sběrné dvory, které provozují 
města či obce.

Obec Palkovice má malou sběrnou 
nádobu umístněnou ve vestibulu 
domu služeb.

Sběrný dvůr, který se v obci nachází, 
je otevřen:

Středa  15.00 – 18.00
Sobota    8.00 – 11.00
Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, 

tak živnostníkům podnikajícím v katastru 
obce. 

„Další možností jak se může občan 
obce ekologicky zbavit vysloužilých záři-
vek je nejbližší maloobchodní prodejna, 
kde mu ochotně vysloužilý zdroj při náku-
pu nového bezplatně odeberou“, dodává 
Radoslav Chmela.
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O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou 

organizací, která byla v roce 2005 zalo-
žena tuzemskými pobočkami společností 
Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA 
B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběr-

ných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých 
osvětlovacích zařízení, jejich zpracování 
včetně následného materiálového využití 
a odstranění zbytkových odpadů.

Více informací na www.ekolamp.cz

Tisková zpráva
POSLEDNÍ ŠANCE 
VYHRÁT TABLET
Už jen do konce února mohou lidé 
za staré elektro získat tablet
Stále	 ještě	mají	 lidé	šanci	vyhrát	zbrusu	
nový	 tablet.	 Ještě	 měsíc	 totiž	 zbývá	 do	
konce	 soutěže	 „Sbírej	 a	 vyhraj“,	 kterou	
před	 časem	 vyhlásila	 nezisková	 organi-
zace	ASEKOL.	Stačí	přinést	pět	starých	
spotřebičů	 na	 sběrný	 dvůr,	 udělat	 tak	
dobrý	skutek	a	ještě	být	odměněn.

Lidé se mohou stále zapojit do soutěže, 
a to tak, že si vytisknou leták z interneto-
vých stránek www.asekol.cz nebo ze strá-
nek své obce, na který za odevzdání jed-
noho spotřebiče dostanou razítko. Jakmile 
jich nasbírají pět, doplní kontaktní údaje 
a leták odešlou na PO BOX 75, 46 0003 
Liberec 3. Soutěž trvá do 28. února 2013, 
kde se bude z došlých letáků losovat vítěz 
tabletu Samsung pro každý ze čtrnácti kra-
jů České republiky.

Tisk letáků navíc není omezen, každý 
jich může odeslat několik. Znásobí tak své 
šance vyhrát. Kromě tabletu čekají zajímavé 
ceny i na další čtyři vylosované v každém 
kraji. Ti, kteří vylosováni nebudou, nemusí 
litovat. Tříděním elektra totiž přispějí ochra-
ně životního prostředí. Každý spotřebič 
obsahuje až 80 % materiálů, které lze díky 
recyklaci znovu využít. Navíc se zabrání úni-
ku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo.

ASEKOL, s.r.o.,	 je	 nezisková	 spo-
lečnost,	která	od	 roku	2005	provozuje	
kolektivní	systém	zpětného	odběru	elek-
trozařízení.	Na	základě	zápisu	vedeného	
u	 Ministerstva	 životního	 prostředí	 ČR	
zajišťuje	 zpětný	 odběr	 elektrozařízení	
v	oblastech	výpočetní,	telekomunikační	
a	kancelářské	 techniky,	spotřební	elek-
troniky,	nástrojů,	hraček	a	vybavení	pro	
volný	čas	a	sport,	přístroje	pro	monito-
rování	 a	 kontrolu	 a	 výdejní	 automaty	
(tj.	skupiny	3,	4,	6,	7,	8,	9	a	10).	ASE-
KOL	 má	 uzavřeny	 smlouvy	 o	 zřízení	
míst	 zpětného	 odběru	 s	 4	 214	 městy	
a	obcemi	a	2	568	opravnami	a	prodej-
nami	elektro.	Další	tisíce	sběrných	míst	
vznikly	 díky	 vývoji	 a	 instalaci	 různých	
druhů	kontejnerů	na	drobná	elektroza-
řízení.	Provozovaných	více	než	12	500	
sběrných	míst	zajišťuje	společnosti	ASE-
KOL	nejhustší	 sběrnou	 síť	 vysloužilých	
elektrozařízení	 ze	 všech	 kolektivních	
systémů	v	ČR	i	v	Evropě.	V	roce	2011	
vybral	ASEKOL	od	každého	občana	ČR	
průměrně	1,67	kg	elektroodpadu.

Kontakty
AMI Communications, spol. s r. o.: 
Týn 641/4, Praha 1, Šimon Slavík, e-mail: 
simon.slavik@amic.cz, www.amic.cz/press
ASEKOL, s.r.o.: Československého exi-
lu 2062/8, Praha 4, manažerka projektu 
Jitka Šimková, e-mail: simkova@asekol.cz, 
tel.: 605 207 649, www.asekol.cz
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Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Palkovice 
Valná hromada Honebního společenstva Palkovice se bude konat v pátek 

15. 3. 2013 v 17 hodin v Restauraci Pod Habešem.
Radim	Bača,	

starosta	Honebního	společenstva	Palkovice

Kubánkov 2013
Již 14. ročník „Novoročního výšlapu“ 

na nejvyšší horu Kubánkov (662 m. n.) 
v Palkovicích uspořádaného OÚ Palkovi-
ce právě v první den nového roku 2013, 
za mimořádně hezkého slunečního dne 
(+12oC, na sluníčku) navštívilo několik 
stovek lidí. Odhadem jich mohlo být urči-
tě více než 500, možná i 600 v různých 
věkových kategoriích, kdy nejmladším 
nebyl ještě ani jeden rok a těm věkově 
pokročilejším už i přes 80.

Přesně o půldvanácté zazněla česká 
státní hymna a po ní se ujali mikrofonu - 
starosta obce Palkovice pan Radim Bača 
a místostarostka obce Hukvaldy paní Ing. 
Ivana Hrčková. Rozloučili se se starým 
rokem, ale hlavně uvítali rok nový, rok 
2013 s přáním všeho nejlepšího, mnoho 
úspěchů v osobním životě, pevného zdra-
ví, lásky, občanského soužití, přátelství 
a všeho toho, co jim rok 2012 přinést 
nestačil. Oba vyzvedli až neuvěřitelně ve-
likou návštěvu a zájem občanů o „Novo-
roční dopoledne“. Zejména nespočetnou 
účast Klubu českých turistů z Hukvald, 
Rychaltic i jiných obcí. Ti z Hukvald zde 
byli již po 28, z Fryčovic dokonce již po 
39. Samozřejmě většinu účastníků tvořili 
lidé z dalšího širokého okolí: Chlebovic, 
Zelinkovic, Kozlovic, Frýdku-Místku, Frý-
dlantu n./O, Havířova, Ostravy, Kopřiv-
nice a dalších. Nejvzdálenější snad byl asi 

z Kylešovic u Opavy, (ale nemusí to být 
úplná pravda).

Po proslovech došlo k slavnostnímu 
zapálení „Novoroční vatry“. Jako první 
zapálenou louč z rukou jednoho ze sta-
vitelů „hranice“ pana Vyviala (p. Laka-
toše) převzala paní místostarostka obce 
Hukvald, po ní starosta obce Palkovice, 
dále pak dva představitele klubu Českých 
turistů pan Jiří Strakoš z Hukvald a pan 
Tomáš Sadílek z Fryčovic. A než se vatra 
pořádně rozhořela, stály u „mysliveckého 
krmelce“ několik metrů dlouhé řady, aby 
se občerstvily mysliveckými specialitami. 
Mezi tím již tradičně následovaly stovky 
a možná, že i tisíce stisky rukou, polib-
ků a přání pevného zdraví, štěstí, lásky 
i úspěchů. Nebylo zapomenuto ani na 
nalezení nejmladšího účastníka této novo-
roční akce. Ve věku do jednoho roku jich 
tam bylo několik. Porota nakonec vybrala 
dvouměsíčního chlapečka „Deniela“ (viz. 
foto). Zpestřením celé akce byla určitě 
i účast tuctu koní a jezdců v symbolickém 
jezdeckém oděvu s širokým kloboukem. 
Na přání rodičů povozili i mnoho šťast-
ných a spokojených dětí.

Je také nutno vyzvednout práci celé-
ho kolektivu pořadatelů. Zejména stavi-
telů vatry, pánové Jan, Michal a Mirek. 
Nepřáli si být jmenováni, tak alespoň 
jejich křestní jména. Stejně tak myslivců 
z krmelce, pana Petra, Čestmíra, Zdenka 
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a Mirka. K nim patří určitě i Čestmír Krč, 
který zajišťoval hudbu a rozhlas. Tradičně 
k tomuto kolektivu již řádu let patří i pan 
František Řebíček, kterému děkujeme za 
pronájem louky.

„Jsem	hrdý,	že	v	naší	obci	žijí	takto	
obětaví	 lidé,	 kteří	 jsou	ochotní	 po	bu-
jaré	silvestrovské	noci,	brzy	ráno	vstát	
a	 věnovat	 svůj	 volný	 čas	 ve	 prospěch	
veřejnosti.	 Samozřejmě,	 že	 jim	 všem	
vyslovuji	ty	nejvřelejší	slova	úcty,	uzná-

ní,	ale	hlavně	poděkování.	Poděkování	
patří	i	Vám	všem	účastníkům	novoroč-
ního	vyšlapu	na	Kubánkov.	Již	dnes	se	
těším	 na	 hojnou	 účast	 1.	 ledna	 2014	
při	 15.	 ročníku,	 dnes	 již	 tradičních	
oslav	 nového	 roku.“	To byly slova sta-
rosty obce pana Radima Bače.

Tak takový byl ve stručnosti Kubán-
kov 2013!

Stanislav	Harabiš

Tříkrálová sbírka
Doba vánoční má své ne-

smazatelné kouzlo. Těší se 
na ni nejen děti, ale i dospělí. 
Každý z nás si v tuto dobu na-
jde to své. Pro mě osobně je 
doba vánoční spojená mimo 

jiné i s charitativní činnosti a tou je  pří-
prava tradiční Tříkrálové sbírky. V ko-
loběhu vánočních příprav je potřeba se 
postarat o zapečetění kasiček, zajištění 
koledníků a další činnosti administrativ-
ního charakteru. Vzhledem k tomu, že 
jak na Charitě v Místku, tak na Obecním 
úřadě v Palkovicích, jsme si za ty roky už 
na sebe zvykli, a proto nám nezabírá tato 
administrativa mnoho času. Letos jsme 
nevyrazili na koledování všichni, v jeden 
víkend, jak tomu bylo v minulosti naším 
zvykem, ale vzhledem k řádícím infek-
cím, které tentokrát neminuly ani nás, 
rozdělili jsme koledování na dva víkendy 
po sobě. Sbírka oficiálně probíhala v ob-
dobí 2. - 14. ledna 2013. Mezi občany 
Palkovic a Myslíku vyrazilo s  koledou 
celkem čtrnáct skupinek koledníků, vyba-
vených čtrnácti zapečetěnými kasičkami. 
Ta patnáctá kasička čekala opět v kostele 

sv. Jana Křtitele na ty, které jsme neza-
stihli doma. Navíc v této kasičce skončil 
výtěžek tříkrálového koncertu, který se 
konal 6. ledna v místním kostele. Byla to 
malá novinka v rámci našeho společného 
koledování. Rádi bychom na to navázali 
i v příštích létech. Letos si s námi poča-
sí dost pohrávalo, déšť se střídal se sně-
hem. Za ty roky jsme už tak nějak zvyklí 
na všechno možné a počasí nám náladu 
nijak nepokazí.

Sbírku pořádá Charita Česká repub-
lika a výtěžek sbírky putuje na podporu 
jejich projektů. Výtěžek z naší obce zů-
stává v Charitě Frýdek-Místek na plnění 
jejich projektů. Detailní informace o těch-
to projektech najdete na webových strán-
kách: http://www.fm.charita.cz.

Tato akce má velmi pozitivní ohlas 
mezi našimi občany a nebylo tomu ji-
nak ani letos. Děti byly opět obdarová-
ny sladkostmi, teplým čajem a vroucím 
slovem. To se pak koleduje hned lépe. 
Nastalo počítání na obecním úřadě, kte-
ré proběhlo také již tradičně v naprosto 
pohodové atmosféře a jaké bylo naše 
překvapení, když jsme v konečném sou-
čtu došli k částce 93 892 Kč, z toho na 
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Myslíku 15 498 Kč. Je to naprostý re-
kord v dosavadní historii této sbírky v naší 

obci. Například oproti loňskému roku je 
to o 12 560 Kč více.

Ve srovnání s okolními obcemi (ves-
nicemi) v rámci Charity Frýdek-Místek se 
v naší obci vybralo nesrovnatelně nejvíce 
peněz (podobně velké vesnice za námi 
zaostávaly o několik desítek tisíc korun!). 
A to už je opravdu chvályhodný výsledek. 
V oblastní Charitě Frýdek-Místek se vy-
bralo 1 567 355 Kč (o cca 25 000 Kč 
méně než v roce 2012). V rámci celé Čes-
ké republiky se vybralo během tříkrálové-
ho koledování celkem 76 948 921 Kč 
(o cca 1,7 mil více než v roce 2012).

