
ná……

st m
ůže 

o snopu 

nce a přá-

m následu-

m. Věn
ec se 

Vánoc nebo 

icích
 ve spolu-

nizacemi, uspo-

otu v m
ěsíci 

srpnu 

čník oslavy k
once 

kce patří k opravdu 

nských akcí v 
obci, 

Dožínkoviště“
 během 

2000 lidí včetně o
rga-

stů z 
Polska. A podíl na 

krásné počasí.

roce byl připraven celo-

program.

mimo jiné přijali i zástupci 

nice (součást družební obce 

abka).

áno si m
ohli na své

 přijí
t pří-

balu. Po osmé hodině byl na 

ém hřišt
i zahájen žákovský turnaj 

Cup za účasti d
ružstev z P

alkovic, 

ky (Polsko), FK Staré Bělé, MFK 

va a TJ Doubrava Haňovice. Štěstí 

o domácím fotbalistům
 a mohli se tak 

ovat z v
ítězst

ví.

Od 13 hodiny se dění přesunulo na 

rostranství 
před tělocvičn

u, kde postup-

ně vy
stoupili: sk

upina LUCIE REVIVAL 

Myslík
a, 

skupina 
Verona, 

li

dových
 písní 

naše 

nice Kobiernice, taneční soubor Česká 

Beseda z P
etřvaldu na Moravě, 

ŠUBA DUBA BAND, 

Kate -

řina Kouláko-

vá z Palkovic 

se svou 

skupinou, kapela HO-

MO-

GURU s Jakubem Šindle-
r e m 

z Palkovic 
a MAXIM TURBULENC. 

Večer pak pokračovala zábava diskoté-

kou až do brzkých ranních hodin. Celým 

programem nás provázel známý televizní 

moderátor Alexander Hemala.

Do programu byl za
řazen také hasič-

ský útok a zásah u hořícíh
o auta s násled-

ným vyp
rošťováním zraněné osoby a za-

jištěn
ím první pomoci. T

o vše
 přip

ravili 

místní hasiči v
e spolupráci s 

hasiči 

z Kobiernic, za
 což sklidili potlesk.

Zároveň 
s kulturním progra-

mem byly k dispozici 
kolotoče 

pro děti 
i dospě-

lé a také 

nově malování 

na obličej.

V průběh
u 

celého dne se 

mohli návštěv
níci 

občerstvit
 v mnoha stán-

cích s jíd
lem a pitím, které zajišťo-

valy m
ístní zájmové organizace – fotbalis-

ti, vo
lejbalisti, 

hasiči, 

X. Pal-

kovick
é 

Dožínky 24. 8. 

2013

Dožínky, dožatá, dožitá, dočes-

ná……je slavnost ukončení žní. Slavnost 

může zahrnovat odvážení posledního 

snopu z p
ole, pře

dání dožínkového věn-

ce a přání (vin
šování) hospodáři; p

otom 

následuje hostina s hudbou a tancem. 

Věnec se schovával v hospodářstv
í do 

Vánoc nebo až do příšt
ích žní….

Obecní úřad v Palkovicíc
h ve spo-

lupráci 
se zájmovým

i organizacemi, 

uspořádali pře
dposlední sobotu v m

ěsíci 

srpnu již v pořadí desátý ročn
ík oslavy 

konce žní. A o tom, že tato akce patří 

k opravdu pevné stálici 
společenských 

akcí v o
bci, u

ž není pochyb. „D
ožín-

koviště“
 během dne navštív

ilo přes 

2000 lidí včetně organizátorů, dětí 

Polska. A podíl na tom určitě 

í řipraven celo-

vých
 písní Jožka Černý, 

naše kapala Palkovjanka, 

Kolo Go-spodyň 
z polské vesnice 

Kobiernice, taneční soubor Česká Bese-

da z Petřvaldu na Moravě, Š
UBA DUBA 

BAND, Kateřin
a Kouláková z P

alko-

vic s
e svou skupinou, kapela HOMOGU-

RU s J
akubem Šindlerem z Palkovic 

a MAXIM TURBULENC. Večer pak 

pokračovala zábava diskotékou až do brz-

kých ranních hodin. Celým programem 

nás provázel známý televizní moderátor 

Alexander Hemala.
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o auta s násled-
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 což sklidili potlesk.
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k dispozici 
kolotoče pro děti 

i dospělé
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vného minivolejbalu 

, dne 28. 9. 2013, se palkovický vo
lejbalový 

reál rozzáři
l barvami minivolejbalu.

pory o
bce Palkovice, uspořádal volejbalový o

d-

eskydy ve
 spolupráci s 

TJ Sokol Palkovice první 

í turnaj „B
arveného minivolejbalu“ v t

omto škol-

e. 

ganizaci tu
rnaje si vz

aly pod svou patronaci palkovic-

ejbalistky A tým
u v če

le s Nikolou Něm
covou. Krásné 

imní počasí př
álo a tak větš

ina zápasů b
yla odehrána 

místních antukových
 hřiš

tích. Antuku volejbalových
 kur-

tů ta
k oku

-Místku. Sportov

z á p a s ů , tak i her a nechyběla
 ani 

pod vedením Hany Zelové.

Děk
ujeme všem hráčů

m a jejich rodičům
 či tr

enérů

pěkný sp
ortovní zážitek! Medaile za organizaci putuje do 

týmu TJ Palkovice - že
ny A, které již n

ěkolikátou sezónu 

půso
bí v II

. Národní lize
 a mohly ta

k své zkušenosti p
ředat 

dál zač
ínajícím

 malým sportovcům
. Nikola Něm

cová

ský pohár ve
 volejbale

Oddíl vo
lejbalu muži „A

“ zač
ali sezónu nad oče

ká-

vání a dokráče
li k 1. místu v 1.  kole Českého poháru. 

A jak k tomu došlo? Docela lehce…

TJ Sokol Palkovice: VSK VŠB-TU Ostrava 3:0

TJ Sokol Palkovice: TJ Tatran Litovel 3:0

TJ Sokol Palkovice: TJ Hlučín
 3:1

Takže Vás můž
eme pozvat ve čtv

rtek 24. 10. 

2013 na utkání 2. kola ČP s V
SK Staré Měs

to, které 

se uskutečn
í cca

 v 18 hodin (po skončení zápasu žen).

Ženy „A
“ odehrají rovněž

 ve čtvr
tek 24. 10. 2013 

utkání 1. kola ČP s družstve
m Mittal Ostrava – zahá-

jení v 1
6.30. Za oddíl vo

lejbalu Filip Hanák.

onína 

Řezníčka

h
srpna se v P

alko-

vicíc
h usku-

ročn
ík běž

eckého závodu 
„Memoriálu 

Řezníčka“, který uspořádala obec Palkovice ve 

s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-Místek. 

e postavilo 211 závodníků. 
Na náročn

ou sedmnác-

trovou trať
 hlavního závodu „Palkovice – Kubánkov 

ovice, s p
řevýše

ním 370 metrů s
e vyd

alo 84 mužů a
 

n. Nejlépe si ve
dl Radim Kasalík z Kravař (

čas 1:02:19 

a Kristin
a Čablová z Kopřivn

ice (čas 1:16:15 hod.). 

Hlavního závodu se zúč
astnili ta

ké občané Palkovic, 
kteří 

li své
 vlastní kategorie. V ženách zvítě

zila Zuzana Juře
nová 

ed Vlaďkou Drgovou a Janou Barabášovou. V kategorii pal-

ovických mužů zí
skal zlatý pohár Petr Pě

chula, stří
brný pohár 

I v a n 
Barabáš a bronzový pohár Miloslav Weigert.

V 

závodech mládeže, které po startu 

hlavního závodu proběhly v areálu 

u 

tělocvičn
y, startovalo 106 dětí 

ve 12 ka-

tegoriích
. Palkovice reprezentovalo 7 dětí,

 které 
s i 

vůbec nevedly šp
atně. 

V 
kategorii nejmladších dívek 

získala Tereza Ježková 

stříb
rnou medaili a 

Eliška Špačková bronz. 

V kategorii 

nejmladších žáků se
 

TJ Sokol Palkovice
 – oddíl jachtingu

Úspěc
hy palkovick

ých jachtařů
 

v ro
ce 2013

V letošních mistro
vských závodech 

dosáhli tři
 závodníci o

ddílu jachtingu TJ 

Palkovice výborných výsle
dků. 

Na kraj-

ském přeboru na Žermanické přehradě 

obsadil 1. místo ve třídě
 FINN Kamil 

Ščerba. Na mistro
vství

 ČR na Lipně, k
de 

startoval poprvé, skončil 
překvapivě na 

8. místě 
mezi 33 závodníky.

Velkým úspěc
hem bylo také 2. místo 

Patrika Šče
rby na mistro

vství
 ČR v junior-

tegorii FINN.

fingové třídě
 RAC repre-

Mielec. N
a mistro

v-

h startovalo 

5 1 

závodníků. 

P o 

de-

seti roz-

jížďk
ách obsadil 

celkově 11. místo a v 

kategorii „v
eterán“ (nad 55 let) 

b y l 

první mezi 12 závodníky. V
e dnech 2. – 

7. 8. 2013 se na Nových
 Mlýnech 

konalo Mis-

trovství
 svět

a ve 

třídě
 RAC, 

za úča
stí 

96 závodníků 
z 

18 zemí ze tří k
ontinen-

tů. P
o deseti ro

zjížď
kách obsadil 

v ce
lkovém pořadí 41. místo. V katego-

rii „v
eterán“, kde startovalo 20 závodní-

ků, 
dosáhl na 5. místo, když je

n smů
la 

v jedné z ro
zjížd

ěk jej při
pravila o ještě 

lepší umístěn
í. Po Janě S

kotnicové je his-

Olešná regata 37

Již 37. roč
ník „Olešné regaty“ se

 uskutečn
il o ví-

kendu z 2
4. na 25. srp

na. Pořadatelem závodu byl 

stejně j
ako v př

edešlých létech oddíl jachtingu TJ So-

kol Palkovice. Na přehradě O
lešné foukal příz

nivý vítr 

a počasí přálo. Nejmladším účastníkem byl 10 letý 

závodník. 

Ředitel závodu Ing. Kamil Dolana uvítal na startu 

33 posádek z 9
 oddílů m

oravského regionu. Své za-

stoupení zde měl
y lodě E

V

Žákovskou tříd
u zastoupily lodě O

Sobotním rozjížď
kám počasí př

álo, v n

lik nefoukalo a tak lodě n
evypluly. I p

řesto se zá

vydařil. 
V sedmi rozjížď

kách se bylo skutečn
ě na

koukat. Přih
lížejícím

 návštěv
níkům

 přehrady se

naskytla nádherná podívaná. 