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv fi-
nanční částkou. A letos Vás nebylo málo, 
kteří jste nám otevřeli své příbytky. Věřte, 
že jste podpořili dobrou a potřebnou věc. 
Dále bych chtěl moc a moc poděkovat 

všem koledníkům, bez kterých by to také 
samozřejmě nešlo. Ti dobrovolně obě-
tovali svůj volný čas pro pomoc druhým 
a za to jim patří velký dík. Stali se tak pří-
kladem pro své vrstevníky. Mohl bych je 
klidně vyjmenovat, ale je to opravdu vel-
ký tým (více jak padesát koledníků) a tak 
bych nerad na někoho zapomněl. Moje 
poděkování míří také na obecní úřad, za 
vstřícný přístup k nezbytným úředním 
úkonům, především paní Dáši Bajtkové. 
Více informací o sbírce najdete na webo-
vých stránkách: www.trikralovasbirka.cz.

Fotografie z  koledování v naší obci 
pak najdete na webových stránkách turi-
stického oddílu Žlutý kvítek, který se na 
sbírce také podílel: http://zlutykvitek.
webpark.cz.
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Věřím, že i příští rok se sejdeme 
v  hojném počtu k našemu koledování, 
a že se nám podaří vybrat co nejvíce pe-
něz, které v  tomto případě nekazí cha-
rakter, ale pomáhají dobré věci. A třeba 

se nám podaří pokořit tu magickou hrani-
ci 100 000 Kč.

Zapsal	Ing.	Tomáš	Huďa,	
koordinátor	sbírky	

pro	obec	Palkovice	a	Myslík

Co je doma to se počítá, dámy a pánové!

Podnikatelská jednička – tento-
krát kosmetička.

Potkala jsem ji na 
spinningu. Usměvavá, 
příjemná tmavovláska. 
Říká mi: „Ahoj, já jsem 
Petra. Kdybys někdy 
potřebovala zajít v Pal-

kovicích na kosmetiku, tak tady je moje 
telefonní číslo - 603 823 462.“ A já 
se k ní jednou opravdu objednala. Paní 
Radová má svoji provozovnu v domeč-
ku, ve kterém bydlí s manželem a dvě-
ma dcerkami, Na Osadě pod JZD. Na 
její salon vás už z dálky upozorní velký 
nápis „KOSMETIKA“, umístěný na plo-
tě zahrady. Kromě příjemného prostře-
dí u Petry naleznete také profesionální 
přístup a servis. Nabízí širokou paletu 
kosmetických a masérských služeb za pří-
stupné ceny. Takže dívky, ženy i muži, 
máme ji přímo u nás v obci, nemusíme 
nikam jezdit. A to se vyplatí. Pro pří-
pad, že byste opravdu chtěli využít jejich 
služeb, připojuji na Petru Radovou také 
e-mailový kontakt: info@studioluna.cz, 
nebo petrarad@email.cz.

Tvoje začátky se datují rokem 2007. 
Jaké to tenkrát bylo začínat s kos-
metickou péčí v domácím prostředí?

Bylo to těžké. Klientky se zpočátku ne-
hrnuly. Dnes, když přijímám objednávky, 

se klienti diví, že je nemůžu vzít ihned. Po-
skytuji běžnou kosmetickou péči a masáže 
nejen ženám a mužům, ale i teenagerům, 
kteří to ve svém věku opravdu potřebují. 

Vedle běžného ošetření pleti nabízíš 
svým klientům také něco navíc?

Pochopitelně. Jde o laserové ošetření 
pleti vhodné na akné, vrásky, popáleniny, 
hojení jizev a ekzémů, dále ultrazvukové 
ošetření pleti. Permanentní make-up a lif-
tingové ošetření očního okolí. Nescházejí 
ani relaxační a omlazující kúry a provádím 
také líčení přímo podle přání klientek. 
V nabídce mám také prodej dárkových 
poukázek. Veškerá ošetření provádím 
profesionální kosmetikou Janssen, Dibi, 
Olos a Nobilis Tilia. Důraz kladu přede-
vším na dodržování hygieny a na perfekt-
ně provedenou práci. Ošetření provádím 
podle momentálního stavu pleti klienta.

Při mé poslední návštěvě jsem 
absolvovala základní ošetření pleti: 
hloubkové čištění i laserové ošetře-
ní, relaxační masáž obličeje a u pří-
jemné relaxační hudby jsem mohla 
naslouchat Tvému odbornému vý-
kladu. Přiznám se, že jsem byla vel-
mi spokojena.

Čištění pleti je součástí pravidelné 
péče každého z nás. Z pokožky nejpr-
ve odstraním maz pomocí ultrazvukové 
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špachtle, peelingem, nebo mechanickým 
způsobem. Pokud je potřeba, použiji lase-
rový paprsek na stimulaci kožních buněk. 
Tím docílím zklidnění pleti, stažení pórů 
a urychlení hojení. Poté aplikuji masku 
podle stavu pleti, kterou nechám působit 
přibližně dvacet minut. Následně prove-
du masáž obličeje, která působí na velké 
množství nervových zakončení v obličeji. 
Dosahuji tím u klientů obrovského rela-
xačního účinku centrální nervové sousta-
vy i celého těla. Při této příjemné činnosti 
někteří klienti nezřídka lehce pospávají. 
Kosmetická masáž je nejúčinnější preven-
cí proti stárnutí pleti obličeje.

Jak často bychom, my ženy, měly 
vyhledávat kosmetické služby?

Čištění doporučuji jedenkrát za čtyři až 
šest týdnů. Jestliže je ale pleť problema-
tická, může k čištění docházet i častěji. Je 
to pochopitelně individuální. Kožní buňky 
se mění zhruba co osmadvacet dní a po 
odstranění odumřelých zrohovatělých kož-
ních vrstev kůže – tedy těch, laicky řečeno, 
suchých šupinek - je pleť lépe vyživována 
a pleť se tak stává jemnější, pevnější, pruž-
nější a zpomaluje se tak tvorba vrásek. 
Také aktivní látky získané z výživných ma-
sek, sér a krémů daleko lépe pronikají do 
hlubších vrstev pokožky.

Poskytuješ také lymfatickou masáž. 
Můžeš nám prozradit, pro koho je 
tato masáž vhodná? Nejsem v tomto 
ohledu žádná výjimka a také trpím 
celulitidou.

Masáž je vhodná jako prevence pro lidi 
vystavené dlouhému stání. Pomáhá také 
rychlejší regeneraci organismu po fyzické 
zátěži, turistice či sportu. Zlepšuje krevní 

a lymfatický oběh, snižuje otoky – odvádí 
totiž vodu, ulehčuje revmatismu a bolesti 
kloubů. Slouží k detoxikaci těla a k pre-
venci vzniku křečových žil či celulitidy.

Slyšela jsem, že máš hodně klien-
tek právě na tuto speciální masáž. 
V čem tkví tajemství lymfodrenážní 
masáže?

Má za úkol obnovit a zvýšit oběh lymfy. 
Lymfatický systém totiž nemá svoji pum-
pu. Jestliže nepracuje, nebo je zpomalena, 
zůstávají zbytky látkové výměny v tkáních. 
Tukové buňky proto zvětšují svůj objem, 
vytvářejí se tukové polštářky, pomerančo-
vá kůže a otoky. Pomocí cíleného masáž-
ního tlaku a směru je možné lymfu aktivo-
vat a dosáhnout odplavení škodlivin z těla 
ven. Tato masáž by se měla opakovat bě-
hem jednoho měsíce desetkrát. Neprovádí 
se při poruchách štítné žlázy, onemocnění 
ledvin, zánětu žil, u těhotných a v šesti-
nedělí. Další oblíbenou masáží mých kli-
entek je masáž lávovými kameny, kdy tělo 
masíruji střídavě teplými kameny i bez 
nich. Klient by měl být absolutně zdravý, 
jelikož každá masáž může vyvolat jakékoliv 
začínající onemocnění – například chřip-
ku, zánět a podobně.

Jak relaxuješ, Petro, Ty osobně?
Moje relaxace spočívá v tom, že si 

pustím hudbu, ať už relaxační, nebo mo-
derní. Dám si na pleť masku, položím se 
na masážní lehátko a odpočívám. Občas 
si také zajdu na kosmetiku, masáž těla, 
nebo jen tak vyrazím do přírody.

Co Ti tady v obci chybí?
Chybí mi tu nějaké centrum komplex-

ní péče o zdraví. Představuji si takový 
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Základní škola a mateřská škola Palkovice

Výsledky vzdělávání za 1. pololetí 
2012/13

V 1. pololetí školního roku 2012/13 
navštěvovalo naši školu celkem 251 žáků. 
Na 1. stupni prospěli všichni žáci, 106 
žáků prospělo s vyznamenáním, z toho 
85 se samými jedničkami. Na 2. stupni 
prospělo 47 žáků s vyznamenáním, z toho 
5 se samými jedničkami. Čtyři žáci ne-
prospěli. Za reprezentaci školy, pečlivou 
přípravu na vyučování a za práci pro třídu 
bylo uděleno celkem 72 pochval třídního 
učitele. K posílení kázně bylo uděleno cel-
kem 14 napomenutí třídního učitele, 7 dů-
tek třídního učitele a 2 důtky ředitele školy, 
převážně za porušování školního řádu, ká-
zeňské přestupky a neomluvenou absenci.

Naši žáci mají možnost po vyučování 
navštěvovat nepovinné předměty a krouž-
ky. Sportovní hry navštěvuje 36, Nábo-
ženství 33, Estetickou výchovu 19, Cvi-
čení z matematiky 21, Pěvecký sbor 11, 
Sportovní kroužky 41, Výtvarný kroužek 
18, Rybářský 19, Angličtinu 27, Přírodo-
vědný kroužek 21 žáků.

Žáci se zapojili také do sportovních 
a zájmových soutěží: přespolní běh, 
okresní kolo – 1. místo Tomáš Krpec, 

3. místo Anna Talová, Jan Hlisnikovský; 
stolní tenis, okresní kolo – 3. místo Vlas-
timil Greš, Lukáš Vyvial, Jiří Slípek, Dan 
Kunz; florbal turnaj Povodí Ondřejni-
ce, ml. žáci - 3. místo, Eliška Kubalová, 
Kristina Gřesová, Alena Bačová, Kristýna 
Pavelková, Jakub Šotkovský, Josef Jaroš, 
Adam Rajnoch, David Leňko, Jan Pě-
lucha, Jakub Vít Pavlas, Kamil Trochta, 
Matěj Halata, Jan Hlisnikovský; st. žáci – 
2. místo Matěj Svobodník, Petr Bílek, Jiří 
Minarčík, Jiří Bajtek, Matej Bobřík, Ladi-
slav Merta, Jakub Warzecha, Jiří Slípek, 
Tomáš Trojčínský, David Kolář, Adam 
Farský; florbal – okrskové kolo, 4. místo – 
Markéta Balašová, Kristina Gřesová, Ale-
na Bačová, Jakub Šotkovský, Josef Jaroš, 
Adam Rajnoch, Jakub Vít Pavlas, Kamil 
Trochta, Jan Pělucha, Matěj Halata, Jan 
Hlisnikovský; volejbal - pohár chlapců 

dům zdraví, kde v přízemí by byly ob-
chůdky a v patře všichni lékaři a služby 
občanům od kadeřnic přes manikérku, 
masérku, kosmetičku, rehabilitace…Dále 
také slušné restaurační zařízení.

Co bys přála občanům Palkovic?
Občanům bych přála hodně štěstí, 

zdraví a spokojenosti. Krásné mezilidské 

vztahy, aby se nám tady v obci dobře žilo. 
A všem svým VIP klientkám bych ráda 
poděkovala za projevenou důvěru, kterou 
projevují pravidelnými návštěvami a klad-
nými doporučeními. „Milé dámy, na vaši 
návštěvu se opět těším!“

Za	rozhovor	poděkovala	členka	
redakční	rady	Iveta	Trochtová.
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8. a 9. tříd, okresní kolo - 2. místo Tomáš 
Trojčínský, David Kolář, Ondřej Balaš, 
Dan Kunz, Jiří Bajtek, Adam Farský; vý-
tvarná soutěž Barevný podzim Ostrava 
- Eva Hlavačková 6. tř. - 2. místo; Děje-
pisná olympiáda – postup do okresního 
kola Ladislav Merta 8. tř.; Matematická 
olympiáda – postup do okresního kola 
Jakub Šotkovský 5. tř., Lucie Juřenová, 
David Kolář, Kateřina Kubicová, Michae-
la Žváková 9. tř.; soutěž ZOO Ostrava 
– v 1. kategorii se z 200 družstev na 
25. místě umístilo družstvo Vojtěch Ond-
rášik, Vojtěch Ivo Pavlas ze 6. tř., Pavlína 
Filipcová, Pavla Menšíková, Kateřina Ty-
lečková ze 7. tř., ve 2. kategorii se z 200 
družstev na 13. místě umístilo družstvo Jiří 
Bajtek, 8. tř., Adam Kolář 7. tř., David 
Kolář, Tomáš Trojčínský  9. tř.; rybářské 
závody - Jan Oliva ze 7. tř., člen rybář-
ského kroužku, získal na podzim bronzo-
vou medaili na Mistrovství České republiky 
v lovu na mušku, zvítězil v Poháru České 
republiky v lovu ryb na mušku, a celkově 
se stal mistrem české republiky v kategorii 
benjamin.