Z činnosti o
ddílu TOM 1309 – 

Žlutý k
vítek Palkovice

V roce 2
013 jsm

e se
 opět (j

iž po 

čtrnácté) 
zapojili do série

 turistic
kých

 

závo
dů, k

terá 
vrch

olí mistro
vství

m Čes-

ké re
publiky (

v čer
vnu) a m

ezinárodním 

ristic
kým

 závo
dem, kam

 se n
omino-

áct našich
 závo

dníků –
 Anež-

Lenka Výmolová, Lu-

ela
Žváková, 

a Vy-

Linart, V
ít Pavlas, P

dislav Merta
 a Dan

hradníci byli nominov

a Ada Paluzgová.

Jako každoroč

kolotoč 
turistic

ký

krajskými koly. 

města Bílovec

ství 
kraje se k

Přeborníky

kraje se sta

Zuzana Ju

tva jsm

Z činnosti o
ddílu TOM 1309 – 

Žlutý k
vítek Palkovice

V roce 2013 jsme se 
opět (ji

ž po čtr-

nácté) 
zapojili d

o séri
e turistic

kých
 zá-

vodů, k
terá 

vrch
olí mistro

vství
m České

 

republiky (
v čer

vnu) a m
ezinárodním tu-

ristic
kým

 závo
dem, kam

 se n
ominovalo 

čtrnáct n
ašich

 závo
dníků – 

Anežka So-

chová, 
Lenka Výmolová, 

Lucie 

J u ře
n o v á , 

Micha-

e l a 

Žvá-
ková, 

Moni-

ka Sukačová, Kateřin
a Vyvi

Zuzana Juř
enová, Hana M

vá, Ondřej 
Huďa, Jakub

Vít Pavlas, Petr 
Bílek, 

Merta
 a Dan Kunz. Ja

ko

byli n
ominování Silvie 

Vašk

Paluzgová.

Jako každoročn
ě, tak

kolotoč 
turistic

kých zá

krajskými koly. Z
áklad

města Bílovec, Karv

ství 
kraje se konalo

Přeborníky M

ho kra

ěě jjjannn
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Pranostika

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají,

tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
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Zprávy z Obecního úřadu...

Usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,

které se konalo 29. 8. 2013 v SKSC na Myslíku

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 24. 

6. 2013 do 21. 8. 2013.
2) Rozbor hospodaření obce k 31. 7. 2013.
3) Informaci starosty obce o probíhajících stavebních pracích v obci.
4) Informaci starosty obce o připravovaných investičních akcích v obci.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Mgr. Ludmila Skarková, Mgr. Petr Gřes, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača, Dalibor Rada.
4) Rozpočtové změny č. 2 rozpočtu obce Palkovice na rok 2013.
5) Smlouvu o dílo č. SOD E 322/3/2013 mezi Obcí Palkovice a firmou Empemont 

s.r.o. na realizaci projektu „Protipovodňová opatření obce Palkovice“.
6) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a firmou MIJO-STAV stavby, s.r.o. na reali-

zaci projektu „Zateplení obecního úřadu Palkovice“.
7) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a manžely Ševčíkovými, Palkovice 608, o odpro-

deji pozemku parc.č. 110/2 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 11 350,-Kč.  
8) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice, manžely Lakomými, Palkovice 509, a pa-

nem Milanem Červenkou, Palkovice 508, o odprodeji pozemku parc.č. 1482/9 
k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 2 070,-Kč a pozemku parc.č. 1482/10 
k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 9 105,-Kč.  

9) Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 40 000,-Kč na akci „Přemístění a re-
konstrukce pomníku padlých na Myslíku“.

10) Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Palkovice o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace ve výši 40 000,-Kč na „Přemístění a rekonstrukci pomníku 
padlých na Myslíku“.

11) Smlouvu č. FM/10/i/2013/Ch o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Morav-
skoslezským krajem a Obcí Palkovice, o darování části pozemku parc.č. 3104/1 
k.ú. Palkovice, dotčeného plánovanou stavbou „Autobusové zastávky U transfor-
mátoru, k.ú. Palkovice“ do majetku obce.

12) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 349/2012 ze dne 27. 6. 2012 mezi Obcí Palkovice 
a firmou L Design Zdeněk Látal, na zpracování projektové dokumentace ve stup-
ni DSP na akci „Palkovice – dostavba kanalizace, IV. etapa“.
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III. Vyhlašuje:
1) Záměr směny části pozemku parc.č.789/1 k.ú.Myslík dle GP č. 580-38/2013 

vyhotoveného firmou Zekan.
2) Poptávkové řízení dle směrnice č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malé-

ho rozsahu, čl. 3, odst.4, na dodavatele stavebních prací při realizaci akce „Ma-
nipulační plocha u tělocvičny“

3) Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1345 k.ú.Palkovice.
4) Záměr prodeje pozemku parc.č. 952 a části pozemku parc.č.951 k.ú.Palkovice.
5) Výběrové řízení na akci „Oprava místních komunikací v obci Palkovice“
6) Poptávkové řízení na zpracování projektu pro provedení stavby pro akci „Palko-

vice – dostavba kanalizace, IV. etapa“.

IV. Zamítá:
1) Provedení směny pozemků parc.č. 796/3 a 797/2 k.ú.Palkovice majitelů Lud-

mily a Ladislava Radových, Palkovice 59, za pozemky parc.č. 2565/5, 2547/2 
a 2541/1 k.ú. Palkovice v majetku obce Palkovice.

2) Provedení směny části pozemku pod komunikací parc.č. 1879/2 k.ú.Palkovice 
v majetku pana Vlastimila Šlajera. Palkovice 150, za pozemek parc.č. 3078 k.ú.
Palkovice v majetku obce Palkovice.

3) Společnou žádost majitelů sousedních nemovitostí o zřízení příjezdové komunika-
ce na parc. 528/1 k.ú.Myslík.