Podpora sportu, zdravého životního 
stylu

V každém ročníku mají žáci zařazeny 
dvě hodiny tělesné výchovy. Na 1. i na 
2. stupni mají dále možnost navštěvovat 
nepovinný předmět sportovní hry a po vy-
učování sportovní kroužky.

Lyžování – již před několika lety jsme 
přeřadili lyžařský výcvik ze 7. ročníku na 
1. stupeň. Žáci, kteří se v 5. ročníku učí 
lyžovat na sjezdovce v Palkovicích, se pak 
mohou na 2. stupni účastnit dvakrát výjez-
dových doškolovacích lyžařských výcviků 
na horských střediscích (s ohledem na fi-

nanční náklady na pobytové akce pořádá-
me v jednom roce výjezd k moři, v dalším 
roce zdokonalovací lyžařský výcvik). V loň-
ském roce se výcvik konal na Kohútce, pro 
příští rok budou žáci v červnu odevzdávat 
předběžné přihlášky, a podle počtu zájem-
ců vybereme středisko. Podle sněhových 
možností zařazujeme také lyžování v hodi-
nách tělesné výchovy. Bruslení – o brus-
lení v hale ve Frýdku-Místku mají žáci vždy 
obrovský zájem, pravidelně dvakrát za 
školní rok se bruslení účastní cca 130 žáků 
ze 4. - 9. ročníku. Turistický výcvik – 
pro žáky 8. ročníku pravidelně pořádáme 
třídenní turistický výcvik na Hostýně, žáci 
se učí základy pobytu v přírodě, orientace 
v terénu apod., a hlavně chodí po horách. 
Cyklistický výcvik – zařazujeme dvou-
denní v 7. ročníku, žáci se učí pravidla po-
hybu na kole po silnici, v terénu, drobné 
opravy a údržbu kola. Kurz sebeobra-
ny – pro žáky 9. ročníku jsme letos nově 
připravili dvoudenní kurz sebeobrany pod 
vedením odborného instruktora, jeden 
den již žáci trénovali v prosinci, další den 
je připraven na červen. Besip – žáci se 
pravidelně zapojují do dopravních soutěží, 
dopravní výchova je zapracována ve škol-
ním vzdělávacím programu.

Zdravý životní styl – žáci pracují 
v projektech Zdravé zuby, Sapere – vědět, 
jak žít. V rámci preventivních aktivit se žáci 
1. - 9. ročníku pravidelně účastní prožitko-
vých programů Buď OK.

Výjezd k moři – pravidelně co 2 roky 
pořádáme v souladu s naším školním vzdě-
lávacím programem (Poznáváme Evropu) 
poznávací a ozdravný výjezd žáků k moři. 
V letošním školním roce je přihlášeno 54 
žáků z 3. - 8. ročníku, pojedou v červnu 
do Itálie, poloostrov Gargano. Někteří žáci 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

19

jedou na výjezd již potřetí, v r. 2009 se 
konal výjezd do Chorvatska, v r. 2011 do 
Řecka. 

Podpora rodiny
Jednou z příčin školního neúspěchu, 

podobně i neúspěchu v životě, bývá u dětí 
nefunkční nebo rozvrácená rodina, dítě vy-
růstá v nejistém prostředí, může mít pocit, 
že doma překáží. Na podporu klasické ro-
diny (neplést si se současným trendem on, 
ona a pes) připravujeme na jaro 2013 pro 
žáky školní projekt, zaměřený na radostné 
události v rodině (svatby, narození dítěte 
apod.), jehož součástí budou besedy a škol-
ní výstavka materiálů na téma rodina.

Zájmové útvary, kroužky
Po mnoho let jsme považovali za sa-

mozřejmé, že v českých školách se po 
vyučování žáci účastní činnosti zájmových 
kroužků. Bohužel současné trendy ve vede-
ní školství již neumožňují spojovat kroužky 
se školním vzděláváním, ale odsouvají je do 
zájmového vzdělávání, které nelze hradit 
ze státních prostředků. Proto okolní školy 
již dříve přistoupily k zpoplatnění kroužků. 
Na naší škole budou kroužky zpoplatněny 
od 2. pololetí 2012/13. Díky pochopení 
vedení obce bude činnost kroužků částeč-
ně dotována z obecních prostředků v rámci 
prevence negativních jevů, neboť předsta-
vitelé obce si uvědomují, že ne všichni rodi-
če mohou umožnit svým dětem navštěvo-
vat domy dětí a umělecké školy ve městě. 
A tak se nám společně podaří zachovat 
nabídku zájmových kroužků při škole.

Podpora čtenářské a finanční gra-
motnosti

Výsledky mnoha výzkumů ukazují, že 
děti se sice naučí číst slova, ale stále méně 

chápou smysl a obsah textu. Kolik rodičů 
dnes čte dětem pohádky, a pak si o nich 
s dětmi vypráví? Do školní knihovny 
každý rok nakoupíme nové knihy za min. 
10 000 Kč, žáci kromě školní knihovny 
navštěvují společně i obecní knihovnu. 
Každoročně se zapojujeme do akce „Čes-
ko čte dětem“.

V 9. ročníku se žáci od loňského školní-
ho roku v předmětu Finanční gramotnost 
seznamují se základy finanční matematiky, 
aby pochopili pojmy, jako jsou např. dlu-
hy, půjčky, splátky, úvěry, úroky apod., 
aby zbytečně nepadali do dluhových pastí 
nastražených poskytovateli půjček. V rám-
ci tohoto předmětu se zapojují i do celore-
publikové soutěže.

Hospodaření školy
ZŠ a MŠ Palkovice je právní subjekt, 

a i když si to mnozí neuvědomují, je to 
dosti velká firma. Zaměstnává celkem 40 
zaměstnanců, kteří pracují ve 2 směnách 
ve 2 budovách, pečuje o cca 350 klientů 
v ZŠ a MŠ, to vše v souladu se zákoníkem 
práce, školskými, hygienickými, ekono-
mickými, bezpečnostními zákony a před-
pisy. Jako příspěvková organizace hos-
podaří s příspěvkem ze státního rozpoč-
tu, který je poskytován prostřednictvím 
krajského úřadu, a s příspěvkem zřizova-
tele – Obce Palkovice. V roce 2012 činil 
příspěvek ze státního rozpočtu celkem 
13 842 000 Kč. Z toho 10 137 000 Kč 
tvořily náklady na mzdy zaměstnanců. Po 
zaplacení dalších povinných odvodů, po-
jištění a nemocenských zbylo na učebnice 
a učební pomůcky cca 38 000 Kč (pro 
251 dětí!). Příspěvek obecního úřadu na 
zajištění provozu školy v roce 2012 činil 
2 400 000 Kč. Z toho cca 1 100 000 Kč 
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tvoří náklady na vodu, elektřinu a plyn! 
Na školném v MŠ a ŠD a z pronájmů 
získala škola celkem 300 000 Kč. Celá 
škola tedy za rok 2012 získala a utratila 
celkem 16 542 000 Kč.

Projekty
Využíváme možností získávání prostřed-

ků a vybavení pro školu také z různých pro-
jektů financovaných z prostředků EU. 

V letošním školním roce pokračujeme 
v rámci přeshraniční spolupráce v Euro-
regionu Beskydy ve spolupráci na eko-
logickém projektu se školou v Bujakowě 
v Polsku.

V projektu EU peníze školám – Vzdě-
lávání pro 21. století jsme získali celkem 
1 300 000 Kč, které postupně využíváme 
na zlepšení podmínek výuky (interaktivní 
tabule, dataprojektory, PC, výroba digitál-
ních učebních materiálů) a školení učitelů, 
projekt pokračuje do jara 2014.

Jako pilotní škola se účastníme pro-
jektu Heuréka, který připravilo Národní 
muzeum v Praze na podporu výuky pří-
rodovědných předmětů. Do projektu, 
který běží do jara 2014, bylo Národním 
muzeem v Praze vybráno celkem 8 škol 
(5 základních škol a 3 gymnázia) z celé 
České republiky. V rámci projektu jsou 
pro žáky a učitele připraveny materiály 
do hodin a badatelské úkoly, škola získa-
la bezplatně GPS, PC a fotoaparát, dále 
možnost zakoupení badatelského vybavení 
za 20 000 Kč.

Jsme přihlášeni také do projektu 
Země, slunce, voda, vzduch, který poběží 
od června 2013 do prosince 2014, sou-
částí projektu jsou exkurze pro žáky, kurzy 
pro učitele, bezplatně materiály pro výuku 
(malá větrná turbína 300W, fotovoltaické 

experimentální panely, solární systém pro 
ohřev vody)

V současné době je ve stadiu schvalo-
vání projekt Inovace a rozvoj ZŠ Palkovice. 
Pokud bude schválen, vytvoříme moderní 
učebnu zeměpisu s velkoplošnou interak-
tivní tabulí a žákovskými pracovišti s net-
booky nebo tablety. Součástí projektu jsou 
také vícedenní exkurze žáků 8. a 9. roč-
níku po území České republiky (Šumava, 
Krkonoše, České Švýcarsko, Jeseníky), 
zaměřené na poznávání rozdílných lokalit 
s využitím právě přenosné techniky.

Školní družina
Ve školní družině jsou ve školním roce 

2012/13 v provozu 3 oddělení, pracují 
zde 3 vychovatelky. Činnosti družiny se 
pravidelně účastní 90 žáků z 1. - 5. tří-
dy, ranní družina je v provozu od 6.00 do 
7.30, odpolední od 11.20 do 16.30.

Mateřská škola 
V letošním školním roce jsou v provozu 

již 4 třídy mateřské školy. K předškolnímu 
vzdělávání je přijato celkem 96 dětí. V bu-
dově školy č.p.  287 jsou umístěny dvě 
třídy se staršími dětmi, dvě třídy mladších 
dětí jsou umístěny v budově č.p.  619. 
V MŠ pracuje celkem 8 učitelek, z toho 
jsou již 4 s vysokoškolským vzděláním. 
Současná právní úprava umožňuje rodi-
čům úpravu výše rodičovského příspěvku 
v závislosti na délce doby čerpání.  Mnozí 
rodiče čerpají rodičovský příspěvek pouze 
do 2 let dítěte, a pak žádají o přijetí dítěte 
do MŠ již od 2 let. Nově od 1. 12. 2012 
novela sociálního zákona zrušila omezení 
délky docházky dětí starších 2 let do ma-
teřské školy z důvodu čerpání rodičovské-
ho příspěvku (5 dnů v měsíci, 4h denně 
apod.). Rodičům tak již předpisy nebrá-
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ní umístit dvouleté dítě celodenně v MŠ 
a současně čerpat rodičovský příspěvek. 
Školský zákon od r. 2005 definuje činnost 
mateřské školy jako předškolní vzdělávání 
podle školního vzdělávacího programu. 
Dítě by tedy při nástupu do MŠ mělo být 
natolik zralé, aby již mohlo být vzděláváno. 
Posudek ale vystavuje lékař, ne pedagogic-
ké zařízení. Může učitel zpochybnit posu-
dek lékaře? Proto se můžeme v MŠ setkat 
i s dětmi, které svou nezralostí narušují 
vzdělávání ostatních dětí. Podle dřívějších 
úprav nastupovaly děti do MŠ od 3 let. Pro 
některé učitelky mateřských škol je tento 
nový stav nepochopitelný, bohužel i nepo-
chopitelné zákony respektovat musíme.

Zápis dětí do mateřské školy pro školní 
rok 2013/14 se bude konat 28. května 
2013.

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy pro školní rok 

2013/14 se konal v pátek 18. ledna 
2013. Zákonní zástupci podali celkem 20 
žádostí o přijetí a 4 žádosti o odklad školní 
docházky.

My se školy nebojíme
Učitelky 1. stupně a učitelky třídy před-

školáků z MŠ letos nově spolu připravily 
pro rodiče a děti společný program „My 
se školy nebojíme“. Pravidelně jednou 
za měsíc se od zápisu budou děti, rodiče 
a učitelé setkávat ve škole a připravovat 
společně na vstup do 1. třídy.

Školská rada
Školskou radu při škole zřizuje zřizova-

tel školy. Její kompetence jsou stanoveny 
školským zákonem. V současné době pra-
cuje školská rada ve složení: 

Ing. Tomáš Huďa, předseda (člen jme-
novaný zřizovatelem); Bc. Jana Ručková, 

místopředseda (člen jmenovaný zřizovate-
lem); Dagmar Bajtková (člen zvolený zá-
konnými zástupci); Monika Kozlová (člen 
zvolený zákonnými zástupci); Mgr. Alice 
Gorelová (člen zvolený pedagogickými 
pracovníky školy); Mgr. Jana Radová (člen 
zvolený pedagogickými pracovníky školy).

Sdružení rodičů
Sdružení rodičů je občanské sdruže-

ní, které je založeno na podporu školy. 
V současné době pracuje výbor sdružení 
ve složení:

Ing. Tomáš Huďa, předseda (VI. tř.); 
Bc. Jana Ručková, místopředseda (II. B); 
Michaela Janošcová (I. tř.), Lucie Olejníko-
vá (II. A), Ivona Gřesová (III. tř.), Jaroslav 
Zeman (IV. tř.), Ing. Petra Ondračková (V. 
tř.), Martina Papalová (VII. tř.), Tomáš Po-
dola (VIII. tř.), Ing. Šárka Balašová (IX. tř.).