V. Ukládá:
1) Starostovi obce jednat s majiteli o odkupu pozemku parc.č.538/6, 1065/2 

a 220/1 k.ú.Myslík do majetku obce.
2) Jednat s majitelem pozemku parc.č. 1879/2 k.ú.Palkovice o vyřešení situace 

s umístěním části obecní komunikace na tomto pozemku.
3) Starostovi obce zajistit podklady k nabývacímu titulu vlastnictví obce k lesům bý-

valého Hůrčanského družstva.

VI. Ruší:
1) Usnesení zastupitelstva obce č. ZO/18/2013/III./1 ve znění: Zastupitelstvo obce 

Palkovice po projednání vyhlašuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 789/1 
k.ú.Myslík dle GP č. 580-38/2013 vyhotoveného firmou Zekan.

2) Usnesení zastupitelstva obce č. ZO/18/2013/II./14 ve znění: Zastupitelstvo 
obce Palkovice po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na akci „Přemístění a rekonstrukce pomníku padlých na 
Myslíku“ ve výši 40 000,-Kč.

V Palkovicích dne: 29. 8. 2013

    Radim Bača  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta
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Usnesení
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

které se konalo 17. 9. 2013 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce z 9. 9. 

a 16. 9. 2013.
2) Informaci starosty obce o připravované akci výstavby cyklostezky od restaurace 

Muroňka k autobusové zastávce Palkovice transformátor.
3) Dopis paní Libuše Škorňokové se stížností na postup opravy komunikace od kap-

le na Myslíku směrem na Hůrky. Oprava odvodnění komunikace je v současné 
době již dokončena a oprava povrchu je součástí probíhajícího výběrového řízení 
na opravy místních komunikací v obci.

4) Informaci místostarosty obce o přípravě nařízení o zákazu podomního prodeje.
5) Informaci starosty obce o stavu přípravy výstavby chodníků z centra obce směrem 

do Frýdku-Místku a od kaple na Myslíku směrem do Kozlovic.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Slavomír Bača, Dalibor Rada, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Josef Bílek, Ing. Tomáš Huďa.
4) Zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách na 

akci „Oprava povrchu místních komunikací v obci Palkovice“.
5) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, které se bude konat dne 

4. 10. 2013 v 11 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Členy komise jsou:
•   Mgr. Ondřej Šimíček   Náhradníci jsou:
•   Jan Vrbica    •   Bc. Martin Polášek
•   Radim Bača    •   Mgr. Věra Krpcová
•   Dalibor Rada    •   Ing. František Žídek
•   Aleš Kubala

III. Ukládá:
1) Starostovi obce projednat s firmou Hutní projekt postup přípravy projektu výstav-

by sociálního zázemí u tělocvičny a revizi projektu rekonstrukce hasičárny.

IV. Ruší:
1) Usnesení zastupitelstva obce č. ZO/20/2013/III./2 ve znění: Zastupitelstvo obce 

Palkovice po projednání vyhlašuje poptávkové řízení dle směrnice č. 1/2012 pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 3, odst.4, na dodavatele staveb-
ních prací při realizaci akce „Manipulační plocha u tělocvičny“

V Palkovicích dne: 17. 9. 2013

    Radim Bača  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta
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Výsledek dotazníku
– „Zákaz podomního prodeje“

V čísle 5/2013 Palkovických listů byl 
vložen dotazník ohledně zákazu podo-
mního prodeje v obci Palkovice.

Dotazník odevzdalo celkem 199 obča-
nů. Se zákazem podomního prodeje sou-

hlasilo 186 dotázaných, což je 93,47 %. 
13 občanů se zákazem nesouhlasí, což je 
6,53 % dotazovaných.

Z dotazníku vyplývá, že většina 
občanů si přeje zákaz podomního 
prodeje v naší obci.

Důležité upozornění - příspěvek 
na údržbu nemovitostí a jejich okolí 
v roce 2013

Připomínáme občanům, že dohody 
o poskytnutí příspěvku na údržbu nemo-
vitostí v roce 2013 mohou uzavřít nejpoz-
ději do 30. 11. 2013 v úředních dnech 
na Obecním úřadu v Palkovicích.

K žádosti je potřeba doložit doklad 
o zaplacení daně z nemovitostí, občanský 
průkaz a číslo bankovního účtu, na který 
bude příspěvek převeden.

Informace pro poplatníky daně, 
kteří platí daň z nemovitostí ve více 
splátkách:

Dohodu o poskytnutí příspěvku na 
údržbu nemovitostí a jejich okolí může 
poplatník daně uzavřít pouze jednou (po 
zaplacení všech splátek).

Informace pro poplatníky daně, 
kteří vlastní nemovitosti i mimo ka-
tastrální území Palkovice a Myslík:

V takovémto případě je nutno dolo-
žit výši daně za nemovitosti v Palkovicích 
a na Myslíku. Vzhledem k tomu, že fi-
nanční úřad provádí toto rozúčtování za 
úplatu, doporučujeme těmto občanům 
podepsat na Obecním úřadu v Palkovicích 
formulář zproštění mlčenlivosti a obecní 
úřad zajistí toto rozúčtování bezplatně.

Obecní kalendář
Oznamujeme občanům, že ti, kteří mají na letošní rok předplaceny Palkovické listy, 

obdrží s prosincovým předvánočním číslem „Obecní kalendář“ na rok 2014.

Pozvánka na divadelní představení
V sobotu 16. listopadu 2013 bude odehráno v našem kulturním domě divadelní před-
stavení „A je to v pytli“. Začátek v 17 hodin. Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupe-
nek v pondělí 11. 11. 2013 a ve středu 13. 11. 2013 v pokladně Obecního úřadu
v Palkovicích 7.00 – 17.00. 