Sdružení rodičů připravilo v prosinci 
pro žáky školy i děti z MŠ tradiční Mikuláš-
skou nadílku, na únor připravuje pro žáky 
1. stupně dětský karneval, podílí se na 
zajištění Valentýnské diskotéky pro žáky 
2. stupně.

Poděkování sponzorům
Panu Zbyňku Žákovi, provozovateli 

sjezdovky v Palkovicích, za zajištění lyžař-
ského výcviku a lyžování našich žáků.

Panu Rostislavu Krčovi za zajištění 
daru od firmy ArcelorMittal Frýdek-Místek 
a.s. ve výši 10 000 Kč na zakoupení data-
projektoru pro mateřskou školu.

Firmě OKD za sponzorský dar do škol-
ní zahrady.

Děkuji všem dalším, kteří škole pomá-
hají.

Mgr.	Ivo	Fišer,	ředitel	školy
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Lyžařský kurz 5. ročníku
Také v letošním roce naše škola zor-

ganizovala pro žáky 5. ročníku základní 
lyžařský kurz. Přestože se změnil v letoš-
ním roce provozovatel sjezdovky, dostali 
jsme opět možnost uskutečnit tento kurz 
na sjezdovce v Palkovicích.

I když nám počasí příliš nepřálo, měli 
jsme každý den velmi dobře připravený 
svah a děti si mohly vyzkoušet lyžování 
na různých typech sněhu. Kurzu se zú-
častnilo 21 žáků, kteří byli rozděleni do 
3 družstev. Děti, které už základy lyžová-
ní měly, se v lyžování zdokonalily a ty, co 

ještě na lyžích nestály, se přestaly lyžová-
ní bát a získaly základy, které mohou dále 
na sjezdovce zdokonalovat. 

Na závěr kurzu si děti mezi sebou i za-
závodily ve slalomu. Mezi chlapci zvítězil 
Jakub Šotkovský a z děvčat byla nejrych-
lejší Eva Martinová.

Všechny děti si lyžování velmi užily 
a měly radost z toho, jak se jim týden na 
sněhu vydařil.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
provozovateli sjezdovky za velmi dobrou 
spolupráci, pochopení a vstřícnost.

Mgr.	Alice	Gorelová

Zápis do mateřské školy
v Palkovicích bude 28. května 2013

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole v Palkovicích 
se budou od zákonných zástupců dětí při-
jímat v úterý 28. května 2013 v době od 
7.00 do 14.30 hodin na sekretariátu ZŠ 
a MŠ Palkovice, čp. 287.  Registrovány 
budou pouze žádosti řádně vyplněné, po-
tvrzené dětským lékařem.  S žádostí před-
loží zákonní zástupci občanský průkaz, 
rodný list dítěte a kartu zdravotního pojiš-
tění dítěte, doloží také místo trvalého po-
bytu dítěte v Palkovicích (dětský občanský 
průkaz nebo potvrzení vystavené Obec-
ním úřadem Palkovice). Žádosti o přijetí 
si zákonní zástupci mohou vyzvednout na 
sekretariátu školy nebo v mateřské škole. 
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské 
školy jsou zveřejněna na www stránkách 
ZŠ a MŠ Palkovice (http://palkovice.sko-
lyfm.cz/images/prijmanideti.pdf), k na-
hlédnutí jsou také v mateřské škole a na 
sekretariátu školy (přednostně budou 

přijímány děti rok před zahájením školní 
docházky, dalšími kritérii jsou např. trvalý 
pobyt dítěte v Palkovicích, věk dítěte, po-
řadí podání žádostí o přijetí).

Po novele zákona o sociální podpoře 
již vyplácení rodičovského příspěvku rodi-
čům není podmíněno délkou pobytu dítěte 
v předškolním zařízení, a děti starší dvou 
let tak mohou pobývat v MŠ celodenně. 
Jedná se tedy o velkou skupinu dětí na-
víc, které se mohou hlásit do mateřské 
školy, celý jeden ročník. Z tohoto důvodu 
se obracím na všechny zákonné zástupce, 
kteří budou v květnu 2013 žádat o přije-
tí dítěte do mateřské školy v Palkovicích, 
s žádostí o vyplnění předběžné přihlášky 
(je určena pouze k zjištění počtu zájemců 
o přijetí) a odevzdání na sekretariátu školy 
do 15. 3. 2013. Předběžná přihláška je 
vloženou přílohou tohoto vydání Palkovic-
kých listů, k vyzvednutí je také na sekreta-
riátu školy a v MŠ. 

Mgr.	Ivo	Fišer,	ředitel	školy
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Vánoční turnaj badmintonu
Šest desítek hráčů obcí sdružených 

povodím Ondřejnice se utkalo v sobotu 
29. 12. 2012 v Palkovicích při hře bad-
mintonu.

Druhý ročník přátelského „Vánoční-
ho turnaje amatérských hráčů“ se 
uskutečnil pod záštitou SMOPO (Sdru-
žení	 měst	 a	 obcí	 povodí	 Ondřejnice), 
obcí Palkovice a organizátorem TJ So-
kol Palkovice. Ze samotného Sdružení 
měla své hráčské zastoupení obec Palko-
vice - Myslík, Kozlovice, Fryčovice, Bru-
šperk, Kateřinice a Hukvaldy.

Tento turnaj byl posledním sportov-
ním kláním v letošním roce pořádaným 
Tělovýchovnou jednotou v projektu 
„Palkovice žijí sportem“ ke stému 
výročí organizace.

Na třech kurtech, třicet dva týmů smí-
šených párů žen i mužů sehrálo ve třech 
skupinách vzájemná utkání. Vítězové 
skupin postoupili do semifinále, kde bo-
jovali o absolutní vítězství prvních tří míst 
turnaje. Bez cen nezůstali ani výherci dru-
hých a třetích míst ve skupinách. Také 
tito hráči získali hodnotné ocenění.

„Překvapil	nás	obrovský	zájem	hrá-
čů	o	hru.	Zprvu	jsme	vůbec	nepředpo-
kládali,	 že	 bude	 takový	 velký	 zájem	
se	 zúčastnit.	 Dokonce	 jsme	 museli	
několika	 dalším	 zájemcům	 s	 politová-
ním,	 jejich	 účast	 odmítnout.	 Kapacita	
turnaje	byla	naplněna.	I	tak	jsme	hráli	
od	deváté	hodiny	ranní	do	páté	hodiny	
odpolední.	Obsazenost	hráčů	 i	 samot-
ná	skladba	 lidí	byla	úžasná,	pohodoví	
a	 přátelští	 sportovci	 se	 skvěle	 bavili.	
Všem	hráčům	patří	poděkování	za	hru	
i	samotnou	atmosféru	při	turnaji.“

Fotografie z průběhu turnaje můžete 
shlédnout na internetových stránkách 
http://www.tjsokolpalkovice.cekuj.net/ 
ve fotogalerii.

Výsledková listina:
1. místo - tým Kozlíci (Kozlovice), 
2. místo – tým Přežít (Hukvaldy),
3. místo – Amigos (Brušperk)

Skupiny:
2. místo – týmy Peldové, Nováci, Drtikolové
3. místo – Černobílí, Pupíci, Badtom

Mgr.	Petr	Gřes,	
tajemník	TJ	Sokol	Palkovice

Perlon Cup 2013 – fotbalový turnaj 
žáků

Jubilejní 5. ročník halového turnaje 
v Palkovicích, ovládli poprvé v historii  fot-
balisté z Oravského Podzámku. Ve finále 
udolali čtyřnásobného vítěze, palkovický 
tým jedinou brankou a zvítězili tedy v po-
sledním finálovém utkání 1:0.

„Postavili	jsme	do	turnaje	dva	celky	
a	ani	jednomu	z	celků	se	nepodařilo	ob-
sadit	nejvyšší	stupeň,	ale	i	tak	si	myslím,	
že	jsme	odehráli	jedny	z	nejkrásnějších	
zápasů	za	poslední	dobu“, prohlásil tre-
nér žáků Miroslav Peške.

Zklamání nepociťoval ani druhý trenér 
Stanislav Vyvial „Chtěli	 jsme	 turnaj	 vy-

Sport…
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hrát	a	bylo	by	to	popáté,	ale	pro	nás	je	
i	druhé	místo	velikým	úspěchem.“

Celodenního klání, jež se konalo pod 
organizační taktovkou Romana Majchrov-
ského, se zúčastnilo 10 mužstev především 
ze severní Moravy. (Sokol	Palkovice	červe-
ní	ČR,	MFK	Ostrava	ČR,	FK	Slavia	Orlo-
vá	-	Lutyně	ČR,	FC	Kozlovice	ČR,	1.BFK	
Frýdlant	 nad	 Ostravicí	 ČR,	 FK	 Stará	
Bělá	ČR,	FC	Kopřivnice	ČR	a	ze	Sloven-
ska	klub	TJ	FC	Oravský	Podzámok	bílí	
SK,	TJ	FC	Oravský	Podzámok	modří	SK) 
Týmové obsazení slibovalo opravdu velice 
atraktivní a prestižní souboje.

Mužstva byla rozlosována do dvou zá-
kladních skupin, kde se utkala systémem 
každý s každým na 1x 14 minut. Nejlepší 
z každé skupiny postupoval automaticky 
do semifinále a ostatní celky pak postu-
povaly do baráže o účast ve čtvrtfinále. 
Tady se odehrály všechny vyřazovací duely 
o postup nebo propad do spodní tabulky. 

Před zahájením čtvrtfinále, vystoupily 
děvčata ze sportovní gymnastiky Palkovice, 
pod vedením p. Martiny Mertové a Marie 
Horákové. Za nádherně připravené vystou-
pení sklidily u publika veliký ohlas.

Ani předchozí čtyři odehrané zápasy 
zmiňovaným čtvrtfinalistům síly neubra-
ly. Všichni aktéři, kteří se účastnili baráže 
o čtvrtfinále chtěli evidentně dokráčet až 
do finále. Snad právě proto všechny sou-
boje o postup do semifinále končily velice 
těsnými výsledky a mnohdy i penaltovými 
rozstřely. Palkovickým hráčům červeného 
týmu, se tyto penaltové rozstřely nepoved-
ly. Propadli se díky tomu na 8. místo.

Závěrečné finále mezi domácími Palko-
vicemi a Oravským Podzámkom přineslo 
rychlý a útočný fotbal. Předchozí únava jako 
by se vytratila. Přibližně v 5. minutě hry se 

do vedení dostali hráči Oravského Podzám-
ku, ale domácí hoši tento duel v žádném 
případě nevzdávali a dále bojovali jako lvi 
o prvenství.  Viděli jsme několik nádherných 
šancí. I když domácí dokazovali, že jsou lep-
šími hráči, otočit skóre zápasu se jim již ne-
podařilo a podlehli tedy soupeři 0:1.

Tento velice časově náročný turnaj 
ukončily opět mladé gymnastky svým dru-
hým vystoupením. Tentokrát v podobě 
sestav na koberci.

Při závěrečném ceremoniálu došlo i na 
vyhodnocení individuálních ocenění. Nej-
lepším střelcem se stal Marian Baďar 
(Oravský Podzámok), nejlepším hráčem 
byl vyhlášen Matěj Svobodník (Palkovice) 
a cenu pro nejlepšího gólmana turnaje 
převzal Lukáš Blažek (Stará Bělá).

Na celém turnaji se na organizaci 
a fungování podílelo rovněž velké množ-
ství rodičů a rád bych tímto některé jme-
noval. Poděkování patří především rodině 
Peškeovým, Rosťovi Olivovi, Slavomíru 
Bačovi, Petře Ryškové a dalším rodičům.

Perlon Cup 2013 ve výsledcích
Pořadí ve skupině A: TJ Sokol Palkovice 

modří, FK Slavia Orlová - Lutyně ČR, TJ 
FC Oravský Podzámok - bílí SK, FC Kozlo-
vice ČR, 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí ČR

Pořadí ve skupině B: FC Kopřivnice 
ČR, TJ FC Oravský Podzámok- modří SK, 
TJ Sokol Palkovice červení ČR, FK Stará 
Bělá ČR, MFK Ostrava ČR

Celkové pořadí: TJ FC Oravský Podzá-
mok - bílí SK, TJ Sokol Palkovice- modří ČR, 
FC Kopřivnice ČR, TJ FC Oravský Podzá-
mok - modří SK, FK Slavia Orlová - Lutyně 
ČR, FC Kozlovice ČR, FK Stará Bělá ČR, TJ 
Sokol Palkovice - červení ČR, MFK Ostrava 
ČR, 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí ČR

Roman	Majchrovský



P A L K O V I C K É  L I S T Y

25

Informace Senior klubu
Rok 2013 je pro náš Senior klub mi-

mořádně významný. Z kroniky se dovídá-
me, že 10. března 1983 se sešel 21členný 
kolektiv obětavých důchodců a dohodl se 
o spolupráci pod názvem Klub důchodců 
v Palkovicích. Připomínáme si jména: Dra-
homír Krč, Alois Bača, Drahomíra Bílková, 
Anděla Petrová, Josef Krpec, Jan Zeman, 
Miroslav Klečka a Josef Šimek, na něž si 
i mnozí vzpomínáme.