Pozvánka s bližšími informacemi v inzertní části tohoto čísla Palkovických listů.
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Informace Komise pro občanské záležitosti

Vítání občánků
Vážení spoluobčané, především rodiče 

nově narozených dětí,
podle současné právní úpravy ochrany 

osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) 
nemáme přístup k informacím o nově na-
rozených dětech tak, jak jsme byli v minu-
losti zvyklí. Naše obec chce však i nadále 
zachovat obřad slavnostního vítání našich 
nejmenších občánků spojený se slavnost-
ním zápisem do pamětní knihy.

Obracíme se na Vás proto s žádostí, 
abyste - v případě, že se vítání občánků 

chcete se svým dítětem zúčastnit – kontak-
tovali nejpozději do 20. 11. 2013 Obecní 
úřad v Palkovicích, 

tel. 558 656 124 nebo 739 633 313. 
Tato informace se týká rodičů dětí naroze-
ných od 1. 10. 2012.

Slavnostní obřad „Vítání občánků“ se 
na našem obecním úřadě bude konat 
pravděpodobně začátkem prosince. 
Všichni přihlášení zájemci obdrží pozvánku.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi 
ratolestmi.

Komise pro občanské záležitosti

Jindřich Plaček oslavil významné 
životní jubileum

V pondělí 7. října 2013 se v restauraci 
Pod Habešem konala malá akce - oslava 
u příležitosti životního jubilea. Na první 
pohled se mohlo zdát, že se jedná o do-
cela normální oslavu narozenin, ovšem 

v tomto případě tato 
akce svým významem 
poněkud vybočovala 
z běžného rámce gra-
tulací naším občanům 
u příležitosti jejich výročí 
narození, které organi-

Výročí sňatků
Mezi náplň KPOZ patří také návštěvy 

jubilantů u příležitosti jejich životního jubi-
lea nebo u příležitosti výročí jejich svatby 
(tzv. zlatá, diamantová, platinová svatba). 
V této souvislosti se obracíme na občany 
Palkovic, všechny ty, kteří v letošním roce 
a případně v roce 2014 oslaví výše uve-
dené výročí sňatku, aby nás o této sku-
tečnosti informovali. Jedná se především 
o občany, kteří uzavřeli svůj sňatek 
jinde než v Palkovicích. O těchto sňat-
cích nemá náš úřad přehled a tím pádem 

Vám nemůžeme k naší lítosti přijít pobla-
hopřát k této významné události.

Samozřejmě všichni, kteří mají zájem 
o slavnostní obřad u příležitosti výročí 
sňatku, se mohou obrátit na Obecní úřad 
v Palkovicích, tel. 558 656 124 nebo 739 
633 313 a domluvit se na detailech. I tyto 
obřady jsou „na programu“ naší komise.

Děkujeme za pochopení a těšíme se 
na podobná setkání společně s Vámi.

Ing. Tomáš Huďa 
zastupitel, předseda KPOZ
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zuje a zastřešuje Komise pro občanské 
záležitosti (KPOZ). Oslavencem byl jeden 
z nepřehlédnutelných občanů naší obce. 
Člověk, který celý svůj život zasvětil a stá-
le aktivně zasvěcuje prací a aktivitami pro 
druhé, především děti a mládež. 

Kulaté výročí 80 let života oslavil 
náš občan pan Jindřich Plaček. 

Mezi gratulanty byli starosta obce Ra-
dim Bača, místostarosta Aleš Kubala, čle-
nové KPOZ Karla Menšíková a Ing. To-
máš Huďa společně se zástupci TJ Sokol 
Palkovice Martinou Mertovou a Jaromí-
rem Šupinou. 

Dovolím si úžasně skromnou osobu 
pana Plačka přiblížit poněkud podrobněji 
pro ty občany, kteří jej třeba ještě neměli 
možnost poznat blíže. 

Jindřich Plaček se narodil 4. 10. 1933 
v Palkovicích. Již během školní docházky 
se jako člen zapojil do činnosti skautské-
ho hnutí v Palkovicích a v mládí byl rov-
něž velmi aktivní v mládežnickém hnutí 
Lidové strany v Palkovicích, Orlu, s nímž 
podnikal různé výlety do okolí.

Vystudoval učitelský ústav a v roce 
1958 působil jako ředitel dvojtřídky. Byl 
však povolán před prověrkovou komisi (tak 
jak bylo v tehdejším totalitním režimu pod 
vedením KSČ zvykem), kde mu bylo vy-
čítáno náboženské zatížení. Měl podepsat 
prohlášení, že se nebude zúčastňovat mší 
svatých, ale toto odmítl podepsat, a proto 
byl předvolán před školský odbor, kde byl 
přesvědčován o škodlivosti víry. Dělo se to 
vyhrožováním, lichocením, sliby a zesměš-
ňováním. Pro jeho neměnný postoj došlo 
k rozvázání pracovního poměru a vylouče-
ní z další pedagogické praxe.

Po měsíční nezaměstnanosti dostal 
práci v dřevařských závodech ve Frýdku-
-Místku jako sklenář. Ačkoliv o této práci 
neměl ani ponětí, dokázal se novému za-

městnání rychle naučit. Velmi mu v tom 
pomohli jeho spolupracovníci. Postupně 
opět našel cestu k mládeži. Jako bývalý 
učitel se nechal v roce 1968, kdy se ob-
novila činnost organizace Skaut-Junák, 
přesvědčit k vedení chlapeckého oddílu. 
Svými organizačními zkušenostmi ze své-
ho učitelského povolání začal vést družinu 
Ostříži, z níž byl dne 3. 6. 1968 založen 
junácký oddíl Modré šípy. 