Za těch uplynulých 30 let se mnoho 
změnilo. Způsob i místa setkávání, náplň 
práce, vyměnilo se mnoho členů výboru, 
změnil se i název klubu a ten se i několi-
kanásobně rozrostl. V současné době náš 
Senior klub čítá 197 členů s věkovým prů-
měrem 72 let. Je pravda, že všichni se již 
nezúčastňují pravidelně plánovaných akcí, 
vždyť s postupujícím věkem se mění zájmy, 
možnosti i schopnosti. Ale větší polovina 

členů patří k těm čilým a aktivním. Při spo-
lečných akcích se rádi setkávají, pobaví, 
poučí a dovědí něco nového.

Uplynulých 30 let nám blíže připome-
ne zvláštní číslo Palkovických listů, které se 
již brzy objeví ve vašich poštovních schrán-
kách. Výročí oslaví i společná slavnost-
ní schůze s programem a potěší výstava 
ručních prací našich žen, mužů i mládeže, 
kterou hodláme zorganizovat v polovině 
měsíce dubna. Tu uvítáme vaše výrobky 
šité, vyšívané, pletené a háčkované, drha-
né, paličkované, pletené z proutí, zhotove-
né ze dřeva, třeba i stavebnicové a letec-
ké modely atd. Obracíme se na vás, milí 
spoluobčané, pomozte a ukažte jiným, co 
umíte, co se dá udělat ve volném čase, jak 
se umíte bavit a užitečně využít volný čas.

K akcím a spolupráci zveme širokou ve-
řejnost. Děkujeme za uznání a těšíme se na 
nová setkání.

Senior klub Palkovice

Plán práce Senior klubu na rok 2013:
středa 27. února výroční schůze a beseda s cestovatelem
středa 13. března slavnostní schůze k 30. výročí založení klubu a oslava MDŽ
pátek až neděle 12. - 14. dubna – výstavka ručních prací
středa 22. května zájezd na Hrčavu
středa 12. června smažení vaječiny
středa 17. července zájezd do muzea „Kožané město“ v Metylovicích, bioplynové
   stanice v Hodoňovicích a návštěva Dolní oblasti Vítkovice
středa 21. srpna smažení bramborových placků
středa 18. září  vinná plavba po Baťově kanálu
středa 23. října nákupní zájezd do Polského Těšína
středa 20. listopadu beseda s myslivci
středa 11. prosince předvánoční setkání jubilantů s programem

Zajišťujeme místnost pro pravidelná středeční odpolední společná posezení se-
niorů a podle počasí budeme pro zdatné členy pořádat pěší výlety (opět ve středu) 
po blízkém i vzdálenějším okolí Palkovic.                       Výbor	Senior	klubu
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Blahopřejeme...
Gratulujeme jubilantům, kteří oslavili 

své krásné kulatiny v prosinci. Jsou to naši 
spoluobčané z Palkovic paní Ludmila 
Krčová, Vlasta Lišková, Drahomíra 
Michálková a pan Bedřich Halata. Bla-
hopřejeme také lednovým jubilantkám a to 
paní Elišce Hochové a Anně Gachové 
z Palkovic.

Rok po roce léta běží,
Zastavíš je, ale stěží,
Nedělej si z toho nic,
že Ti je zas o rok víc.
Hodně štěstí, hodně zdraví,
Když je co, tak ať se slaví.

Vše	 nejlepší	 k	 narozeninám	 přeje	
také	Redakční	 rada	Palkovických	 listů,	
Rada	a	zastupitelstvo	obce	a	KPOZ.

Rozloučili jsme se...
V listopadu nás navždy opustila paní 

Božena Ondračková z Palkovic. Prosi-
nec 2012 přinesl smutek do rodiny paní 
Boženy Jurčové a paní Marie Iceliové 
z Palkovic.

Když zemře maminka, i slunce zajde,
v duši se rozhostí zvláštní chlad.
Těžko pak ve světě se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Hlubokou	účast	ve	
Vašem	 zármutku	 vy-
jadřuje	Rada	a	zastu-
pitelstvo	 obce	 Palko-
vice,	KPOZ	a	 redakč-
ní	 rada	 Palkovických	
listů.	 Cítíme	 s	 Vámi	
v	těchto	těžkých	chví-
lích.

Společenská rubrika

Je napsáno v jedné knize, na webu, 
v kronice (?) aneb Antonín Švehla 
a Palkovice

Jako staroběl-
ského kluka mě 
dříve zajímalo, 
proč v centru ves-
nice (dnes Měst-
ský obvod Ost-
rava-Stará Bělá) 
je u památníku 
obětem 1. svě-
tové války pou-
ze socha tatíčka 

Masaryka. Ta sice později 2x zmizela, ale 
od r. 1990 je tam už trvale. Ale ten dru-
hý pilíř je stále pouze pilířem bez sochy 
i beze jména. Ale dlouho už vím, že tam 
byly dne 5. července roku 1936 odhaleny 
sochy obě – presidenta i Antonína Šveh-
ly. V rodinách z otcovy i matčiny strany 
byli příležitostně oba politici připomínáni, 
ale časem opomíjeni. V roce 2010 jsem 
připravoval článek o T. G. M. v severní 
části Poodří a znovu „narazil“ na osobu 
Antonína Švehly ve Staré Bělé a v Polan-
ce. Při studování pramenů jsem taky našel 
v knize Marie Zdeňkové Antonín Švehla 
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a Hostivař zmínku o památníku v Palko-
vicích. Začetl jsem se i do webových strá-
nek Palkovic a zajisté je i něco v obecní 
kronice. Ale nejdříve si dovolím připome-
nout několik základních faktů o tomto po-
litikovi.

Antonín Švehla se narodil 15. 4. 1873 
v Hostivaři jako syn statkáře. Od mládí byl 
sedlákem a mlynářem a nevyhýbal se vlas-
teneckému životu. Studoval, byl sokolem, 
zpěvákem, ochotníkem a agrárníkem. 
V roce 1908 byl zvolen poslancem zem-
ského sněmu za Českou stranu agrární. 
V dobách 1. světové války spolupracoval 
s Mafií, od 13. července 1918 byl místo-
předsedou Národního výboru a společně 
s dalšími „muži	28.	října“	Aloisem Raší-
nem, Františkem Soukupem, Jiřím Stříbr-
ným a Vavro Šrobárem vyhlásili Republi-
ku Československou. Agrárníci přijali po 
válce nový název – Republikánská strana 
československého venkova a Švehla stanul 
v jejím čele. Byl ale především ministrem 
vnitra a následně 3x (!) předsedou vlád. 
Prosazoval pozemkovou reformu, vážil 
si půdy i těch, kdo na ní pracují, podpo-
roval družstevnictví a společenský život, 
napomáhal souvisejícím oborům, chránil 
selský stav, spolupracoval s Němci i Slo-
váky a patřil k nejbližším spolupracovní-
kům presidenta Masaryka. Tento výčet 
je ovšem minimální a je jisté, že se našli 
i nepřátele Švehly v dobách, které ne-
lze idealizovat. Antonín Švehla zemřel 
12. prosince 1933.

Občanské sdružení Společnost Anto-
nína Švehly (vzniklo před deseti léty) vy-
hlásilo rok 2013 tzv. Rokem Antonína 
Švehly, kdy se připomíná 140. výročí na-
rození a 80. výročí úmrtí tohoto politika, 
demokrata, agrárníka a sedláka.

Jeho památka byla poprvé připomí-
nána v ČSR již v roce 1933. V Palkovi-

cích o pět let později i stavbou památníku. 
O něm píše paní Marie Zdeňková mj. toto: 
Zprvu	byl	na	návsi	 zřízen	Švehlův	 sad,	
později	 byl	 v	 jeho	 středu	 postaven	 po-
mník	T.G.Masarykovi	a	Antonínu	Šveh-
lovi.	 K	 odhalení	 došlo	 7.	 srpna	 1938.	
Návrh	 vypracoval	 profesor	 místeckého	
gymnázia	 	 akad.	malíř	 Josef	 Luňáček.	
Reliéfy	usadil	na	dva	třímetrové	žulové	
kameny.	 Kamenické	 práce	 provedl	 so-
chař	 Vladimír	 Brázdil	 a	 plakety	 odlila	
do	bronzu	slévárna	Žídek	v	Bašce.	Kvě-
tinovou	úpravu	okolí	provedl	palkovický	
zahradník	Josef	Stavinoha.

V	roce	1940	byla	z	památníku	sun-
dána	 plaketa	 T.	 G.	 Masaryka.	 Dne	
9.	května	1946	byl	památním	rozšířen	
o	třetí	sloup	a	desku	se	jmény	obětí	vál-
ky	1939-1945	 a	umístěny	plakety	Ma-
saryka,	 Beneše	 a	 Stalina.	 Roku	 1955	
byly	plakety	vyměněny	za	Lenina,	Sta-
lina	a	Gottwalda.	Dne	5.	května	1969	
byl	přemístěn	před	Lidový	dům,	plakety	
odstraněny,	připevněn	státní	znak	a	ná-
pis	Lidé	bděte.	Po	roce	1989	přibyla	ke	
jménům	obětí,	jména	sovětských	vojáků	
a	amerického	pilota,	zrušen	nápis	a	byly	
umístěny	dva	bludné	balvany.

Na stránkách www.palkovice.cz je uve-
deno: Památník	byl	vybudován	v	r.	1938	
v	rámci	oslav	20.	výročí	republiky	a	pů-
vodně	 byl	 umístěn	 v	 nedaleké	 Švehlo-
vě	lípové	aleji.	Dne	5.	května	1969	byl	
přemístěn	z	důvodu	stavby	mostu	a	re-
konstrukce	silnice	a	byla	uvedena	jména	
osmi	 sovětských	 osvoboditelů.	 Jméno	
amerického	pilota	je	Russel	I.	Payne.

Výše popisované řešení památníku 
z r. 1938 bylo podobné památníku staroběl-
skému. Tím, že vedle sebe byly obě plakety 
na nádherných žulových pilířích a ve Staré 
Bělé dvě sochy. Oba památníky byly v re-
publice podle fotografií ojedinělé a hlavně 
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starobělský památník byl jedinečný. Je smut-
né, že ani jeden z nich se v našich severních 
moravských krajinách nezachoval úplný. 
A ještě jedna zajímavost. Palkovický pomník 
je v knize M. Zdeňkové popsán i s fotografii, 
o starobělském památníku je tam pouze fo-
tografie pamětní stužky.

Rok Antonína Švehly je vhodnou 
příležitostí jeho osobnost a odkaz  při-
pomenout. V Palkovicích by bylo ideální 

památník upravit do minimálně možné 
původní podoby. Třeba  plaketami. Jistě, 
jsou i další možnosti, jak A. Švehlu a jeho 
státnický, demokratický a selský odkaz 
zdůraznit. Vyzývám proto palkovické de-
mokraty i zemědělce k tomu, aby se při-
jatelným způsobem k výročí připojili a aby 
se Antonín Švehla do Palkovic, do „svého 
sadu nebo aleje“ vrátil.

PaedDr.	Karel	Sýkora

Recepty pro Vás…

Znáte	 tu	 písničku	 z	 pohádky	 „Všechno	
naruby	tu	je,	všechno	naruby	tu	je…“.	Vy	si	
dle	našich	receptů	nyní	také	můžete	připravit	
jídlo	úplně	naruby.	Vyberte	si	z	naší	nabídky	
řízky	vepřové,	kuřecí	nebo	krůtí.	Jestli	jste	to	
ještě	nezkusili	tak	do	toho.	Je	to	bomba.

Řízky naruby s kápií, cibulí a zalité šle-
hačkou

Ingredience: Vepřová kýta - dle strávní-
ků, 0,5 kg cibule, strouhanka, 2 vejce, 2 sme-
tany ke šlehání, sterilizovaná kapie, sůl, pepř

Postup přípravy: Maso naklepeme, 
osolíme, opepříme a obalíme napřed ve strou-
hance - strouhanku do masa prostě vbouchá-
me. Pak maso obalíme v rozšlehaných vej-
cích a hned šupneme do rozpáleného oleje 
a prudce z obou stran osmahneme. Plech si 
vymažeme /stačí lehounce/, poklademe půl-
kou nakrájené cibule /krájíme na kolečka/, 
na cibuli klademe osmahnuté maso, zasype-
me druhou půlkou cibule, přidáme sterilizova-
nou kapii, vše zalijeme šlehačkou a zapékáme 
v troubě cca 30 minut při 180 stupních.

Smažené řízky naruby a pak zapékané 
se šlehačkou

Ingredience: 6 kuřecích řízků, 1 Rama 
Cremefine na vaření, vejce, strouhanka

Postup přípravy: Řízky naklepeme, 
osolíme a opepříme a zatlučeme do nich 
strouhanku (nejlépe to jde pěstí).  Pak obalí-
me ve vajíčku a zprudka opečeme na pánvi. 
Opečené řízky naskládáme do zapékací mis-
ky a zalijeme šlehačkou. Pečeme asi 45 min 
při 220oC. Podáváme s bramborem nebo 
s hranolky.

Obrácené řízky
Ingredience: 4 krůtí řízky, sůl, pepř, 

hořčice, česnek, strouhanka, 2 vejce, sekaná 
pažitka nebo petrželka, olej

Postup přípravy: Řízky lehce nakle-
peme, osolíme, opepříme, potřeme proliso-
vaným česnekem a pak hořčicí, pokapeme 
olejem a necháme chvíli odležet. Potom 
obalíme ve strouhance promíchané se strou-
haným sýrem. Strouhanku rukou lehce do 
řízků po obou stranách zatlačíme. Vejce roz-
šleháme se sekanou zelenou natí a namočí-
me do nich po obou stranách řízky a ihned 
je smažíme na oleji. Podáváme s bramboro-
vou kaší a zeleninovým salátem. Ochucené 
a osmažené řízky můžeme také vložit do 
pekáčku na nakrájené brambory s cibulkou 
a slaninou. Přikryté asi 30 minut podusit, až 
budou brambory hotové.
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Zahrádkáři

Kalendář zahrádkáře

Únor -V únoru sníh a led - v létě na-
nesou včely med.

Okrasná zahrada…
Již v únoru začínají na zahradě kvést 

některé okrasné rostliny. Jako první vy-
kvétají cibuloviny, mezi které patří sně-
ženky, ladoňky a talovíny. Z raně kvetou-
cích keřů to pak jsou například Lýkovce, 
které je možné nalézt i volně v přírodě. 
Z méně známých keřů kvetoucích brzy na 
jaře jsou to pak Vilín prostřední a Kali-
na Bodnatská (Viburnum x bodnanten-
se ‚Dawn’). 
•  Koncem měsíce odkrýváme chvojím 

chráněné trvalky a prověřujeme stav 
uskladněných cibulovin. U balkóno-
vých rostlin, které máme na přezimo-
vání v chladnu, zkontrolujeme přítom-
nost škůdců. 

• Neměli bychom vstupovat na zmrzlý 
trávník, aby mrazem zkřehlá stébla 
trávy neodumírala. Pokud už v teplých 
oblastech půda rozmrzne, můžeme na 
trávník přidat jemný kompost.

•  V teplých místnostech či sklenících již 
můžeme osázet truhlíky. 

•  Vyséváme letničky do nádob, aby 
se mohly rychleji vyvíjet pro pozdější 
výsadbu. 

• Nemocné a odumřelé dřeviny odstraní-
me i s kořeny. 

•  Pokud nejsou mrazy, můžeme zmladit 
stálezelené listnaté stromy a živé ploty. 

• Keřové růže je možné postupně za 
příznivého počasí odhrnovat, namrzlé 
části odstřihnout a výhony zakrátit na 
tři až čtyři očka.

•  Koncem měsíce je pro udržení dob-
rého tvaru a plného kvetení vhodný 
termín k řezu plaménků a popínavých 
dřevin.

•  Dáme narašit hlíznaté begonie a kany 
-dejte hlízy do květináče, zasypejte hlí-
nou, občas zalijte a nechte někde v chod-
bě. Ven se dávají až „po zmrzlých“.

•  Pelargónie, které úspěšně přezimova-
ly, je v únoru vhodné seříznout o jednu 
či dvě třetiny u každého výhonu. Díky 
řezu budou košaté, rozvětvené. Ke 
konci měsíce již můžete rostliny pře-
sadit do nového substrátu (vhodný je 
zahradnický substrát smíšený s pískem 
a vyzrálým kompostem). Při přesazo-
vání zakraťte také příliš dlouhé kořeny.

Ovocná zahrada
V únoru můžeme za bezmrazých dnů 

již začít s prořezáváním stromů, které 
potřebují zmladit. Řez ostatních jádrovin 
bychom měli nechat až na květen, pec-
koviny bychom pak neměli řezat vůbec. 
Prořezat bychom měli i bobuloviny, které 
tím zmladíme a zároveň tak napomůžeme 
kvalitní sklizeni. Stříháme výhony starší 
čtyř let, které poznáme podle toho, že 
mají načernalou barvu.

Tvarování a řez je základní složkou 
celkové péče o ovocné dřeviny. Cílem 
řezu je vytvarovat pevnou kostru stro-
mu a přivést rostlinu brzy do plodnosti. 
Dalším důvodem je zabezpečit optimál-
ní podmínky pro vývoj plodů v koruně 
a v neposlední řadě zlepšit zdravotní stav 
a prodloužit životnost výsadby. Z hlediska 
řezu si většina lidí chybně přiřazuje účinek 
zimního řezu na celkovou velikost stromu 
a velikost jeho přírůstků. Ve skutečnos-
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ti však je celková délka výhonů a objem 
koruny na konci vegetace větší u rostlin 
řezaných než u rostlin neřezaných. To 
samé platí u rostlin, které dlouhodobě 
neplodí. Hlubokým řezem podpoříme 
bujný růst a tím odsouváme případnou 
plodnost ještě dále. Při péči o ovocné 
dřeviny má na plodnost větší vliv ohýbá-
ní větví než případný řez. Je známo, že 
čím mají výhony více vodorovný růst, tím 
zpravidla ubývá vegetační růst a vytvářejí 
se větší předpoklady pro plodnost. O sa-
motném způsobu řezu nejvíce rozhoduje 
druh ovocné dřeviny a systém pěstování. 
Podle životního období dřeviny lze řezy 
rozdělit na řez výchovný (v prvních pěti 
letech po výsadbě), řez udržovací (řezy 
v období plodnosti stromku) a následně 
řez zmlazovací. Řez výchovný provádí-
me po výsadbě, abychom rostlině zajistili 
lepší šanci na ujmutí. Odstraněním výho-
nů a tím i redukci květních pupenů zá-
roveň stimulujeme růst. V dalších čtyřech 
letech zajišťujeme tímto řezem zdárný vý-
voj a připravujeme stromek pro následné 
období plodnosti. Po přechodu do období 
plodnosti přecházíme k řezu udržovací-
mu. Tímto řezem se snažíme o maximál-
ní prodloužení období plodnosti a sna-
žíme se zajistit výbornou kvalitu plodů. 
Pokud ovocné stromy přejdou do obdo-
bí slabého růstu, nepravidelných výnosů 
a drobných plodů, je třeba přistoupit ke 
zmlazovacímu řezu.
• V únoru dokončujeme opatření z před-

chozího období, škrabkou seškrabuje-
me na plachtu borku, která je úkrytem 
pro přezimující škůdce a spálíme ji.

• V druhé polovině února, pokud ne-
mrzne, provedeme 1. postřik všech 
stromů a keřů 0,6% roztokem Kup-
rikolu nebo 0,6% roztokem Champio-
nu. Tento postřik má mnoho preven-

tivních účinků- proti suché skvrnitosti 
listů peckovin, rakoviny stromů i stru-
povitost jádrovin. Pokud není mrazivé 
počasí, opláchneme takovýmto pří-
pravkem kmeny a silné větve stromů, 
na nichž se zpravidla nachází nejvíc la-
rev škůdců. Výborná je taky jarní sou-
prava Decis, nebo Karate. 

• K práci si vyberte den, kdy teplota do-
sáhne alespoň nad deset stupňů nad 
nulou, bude bezvětří a předpoklad, že 
postřik do večera na stromech oschne. 
Při nižších teplotách se snižuje účin-
nost ochrany, případný vítr roznese 
postřik i tam, kde není třeba, a pokud 
dřeviny opláchne déšť během dvou ho-
din, bylo stříkání zbytečné.
Broskvoně bychom měli ošetřit pří-

pravkem proti kadeřavosti. Houba ka-
deřavosti napadá časně zjara listy, kte-
ré jsou nápadně zduřelé a mají na sobě 
světle zelené skvrny. Později se na nich 
vytvoří červené puchýře. Napadené listy 
jsou krátké, deformované a brzo opadá-
vají. Díky tomuto opadu listů musí stro-
my během vegetace znovu rašit a tím se 
velmi vysilují. Houba přezimuje ve formě 
spor na povrchu pupenů a větví a na 
jaře napadá malé, ještě nerozvinuté líst-
ky. Podmínkou infekce je teplota kolem 
10oC a ovlhčení rostliny, kdy kapky vody 
transportují infekci do pupenů. Samotná 
teplota ovlivňuje i délku infekčního obdo-
bí. Když jsou teploty vyšší je období kratší 
a naopak, při teplotách nižších se může 
infekční doba prodloužit až na 6 týdnů. 
Chemickou ochranu je nejvhodnější pro-
vádět v období nalévání pupenů, nejpoz-
ději při prorůstání terminálních pupenů 
na větvích. Aplikujeme měďnaté fungi-
cidy a aplikaci opakujeme po sedmi až 
deseti dnech. V případě vlhkého počasí 
můžeme aplikaci opakovat potřetí, opět 
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v rozmezí sedmi až deseti dnů. Vhodnými 
prostředky proti kadeřavosti broskvoní 
jsou například Champion 50WP, Delan 
750SC nebo Syllit 65. Škála vhodných 
postřiků je ale mnohem širší.
• Chráníme stromy proti mrazovým trh-

linám zastiňovacími deskami nebo bí-
lením. (Provádíme vápenným mlékem, 
které se připravuje z páleného vápna 
-1 kg/10 l vody).

•  Můžeme začít s hnojením rostlin. Po 
sněhové pokrývce rozhodíme komplexní 
hnojivo nebo kompost (s vodou z tajícího 
sněhu jejich živiny proniknou do půdy.) 

•  Okopeme zem kolem révy vinné. Při 
teplotách nad bodem mrazu provede-
me řez vinné révy. S řezem nesmí-
me příliš otálet, protože v révě proudí 
velmi brzy míza, takže rostlina pak při 
pozdním řezu „pláče“.

•  Koncem měsíce můžeme začít roubo-
vat meruňky, třešně a višně. 

•  Shrabeme a zkompostujeme poslední 
zbytky zahradního listí. 

• Kontrolujeme stav uloženého ovoce. 
Zkažené či kazící se odstraníme. 

•  Sklizeň jahod můžeme urychlit tím, že 
rostlinky přikryjeme fólií, kterou ale 
nesmíme úplně uzavřít, aby mohly být 
jahodníky opylovány včelami. Rostli-
ny nám díky fólii vykvetou již v dubnu 
a plodit začnou počátkem června.

Zeleninová zahrada
V únoru sklízíme ozimou cibuli, špe-

nát, růžičkovou kapustu, cibuli sečku a lis-
ty kadeřávku. Za příznivých podmínek 
můžeme v teplejších oblastech vysévat 
cibuli, mrkev, ředkvičky a špenát, které 
přikryjeme netkanou textilií, abychom 
je ochránili před mrazy. Měli bychom 
pohnojit košťálovou, plodovou zeleninu 
a brambory. Saláty, listová, cibulová a ko-

řenová zelenina naopak čerstvé hnojení, 
kterým bychom podpořili hnilobu a koře-
nové škůdce, mít nesmějí.
• Předpěstujeme si sazenice- vyséváme 

raný salát, letní pór, ranou košťálovou 
zeleninu, papriku, bazalku, majorán-
ku a koncem února rajčata. 

•  Substrát pro výsev musí být lehký 
a neměl by obsahovat mnoho živin, ty 
při klíčení a vzcházení semen potřeba 
nejsou. Zakoupit lze i speciální substrát 
pro množení a výsevy. Ze zahradní ze-
miny a písku, malé trošky kompostu, 
případně perlitu, rašeliny či vylehčují-
cích kuliček polystyrenu, si ale můžete 
připravit i vlastní. 

•  Semínka jemně přitlačíme na povrch, 
nezasypáváme, nebo pouze nepatrnou 
vrstvou substrátu. 

    Misky je vhodné přikrýt fólií či prů-
svitným, perforovaným plastem pro 
zajištění vhodnějšího mikroklima. Sub-
strát pak také méně a pomaleji vysy-
chá. Komfortním řešením je sadbovač. 

•  Vzcházející semínka je nejlepší rovno-
měrně rosit rozprašovačem na květiny, 
aby je proud vody nepoškodil. 

• Zásadní je dostatek světla na jižně či 
východně orientovaném okenním pa-
rapetu. Pokud je denního světla málo, 
můžete jej nahradit pomocí fotosyn-
tetické zářivky, nebo si pomoci světlo 
odrážejícími deskami umístěnými od 
okna za výsevem (například z alobalu 
nalepeného na kartonu). 

• Rané odrůdy ředkviček lze do teplého 
či poloteplého, hnojem či kompostem 
vyhřívaného pařeniště vysít již v únoru, 
sklízet je pak můžete již ve druhé polo-
vině března. Jsou otužilé, ale jarní mra-
zíky je při vzcházení mohou poškodit. 
Pokud pařeniště nestačí, můžete je ještě 
překrýt lehkou bílou netkanou textilií. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

32

• Pro první časnou sklizeň nových 
brambor můžete nechat naklíčit sad-
bu již koncem února. Položíme je do 
vzdušných bedýnek tak, aby nahoru 
směřovalo co nejvíce oček. Umístíme 
je na světlé místo, kde se teplota pohy-
buje mezi 10o až 15oC. Velmi důležité 
je světlo, neboť zajistí silné, nazelena-
lé klíčky. Pro rannou sklizeň a časné, 
únorové nakličování jsou vhodné rané 
odrůdy brambor. 

• Záhony ještě před výsadbou můžeme 
povápnit páleným vápnem, nebo po-
maleji působícím mletým vápencem.

• Kontrolujeme stav uložené zeleniny. 
Zkaženou a kazící se odstraníme. 

 Březen - Lépe od hada býti uštknut, 
než v březnu od slunce ohřát.