Když byl Junák v roce 1970 z poli-
tických důvodů znovu zrušen, začal oddíl 
pracovat nejdříve pod palkovickou ško-
lou, později pod místní tělovýchovnou 
jednotou. Během 40 let trvání oddílu 
Modré šípy se v něm pod jeho vedením 
vystřídalo několik generací členů z Palko-
vic, Myslíku, Metylovic a Frýdku-Místku.

V roce 1993 odešel Jindřich Plaček 
do důchodu, ale výchově mládeže se vě-
nuje stále. Patří také mezi aktivní spolu-
pracovníky vedení obce. Již po mnoho let 
spolehlivě rozváží (na jízdním kole!) obec-
ní periodikum Palkovické listy a v období 
voleb rozváží stejným způsobem volební 
lístky. Je členem občanského sdružení 
Matice svatohostýnká. Je také velmi ak-
tivně zapojen do farní činnosti (nástěnky, 
ediční činnost). Pravidelně podporuje fi-
nančními prostředky různé charitativní 
a církevní aktivity, pomáhá lidem v Palko-
vicích a okolí. Aktivně také spolupracuje 
se Základní a mateřskou školou Palkovice 
v oblasti výchovné (akce Česko čte dě-
tem, Noc s Andersenem, atd.). 

Do dalších let přejeme panu Plačkovi 
především mnoho zdraví, spokojenos-
ti, pohody a také mnoho úsměvů a op-
timismu, které umí tak nádherně ve své 
skromnosti rozdávat druhým. 

Za přispění informací od pana Jaro-
míra Šupiny zapsal

Ing. Tomáš Huďa, předseda KPOZ
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X. Palkovické dožínky 24. 8. 2013
Dožínky, dožatá, dožitá, dočesná……

je slavnost ukončení žní. Slavnost může 
zahrnovat odvážení posledního snopu 
z pole, předání dožínkového věnce a přá-
ní (vinšování) hospodáři; potom následu-
je hostina s hudbou a tancem. Věnec se 
schovával v hospodářství do Vánoc nebo 
až do příštích žní….

Obecní úřad v Palkovicích ve spolu-
práci se zájmovými organizacemi, uspo-
řádal předposlední sobotu v měsíci srpnu 
již v pořadí desátý ročník oslavy konce 
žní. A o tom, že tato akce patří k opravdu 
pevné stálici společenských akcí v obci, 
už není pochyb. „Dožínkoviště“ během 
dne navštívilo přes 2000 lidí včetně orga-
nizátorů, dětí a hostů z Polska. A podíl na 
tom určitě mělo i krásné počasí.

V letošním roce byl připraven celo-
denní bohatý program.

Pozváni mimo jiné přijali i zástupci 
obce Kobiernice (součást družební obce 
Gminy Porabka).

Hned ráno si mohli na své přijít pří-
znivci fotbalu. Po osmé hodině byl na 
fotbalovém hřišti zahájen žákovský turnaj 
Perlon Cup za účasti družstev z Palkovic, 
Porabky (Polsko), FK Staré Bělé, MFK 
Ostrava a TJ Doubrava Haňovice. Štěstí 
přálo domácím fotbalistům a mohli se tak 
radovat z vítězství.

Od 13 hodiny se dění přesunulo na 
prostranství před tělocvičnu, kde postup-
ně vystoupili: skupina LUCIE REVIVAL 
z Myslíka, skupina Verona, zpěvák li-
dových písní Jožka Černý, naše kapala 
Palkovjanka, Kolo Gospodyň z pol-
ské vesnice Kobiernice, taneční soubor 
Česká Beseda z Petřvaldu na Moravě, 
ŠUBA DUBA BAND, Kateřina Koulá-

ková z Palkovic se svou skupinou, kapela 
HOMOGURU s Jakubem Šindlerem 
z Palkovic a MAXIM TURBULENC. Ve-
čer pak pokračovala zábava diskotékou až 
do brzkých ranních hodin. Celým progra-
mem nás provázel známý televizní mode-
rátor Alexander Hemala.

Do programu byl zařazen také hasič-
ský útok a zásah u hořícího auta s násled-
ným vyprošťováním zraněné osoby a za-
jištěním první pomoci. To vše připravili 
místní hasiči ve spolupráci s hasiči z Ko-
biernic, za což sklidili potlesk.

Zároveň s kulturním programem byly 
k dispozici kolotoče pro děti i dospělé 
a také nově malování na obličej.

V průběhu celého dne se mohli návštěv-
níci občerstvit v mnoha stáncích s jídlem 
a pitím, které zajišťovaly místní zájmové 
organizace – fotbalisti, volejbalisti, hasiči, 
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hokejisti. Každý si mohl z pestré nabídky 
vybrat co má rád. Velmi příjemným zpest-
řením byla ochutnávka krajových specialit 
hostů z polských Kobiernic.

Zkrátka jubilejní desáté Dožínky jsou 
za námi a můžeme se těšit na další již 
11. ročník v roce 2014. 

Poděkování opět patří Vám, kteří jste 
přišli, všem pořadatelům, firmě Revis 
Elektro, zdravotní službě a hlavně pracov-
níkům obecního úřadu.

Za redakční radu Palkovických listů 
Petra Opělová

Seriál o členech zastupitelstva

Dnes mám pro Vás rozhovor s pa-
nem Daliborem Radou, předsedou 
Komise lesního, vodního hospodář-
ství a životního prostředí.