Okrasná zahrada… 
V březnu na zahradě rozkvetou neje-

nom jarní druhy cibulnatých a hlíznatých 
květin, ale také okrasné dřeviny. V tom-
to období již můžeme odstranit ochranu, 
kterou jsme poskytli rostlinám proti chla-
du v zimních měsících. Ze záhonů s tr-
valkami odstraňujeme chvojí, popř. listí 
a pohnojíme je kompostem. Od chvojí 
a země oprostíme také růže. Rozvážeme 
jehličnany, které byly přes zimu spouta-
né proti poškození těžkým sněhem. Po-
kud již není zmrzlá půda, je nejvhodnější 
období pro výsadbu růží, živých plotů 
a okrasných dřevin. Tvarujeme dřeviny 
kvetoucí v létě (u rostlin, které kvetou již 
na jaře, tak učiníme až po odkvětu). 
• Byla-li suchá zima, vydatně zahradu za-

léváme. 
• Záhony vyčistíme od mechu a starého listí. 
• Záhony na zahradě zkypříme a přidá-

me kompost. 
• Letničky, které jsme vyseli v únoru, 

nyní přepichujeme. 

• Po odkvětu sněženek husté trsy rozsa-
díme. 

• Seřízneme okrasné traviny, jejichž kvě-
ty nám zdobily zahradu přes zimu. 

• Zkompostujeme suché natě trvalek. 
• Vyčistíme skalku od odumřelých rostlin 

a spadaného listí. 
• Zahradní jezírko vyčistíme od napada-

ného listí a zbytků rostlin.

Ovocná zahrada
Provádíme důkladnou prohlídku ovoc-

ných stromů a kontrolujeme, jestli slunce 
nevytvořilo pukliny na jižní straně kme-
nů. V korunách stromů odstraňujeme 
zahušťující letorosty – koruny upravujeme 
do potřebného tvaru. Koncem měsíce vy-
sazujeme broskvoně a meruňky. 

V tomto období doplňujeme drobnému 
ovoci kompost a v něm co největší množ-
ství živin. Jahodníkové záhony vyčistíme, 
okopeme, pohnojíme a dostatečně zali-
jeme. Seřežeme angrešt, rybíz a maliník. 
U jednouplodících maliníků (např. odrůda 
Tulameen, Bulharský rubín) odstraníme 
krátké a tenké výhony hned u země, ostat-
ní zkrátíme na zhruba 130 cm. U podzim-
ních (remontantních) odrůd (např. Polka, 
Aroma Queen) odstraníme nejlépe všech-
ny výhony hned u země.
• Zavěšujeme na stromy nové ptačí budky. 
• Do poloviny března řežeme révu vin-

nou a vyvazujeme ji na dráty. 
• Révu vinnou pohnojíme a okopeme.
•  Ukončíme úklid listí a zkompostujeme je.
•  Nejpozději během předjarního řezu 

musí být ze stromů odstraněny mumifi-
kované zbytky plodů napadených mo-
niliovou hnilobou plodů. 

•  U jabloní odstraníme padlím napadené 
letorosty. Připomeňme si starou prav-
du, že samotný předjarní řez slouží ne-
jen k regulaci násady, ale i k omezení 
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výskytu a šíření houbových chorob a to 
i tím, že zajistíme dostatečnou vzduš-
nost a osvětlení korun stromů.

Doporučená chemická ochrana
v březnu:
•  Sklidíme z kmenů stromu pásy z vlnité-

ho papíru, část jich umístíme do klícky 
z jemného síťového pletiva a zavěsíme 
na strom (abychom mohli sledovat líh-
nutí obalečů pro cílený postřik), zbytek 
spálíme. Znovu obnovujeme lepové 
pásy z vlnité lepenky natřené Biolepem 
pro lákání housenek obaleče.

•  Opakujeme postřiky proti kadeřavosti 
broskvoní - alespoň 2x.

•  Rané, brzy kvetoucí odrůdy meruněk 
nezapomeňte ošetřit proti moniliové-
mu odumírání květů a výhonů. Stro-
my jsou nejvíce ohroženy v chladném 
a deštivém jaru, proto je potřeba prv-
ně stříkat již na počátku kvetení (druhý 
postřik při odkvétání). Každý postřik 
by měl obsahovat jinou účinnou látku, 
proto přípravky prostřídejte. Vhodný 
proti monilióze je Baycor 25WP, Ho-
rizon 250 EW, použít lze i Rovral Flo.

•  V posledních letech bývá problémem 
i americké padlí na angreštu. Není proti 
němu jiná ochrana než preventivní po-
střik krátce před květem a poté ihned 
po odkvětu. Před aplikací postřiku pro-
hlédněte rostlinu a odstraňte (pokud na 
angreštu jsou) napadené konce výhonů 
s bělavým povlakem. K ochraně an-
greštu je velice dobrý přípravek Discus.
Vhodnější je pěstovat odrůdy odolné 

této chorobě (například Zlatý fík, Bílý 
nádherný). 

Před květem stříkáme rybízy proti an-
traknóze (při vlhkém počasí 1-2x opaku-
jeme, například Dithane, Novozir). Pěs-
tujeme raději odrůdy odolné všem těmto 
houbovým chorobám jak u černých rybí-

zů (například Ben Conan, Fertödi I, Tita-
nia), tak u bílých (Blanka, Primus, Vikto-
ria) a červených (Hron, Kozolupský raný, 
Losan, Rovada, Tatran).

Zeleninová zahrada
Pokud nemáme kořenovou zeleninu 

vysetou již od podzimu, vyséváme ji nyní 
mělce do půdy, udržujeme ji ve vlhku 
a po vyklíčení ji projednotíme. Začátkem 
měsíce také vyséváme rajčata a raný kvě-
ták pro dubnovou výsadbu. Do pařeniště 
či truhlíků vyséváme papriku, kterou po 
vyklíčení pod fóliovým krytem přesadíme 
na teplý záhon.
• Výsevy a výsadby chráníme před noč-

ními mrazy netkanou textilií. 
• Ze záhonů sklidíme poslední přezimo-

vanou zeleninu, jakou je například zim-
ní pór. 

• Semenáčky zeleniny, kterou jsme vy-
seli v minulém měsíci, přendáváme do 
truhlíků. 

•  V druhé polovině měsíce se sázíme jar-
ní česnek, koncem měsíce se do volné 
půdy vysévá ředkvička, špenát a kopr. 

• Pro pěstování raných brambor dáme 
sadbu předklíčit. Nenarašené hlízy ulo-
žíme v jedné vrstvě do bedniček a umís-
tíme ve světlejší místnosti, kde je teplo-
ta 12 - 14oC. Sadba by měla do doby 
výsadby (s ohledem na polohu a počasí) 
vytvořit klíčky 1 - 2 cm dlouhé.

• Na porostech česneku ponecháváme 
až do začátku dubna bílou netkanou 
textilii chránící před náletem mouchy 
houbomilky česnekové.

•  Před výsadbou cibule ze sazečky je tře-
ba cibulky na 30 minut namořit v roz-
toku přípravku ROVRAL AQUA FLO 
(15-20ml na 2,5litru vody). 

•  V zelinářské zahradě je vhodné v břez-
nu posypat záhony, na nichž budeme 
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pěstovat košťálovou zeleninu dusíkatým 
vápnem (100gramů na 1m2) v rámci 
prevence proti nádorovosti kořenů. Tato 
aplikace musí být provedena v intervalu 
3 týdnů před plánovanou výsadbou. Pře-
nos choroby je možný napadenou sad-
bou a zamořenou půdou. Ochrana kro-
mě aplikace dusíkatého vápna spočívá 
především v nepěstování brukvovitých 
plodin na zamořeném pozemku 6-8 let.

•  Při předpěstování sadby se často setká-
váme s padáním klíčních rostlin. U klíčí-
cích a vzcházejících rostlin dochází k od-
umírání klíčků nebo k poškození koře-
nových krčků. Vzcházející rostlinky pak 
padají a odumírají. Původcem jsou půd-
ní houby, které přetrvávají v půdě vět-

šinou na zbytcích napadených rostlin. 
Infikovaná půda a pěstební substráty za-
příčiňují hlavní přenos tohoto onemoc-
nění. Ochrana spočívá v desinfekci pěs-
tebních substrátů (např. propařením), 
v moření osiva, ve správné agrotechnice 
(rozvoji choroby napomáhá převlhčený 
kyselý substrát). Další možností je che-
mické ošetření půdy a rostlin. Lze použít 
např. MERPAN 80 WG .Proti padání 
a napadení škůdci se lze bránit i biolo-
gickou metodou - substrátem obohace-
ným dvěma houbami Tenebrio molitor 
a Metarhizium anisopliae . V tomto pří-
padě užitečné houby potlačují vývoj hub 
škodlivých, patogenních. 

Ing.	Vratislav	Obadal

OPRAVÍME A SEŘÍDÍME OKNA, DVEŘE 
PVC I EURO. 

tel: 736 10 10 20
STUDIO SHINE s.r.o.

Politických obětí 118
Frýdek-Místek

Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku 
pod registrační značkou MK ČR E12364. Redakcí je pověřena tisková komise rady obce 

Palkovice ve složení Ing. Vratislav Obadal – předseda redakční rady, Radim Bača, 
Iveta Trochtová, Petra Opělová, Martina Mertová  e-mail: mmertova@palkovice.cz. 

Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter.  Internetová verze: www.palkovice.cz. Upozornění! 
Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný 

autor. Číslo 02/2013 vyjde jako „Speciál“ věnovaný 30. výročí založení Senior klubu. 
Uzávěrka čísla 03/2013 je 21. 3. 2013. Vychází osmkrát ročně. 

27. února 2013  výroční schůze Senior klubu a beseda s cestovatelem
13. března 2013  slavnostní schůze k 30. výročí založení Senior klubu a oslava MDŽ

Termínový kalendář
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 

poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 
 

VYHLAŠUJE 
 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
 Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
 znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční : 

 

dne:  úterý 5.3.2013, čtvrtek 7.3.2013 
 
čas:  v době 7.00 hod. – 8.30 hod., 12.00 hod. – 14.30 hod. 
 
místo:   vestibul ZŠ Palkovice 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
 

tel. : 558 441 722 
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Kubánkov 2013

Již 1
4. ročník „Novoročního výšl

apu“ 

na nejvyšš
í horu Kubánkov (6

62 m. n.) 

v Palkovicíc
h uspořádaného OÚ Palkovi-

ce právě v první den nového roku 2013, 

za mimořádně hezkého slunečního dne 

(+120C, na sluníčku) navštív
ilo několik 

stovek lidí. Odhadem jich
 mohlo být urči-

tě více
 než 500, možná i 600 v rů

zných 

věkových
 kategoriích

, kdy nejmladším 

nebyl je
ště ani jeden rok a těm věkově 

pokročilejším už i p
řes 80.

Přesně o půldvanácté zazněla česká 

státní hymna a po ní se ujali mikrofonu - 

starosta obce Palkovice pan Radim Bača 

a místostarostka obce Hukvaldy paní 

Ing. Iva
na Hrčková. Rozloučili s

e starým 

rokem, ale hlavně uvítali rok nový, rok 

2013 s přáním všeho nejlepšího, mnoho 

úspěchů v osobním živo
tě, pevného zdra-

ví, lásky, občanského soužití, 
přátelství 

a vše
ho toho, co

 jim
 rok 2012 přinést 

nestačil. O
ba vyzv

edli až neuvěřitelně ve-

likou návštěvu a zájem občanů o „Novo-

roční dopoledne“. Zejména nespočetnou 

účast Klubu českých turistů
 z Hukvald, 

Rychaltic i
 jiných obcí. T

i z H
ukvald zde 

byli ji
ž po 28, z F

ryčo
vic d

okonce již p
o 

39. Samozřejmě většinu účastníků tvořili 

lidé z d
alšího širo

kého okolí: C
hlebovic, 

Zelinkovic, 
Kozlovic, 

Frýdku-Místku, Frý-

dlantu n./O, Havířova, Ostravy, K
opřiv-

nice a dalších
. Nejvzdálenější sn

ad byl asi 

z Kylešovic u
 Opavy, (

ale nemusí to
 být 

úplná pravda).

Po proslovech došlo k slavnostnímu 

zapálení „Novoroční vatry“.
 Jako první 

zapálenou louč z 
rukou jednoho ze sta-

vitelů „hranice“ pana Vyviala (p. Laka-

toše) převzala paní místostarostka obce 

Hukvald, po ní sta
rosta obce Palkovice, 

dále pak dva představitele klubu Českých 

turistů
 pan Jiří 

Strakoš z H
ukvald a pan 

Tomáš Sadílek z Fryčo
vic. 

A než se vatra 

pořádně rozhořela, stá
ly u „mysliv

eckého 

krmelce“ několik metrů dlouhé řady, aby 

se občerstvi
ly m

ysliv
eckými specialitami. 

Mezi tím
 již 

tradičně následovaly st
ovky 

a možná, že i tis
íce stis

ky ru
kou, polib-

ků a přání pevného zdraví, š
těstí, l

ásky 

i úspěchů. Nebylo zapomenuto ani na 

nalezení nejmladšího účastníka této novo-

roční akce. Ve věku do jednoho roku jich
 

tam bylo několik. Porota nakonec vyb
rala 

dvouměsíčního chlapečka „Deniela“ (viz
. 

foto). Zpestřením celé akce byla určitě
 

i účast tu
ctu koní a jezdců v sy

mbolickém 

jezdeckém oděvu s ši
rokým kloboukem. 