Jste již druhé volební období ve 
vedení stejné komise. Přibližte nám 
prosím hlavní úkoly vaší pěti členné 
komise?

Naše komise pečuje o zvelebování 
svěřených obecních pozemků určených 
k plnění funkce lesa, což vyplývá z les-
ního zákona a lesního hospodářského 
plánu. Našim úkolem je zvýšit společen-
skou hodnotu lesů jejich údržbou, káce-
ním a prodejem dřeva. Odpovídáme také 
za údržbu a opravu lesních cest, svážnic 
a přibližovacích linek. Zajišťujeme ob-
chodní činnost a podklady předáváme 
ke zpracování účtárně Obecního úřadu. 
Setkáváme se co dva měsíce nebo dle 
potřeby. Reagujeme na žádosti občanů.

Jak poznáte, kde se má těžit, 
můžete si v lese „dělat co chcete“?

Ne, nemůžeme. Zastupitelstvo obce 
vybralo Ing. Jiřího Pátika – odborného 
lesního hospodáře, který má akreditaci 
k tomu, aby zastupoval zájmy státu vůči 
majitelům lesa. V praxi to funguje tak, že 
odborný lesní hospodář obejde lokality, 
vyznačí stromy, vyhotoví zadávací list, 

který mi předá a já ho 
předám těžařské fir-
mě. V dnešní době se 
již nejedná o hospo-
daření v lese, ale o boj 
s kůrovcem, který ne-
jen lesy likviduje, ale 
snižuje i kvalitu dřeva.

Prodejem vykáceného dřeva jste 
byl pověřen radou obce hned při 
vstupu do funkce?

Ano, dostal jsem na starost obecní 
lesy v lokalitách Hůrky, Rosůšky a Rov-
ňa. Firma vykácí zadanou lokalitu (která 
je označená lesním hospodářem). Poté se 
sejdeme s výkupčími z různých firem, kde 
vyhraje ta nejvyšší nabídka. Pak se odváží 
dřevo z lesa. Když něco zbude z vytěžené-
ho dřeva (palivové dříví), mohou občané 
v případě zájmu o nákup palivového dříví 
kontaktovat paní Martinu Mertovou na 
Obecní úřad na telefon 558 656 124. 
Palivového dříví je ovšem velmi málo, 
protože výkupčí z jednotlivých firem vy-
koupí i dřevo znehodnocené hnilobou, 
které se pak používá pro papírenskou 
výrobu, tzn., že většina palivového dříví 
pro občany je z těžby v olšinách a kolem 
potoků, kterých tady není mnoho. Spí-
še se jedná o sporadické těžby povolené 
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městským či krajským úřadem, záleží na 
statutu toho či onoho porostu.

Najdou se mezi námi i takoví, 
kteří si chtějí dřevo vytěžit v obec-
ním lese sami.

Zájemci o samotěžbu mohou kontak-
tovat přímo pana Ing. Jiřího Pátika na 
tel. č. 603 361 192. Pan Pátik následně 
vyznačí stromy, které se můžou kácet, 
určí cenu dle náročnosti terénu těžby 
a kvality průměru kmene.

Kdo je nadřízeným orgánem pro 
činnost Vaší komise?

Naší činnost v obecních lesích dozoru-
je Odbor životního prostředí Frýdek-Mís-
tek, Krajský úřad a inspekce Ministerstva 
životního prostředí.

Na soutoku Olešné a palkovic-
kého potoka je vysazeno několik 
nových stromů. Je tedy pravda, že 
za každý pokácený strom se musí 
vysadit další?

Ano, je to pravda. Také v Rosůškách 
máme nově vysazenou kaštanovou alej. 
V lese sadíme tisíce nových stromků, vět-
šinou listnaté nebo jedličky, na které do 
roku 2012 byly dotace z kraje. Mrzí mne, 
že letos už pro obce v našem moravsko-
slezském kraji tyto dotace nemáme.

Čím se bavíte ve svém volném čase?
Doma mám malé hospodářství, což 

mi zabere dost času. Jsem již několik 
let členem mysliveckého sdružení, takže 
po práci jsem často v lese. Také se sna-
žím věnovat své rodině. Jednou za rok 
vysazujeme spolu se žáky Základní školy 
v Palkovicích při příležitosti Dne Země 
stromky v obecním lese. Rád přiložím 
ruku k dílu při spolupořádání plesů, vá-
nočních trhů u školy, Dožínek a jiných 
obecních akcí.

Děkuji Vám za krátké představení 
Vaší činnosti.

Za rozhovor poděkovala
Iveta Trochtová, členka redakční rady.

Co je doma, to se počítá – dámy a pánové!

Podnikatelská jednička
– RANCH NA HRANICI

Vyjela jsem si 
se svým synem 
z Palkovic ve smě-
ru k Bašce na ma-

lou projížďku na kole. Nedojeli jsme 
ale daleko. Naši pozornost vzbudila 
vstupní brána do ranče, která byla 
toho dne otevřena a tím jako by zva-
la k návštěvě neohlášené hosty. Dříve 
než jsem se odhodlala do ní vstoupit, 
zahlédla jsem v prostorách RANCHE 
NA HRANICI dvě černé labutě plovou-

cí na hladině rybníčka, divoké kačeny, 
kozy, ovce, berany, koně a dokonce 
i pejska pana domácího, Petra Krhuta. 
Ačkoliv klobouky nenosívám, musela 
jsem pomyslně jeden z nich před ma-
jitelem ranče smeknout: nešlo si totiž 
nepovšimnout skutečnosti, že tady od-
vedl velký kus práce. Vše pořídil čistě 
v přírodním stylu - od roubenky až po 
směrovky.