Na přání rodičů povozili i
 mnoho šťast-

ných a spokojených dětí.

Je také nutno vyz
vednout práci ce

lé-

ho kolektivu pořadatelů. Zejména stavi-

telů vatry, 
pánové Jan, Michal a Mirek. 

ků a přání pevného zdraví, š
těstí, l

ásky 

i úspěchů. Nebylo zapomenuto ani na 

nalezení nejmladšího účastníka této novo-

roční akce. Ve věku do jednoho roku jich
 

tam bylo několik. Porota nakonec vyb
rala 

dvouměsíčního chlapečka „Deniela“ (viz
. 

foto). Zpestřením celé akce byla určitě
 

i účast tu
ctu koní a jezdců v sy

mbolickém 

jezdeckém oděvu s ši
rokým kloboukem. 

Na přání rodičů povozili i
 mnoho šťast-

ných a spokojených dětí.

Je také nutno vyz
vednout práci ce

lé-

Tříkrálo-

vá sbírka

Doba vánoční má své nesmazatelné kouzlo. 

Těší se
 na ni nejen děti, ale i dospělí. K

aždý z n
ás 

si v t
uto dobu najde to své. Pro mě osobně je doba 

vánoční spojená mimo jiné i s c
haritativní čin

nosti 

a tou je  příprava tradiční Tříkrálové sbírky. V
 kolo-

běhu vánočních příprav je potřeba se postarat o za-

pečetění kasiček, zajištění koledníků a další či
nnosti 

administra
tivního charakteru. Vzhledem k tomu, že 

jak na Charitě v M
ístku, tak na Obecním úřadě v 

Palkovicíc
h, jsm

e si z
a ty r

oky už na sebe zvy
kli, 

a proto nám nezabírá tato administra
tiva mnoho 

času. Letos jsm
e nevyra

zili n
a koledování všic

hni, v 

jeden víkend, jak tomu bylo v m
inulosti n

aším zvy-

kem, ale vzh
ledem k řádícím

 infekcím, které tento-

krát neminuly ani nás, ro
zdělili js

me koledování na 

dva víkendy po sobě. Sbírka oficiá
lně probíhala                      

  

 
 

v období 2. - 1
4. ledna 2013. Mezi 

občany Palkovic a
 Myslík

u vyra
zilo s  k

oledou cel-

kem čtrn
áct sk

upinek koledníků, vyb
avených čtrn

ác-

ti za
pečetěnými kasičkami. Ta patnáctá kasička če-

kala opět v k
ostele sv. 

Jana Křtitele na ty, k
teré jsm

e nezastihli doma. Navíc v
 této kasičce

 skončil 

výtě
žek tříkrálového koncertu, který se

 konal 6. led-

na v m
ístním kostele. Byla to malá novinka v rá

mci 

našeho společného koledování. Rádi bychom na to 

navázali i v
 příštíc

h létech. Letos si 
s námi počasí 

dost pohrávalo, déšť se
 stříd

al se sněhem. Za ty ro
ky 

jsme už tak nějak zvyk
lí na všechno možné a počasí 

nám náladu nijak nepokazí.

Sbírku pořádá Charita Česká republika a výtě
žek 

sbírky putuje na podporu jejich projektů. Výtěžek z 

naší obce zůstává v Charitě Frýdek-Místek na plnění 

jeji

ch projektů. Detailní informace o těchto projek-

tech najdete na webových
 strá

nkách: http://www.

fm.charita.cz.

Tato akce má velmi pozitivn
í ohlas mezi naši-

mi občany a nebylo tomu jinak ani letos. D
ěti byly 

opět obdarovány sla
dkostmi, teplým čajem a vrou-

cím slovem. To se pak koleduje hned lépe. Nastalo 

počítání na obecním úřadě, které proběhlo také již 

tradičně v naprosto pohodové atmosféře a jaké 

bylo naše překvapení, když js
me v konečném sou-

čtu došli k částce 93 892 Kč, z to
ho na 

ní umístit 
dvouleté dítě celoden-

ně v M
Š a současně čerpat rodičov-

ský příspěvek. Školský zákon od r. 

2005 definuje činnost mateřské školy 

jako předškolní vzd
ělávání podle školní-

ho vzd
ělávacího programu. Dítě by tedy 

při nástupu do MŠ mělo být natolik zralé, 

aby již 
mohloeřských škol je tento nový st

av 

nepochopitelný, bohužel i nepochopitelné 

zákony respektovat musíme.

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 

2013/14 se bude konat 28. května 2013.

Zápis do 1. tříd
y

Zápis do 1. tříd
y pro školní rok 2013/14 se ko-

nal v p
átek 18. ledna 2013. Zákonní zástupci podali 

celkem 20 žádostí o přijetí a 4 žádosti o odklad školní 

docházky.

My se
 školy nebojím

čitelky 1. stu
pně a učitelky tříd

y předškoláků z M
Š letos 

nově spolu připravily p
ro rodiče a děti sp

olečný program 

„My se školy nebojíme“. Pravidelně jednou za měsíc se
 od 

zápisu budou děti, ro
diče a učitelé setkávat ve škole a 

připravovat společně na vstu
p do 1. tříd

y.

Školská rada

Školskou radu při šk
ole zřiz

uje zři-

zovatel školy. 
Její kompetence 

jsou stanoveny školským zá-

konem. V současné době 

pracuje školská rada 

ve složení: 

Ing. To-

m á š 

Huďa, předseda (člen jmenovaný zři
zovatelem); Bc. Ja

na 

Ručková, místopředseda (člen jmenovaný zřizo
vatelem); 

Dagmar Bajtková (člen zvolený zákonnými zástupci); M
oni-

ka Kozlová (čle
n zvo

lený zákonnými zástupci); M
gr. Alice 

Gorelová (člen zvo
lený pedagogickými pracovníky školy); 

Mgr. Ja
na Radová (čle

n zvo
lený pedagogickými pracov-

níky školy).

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů je občanské sdružení, které je zalo-

ženo na podporu školy. V
 současné době pracuje výbor 

sdružení ve složení:

Ing. Tomáš Huďa, předseda (VI. tř.
); Bc. Ja

na Ruč-

ková, místopředseda (II. B
); Michaela Janošcová (I. tř

.), 

Lucie Olejníková (II. A
), Ivo

na Gřesová (III. 
tř.), J

aroslav 

Zeman (IV. tř.),
 Ing. Petra Ondračková (V. tř.),

 Martina 

Papalová (VII. tř.
), Tomáš Podola (VIII. tř

.), In
g. Šárka 

Balašová (IX. tř.)
.

Sdružení rodičů připravilo v prosinci pro žáky ško-

ly i d
ěti z M

Š tradiční Mikulášskou nadílku, na únor 

připravuje pro žáky 1. stu
pně dětský karneval, po-

dílí se
 na zajištění Valentýnské diskotéky pro žáky 

2. stu
pně.

Poděkování sponzorům

Panu Zbyňku Žákovi, p
rovozovateli sje

zdovky v 

Palkovicíc
h, za zajištění lyža

řského výcv
iku a lyžo

-

vání našich žáků.

Panu Rostisla
vu Krčovi za zajištění daru od 

firmy ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. v
e výši

 10 

000 Kč na zakoupení dataprojektoru pro mateř-

skou školu.

Firmě OKD za sponzorský dar do školní za-

hrady.

Děkuji vše
m dalším, kteří šk

ole pomáhají.

Mgr. Iv
o Fišer, ře

ditel školy

Lyžařský 

kurz 5
. ročníku

Také v letošním roce naše škola 

zorganizovala pro žáky 5. ročníku 

základní lyža
řský kurz. P

řestože se 

změnil v letošním roce provozo-

vatel sjezdovky, dostali jsm
e opět 

mož-

nost 
usku-

tečnit tento kurz 

na sjezdovce v P
al-

kovicíc
h.

I když nám počasí příliš 

nepřálo, měli jsm
e každý den Lyžařský výcvik 5. tř.

ZŠ a MŠ 
Palkovice

Kubánkov 2013 - zapálení vatry

Tříkrálová sbírka

Kubánkov - nejmladší účastník

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Malování na sněhu

Čtení v první třídě

Zápis do 1. třídy

Vysvědčení 1. třída



Vánoční turnaj badmintonu

Šest desítek hráčů obcí sd
ružených povodím Ondřejni-

ce se utkalo v so
botu 29. 12. 2012 v P

alkovicíc
h při hře 

badmintonu.

Druhý ročník přátelského „Vánočního turnaje 

amatérských hráčů“ se uskutečnil pod záštito
u SMO-

PO (Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice), obcí Pal-

kovice
 a organizátorem TJ Sokol Palkovice

. Ze samot-

ného Sdružení měla své hráčské zastoupení obec Palkovice 

- Myslík
, Kozlovice, Fryčo

vice, Brušperk, Kateřinice a Huk-

valdy.
Tento turnaj byl posledním sportovním kláním v le

toš-

ním roce pořádaným Tělových
ovnou jednotou v p

rojektu 

„Palkovice žijí
 sportem“ ke sté

mu výročí o
rgani-

zace.
Na třech kurtech, třic

et dva tým
ů smíšených párů žen 

i m
užů sehrálo ve třech skupinách vzájemná utkání. Vítězo-

vé skupin postoupili do semifinále, kde bojovali o absolutní 

vítězství
 prvních tří m

íst tu
rnaje. Bez ce

n nezůstali ani vý-

herci d
ruhých a třetích míst v

e skupinách. Také tito
 hráči 

získali hodnotné ocenění.

„Překvapil nás obrovský zájem hráčů o hru. Zprvu 

jsme vůbec nepředpokládali, ž
e bude takový velký zá-

jem se zúčastnit. D
okonce jsm

e museli několika dalším
 

zájemcům s 

politováním, jejich účast odmítnout. Kapacita turna-

je byla naplněna. I ta
k jsm

e hráli od deváté hodiny ranní 

do páté hodiny odpolední. Obsazenost hráčů i sa
motná 

skladba lidí byla úžasná, pohodoví a přátelští s
portovci 

se skvěle bavili. 
Všem hráčům patří p

oděkování za hru i 

samotnou atmosféru při tu
rnaji.“

Fotografie z p
růběhu turnaje můžete shlédnout na in-

ternetových
 strá

nkách http://www.tjso
kolpalkovice.cekuj.

net/ ve fotogalerii.

Výsle
dková list

ina:

1. místo - tým
 Kozlíci

 (Kozlovice), 

2. místo – tým
 Přežít (H

ukvaldy),

3. místo – Amigos (Brušperk)

Skupiny:

2. místo – tý
my Peldové, N

ováci,
 Drtiko

lové

3. místo – Černobílí, P
upíci, B

adtom
Mgr. Petr G

řes, 

tajemník TJ Sokol Palkovice

Vánoční turnaj badmintonu

Šest desítek hráčů obcí sd
ružených povodím Ondřejni-

ce se utkalo v so
botu 29. 12. 2012 v P

alkovicíc
h při hře 

badmintonu.

Druhý ročník přátelského „Vánočního turnaje 

amatérských hráčů“ se uskutečni

l pod záštito
u SMOPO (Sdružení

 měst a obcí povodí Ondřejnice

), obcí Palkovice
 a organizátor

em TJ Sokol Palkovice
. Ze 

amot

Perlon Cup 2013 – fo
tbalový 

turnaj žáků

Jubilejní 5. ročník halového 

turnaje v Palkovicíc
h, ovládli popr-

vé v historii  fo
tbalisté z Oravského 

Podzámku. Ve finále udolali čty
ř-

násobného vítě
ze, palkovický tým

 

jedinou brankou a zvít
ězili t

edy v 

posledním finálovém utkání 1:0.

„Postavili j
sme do turnaje dva 

celky a ani jednomu z c
elků se 

nepodařilo obsadit nejvyšší stu-

peň, ale i ta
k si m

yslím
, že jsm

e 

odehráli jedny z nejkrásnějších
 

zápasů za poslední dobu“, pro-

hlásil tr
enér žáků Miroslav Peške.

Perlon Cup 2013 – fotbalový 
turnaj 

žáků
Jubilejní 5. ročník halového turnaje v P

al-

kovicíc
h, ovládli poprvé v h

istorii  f
otbalisté z 

Oravského Podzámku. Ve finále udolali čty
ř-

násobného vítěze, palkovický tým jedinou 

brankou a zvítě
zili te

dy v p
osledním finálovém 

utkání 1:0.

„Postavili j
sme do turnaje dva celky a ani 

jednomu z ce
lků se nepodařilo obsadit nej-

vyšší stupeň, ale i tak si myslím
, že jsme 

odehráli jedny z nejkrásnějších
 zápasů za 

poslední dobu“, prohlásil tre
nér žáků Miroslav 

Peške.

Zklamání nepociťoval ani druhý tre
nér Sta-

nislav Vyvial „Chtěli jsm
e turnaj vy

Perlon Cup

Perlon Cup - vystoupení oddílu SG

Perlon Cup - žáci TJ Sokol Palkovice

Badmintonový turnaj SMOPO 
- vítězný tým Kozlíci z Kozlovic

01/2013Obecního úřadu v Palkovicích

Badmintonový turnaj SMOPO - předání ocenění