Nesměle jsem se tedy zeptala 
Petra Krhuta na to, zda je jeho ranč 
přístupný také široké veřejnosti.
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Můj ranč je ryze soukromý. Zaměřujeme 
se na chov a prodej koní plemene American 
Paint Horse, výuce jízdy na koni, obsedání 
mladých koní, chovu anglonubijských koz, 
připouštění anglonubijským kozlem a pro 
radost si chováme pár pstruhů v rybníčku.

Plemenný kozel? Co si mám pod 
tímto termínem představit?

Tento kozel má nejvyšší třídu dojivosti 
ELITE REKORD a připouštíme s ním své 
kozy a také všechna plemena koz, která 
soukromníci chovají. Stačí nám zavolat 
na mobil 733 638 206 a na základě do-
mluvy Vaši kozu přivézt. Nabízíme i při-
pouštění hřebcem plemene Paint Horse. 
Náš hřebec je homozygot na tobiano, 
což v praxi znamená, že jakákoliv jedno-
barevná kobyla ze spojení s ním porodí 
ve sto procentech případů strakaté hříbě.

A jak je to s výukou jízdy na koních?
Slečna Kristýna Kunzová přijímá ob-

jednávky na mobilu 733 638 206. V naší 
kruhové jízdárně posléze zájemcům dává 
lekce jízdy na koních ve westernovém sty-
lu. Můžete se na ni obrátit také s objed-
návkou hodinové prohlídky například pro 
Vaše děti. Ty u nás uvidí život na statku se 
vším všudy v přímém přenosu: od krmení 
slepiček až po dojení koziček. Mohou nás 
navštívit děti ze škol i ze školek.

Proč Váš ranč nese název RANCH 
NA HRANICI?

Je to jednoduché: pozemek ranče roz-
děluje potok Hranečník, takže polovinu 
pozemku máme v Palkovicích a druhou 
polovinu v Kunčičkách u Bašky, proto 
jsem zvolil právě tento název.

Máte Vy, pane Krhute, vůbec 
nějaké osobní volno? Pakliže ano, 
čemu ten čas nejraději věnujete?

Jsou to westernové závody. Naše 
koně soutěží v disciplínách Barel Race, 
Pole Bending, Keyhole Race, Team 
Penning, a další. Jsou to americké rych-
lostní a dobytkářské disciplíny, ve kterých 
se naše koně umísťují na předních mís-
tech.

Volnočasové aktivity na ranči 
jsme probrali, nyní přijde na řadu 
Vaše práce.

Pracuji ve svém Zahradnictví Krhut.  
Působíme na trhu již od roku 1989. 
Nacházíme se v ulici Slezská ve Frýdku, 
hned vedle Billy. Nabízíme nejširší sor-
timent řezaných květin. Pravidelně na-
vštěvujeme holandskou burzu a snažíme 
se přinášet nové trendy a tipy. Dále na-
bízíme okrasné dřeviny, pokojové květi-
ny, hnojiva, zeminy, keramiku, postřiky 
a další doplňkové zboží. Také jsme za-
hájili prodej sezónního ovoce a zeleniny. 
Také v Palkovicích budeme letos prodá-
vat vánoční stromky – mimo jiné stříbrné 
smrky. Stromky si zákazník vybere přímo 
na plantáži, my mu ho uřežeme a zaba-
líme. Plně ručíme za čerstvost stromku, 
který vám provoní celý byt a dlouho vy-
drží. Bude-li mít někdo zájem, plantáž se 
nachází ve směru od Frýdku za školou, 
v první ulici zprava. Vše bude v pravý 
čas upřesněno směrovými cedulemi. 
Kontakt do zahradnictví je 731 659 612
www.zahradnictvikrhut.cz.

Tradiční otázka na závěr rozho-
voru: co byste popřál našim spolu-
občanům?

Lepší vládu a hodně zdraví.

Za rozhovor poděkovala členka 
redakční rady Iveta Trochtová.
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Základní škola a mateřská škola Palkovice

Zahájení školního roku 2013/14 
v ZŠ a MŠ Palkovice

  V novém školním roce nastoupilo 
do 1. ročníku 20 žáků, z toho 9 chlap-
ců a 11 dívek. Třídní učitelkou 1. třídy 
je Mgr. Olga Bačová. Celkem máme ve 
škole 247 dětí, 112 chlapců a 135 dí-
vek. Celkem pracuje ve škole 18 učitelek 
a učitelů. Ve školní družině jsou v provozu 
3 oddělení, činnosti ŠD se účastní 89 dětí 
a 3 vychovatelky. Nově nastoupila vycho-
vatelka Mgr. Naděžda Žwaková. Provozní 
doba ŠD je od 6.00 do 7.30, odpoledne 
od 11.20 do 16.30. Do mateřské ško-
ly je přijato 104 dětí. V mateřské škole 
pracuje ve 4 třídách celkem 8 učitelek, 
nově nastoupila paní Hana Praussová, 
provozní doba MŠ je od 6.00 do 16.00.  
Provoz školy a mateřské školy dále zajiš-
ťuje paní účetní Bc. Martina Vyvialová, 
školnice paní Eva Volníková, dvě školnice 
MŠ paní Libuše Kocichová a Petra Poláš-
ková a 3 provozní zaměstnanci. Provoz 
školní jídelny zajišťuje 6 zaměstnanců pod 
vedením vedoucí školní jídelny paní Hany 
Jurenkové. 

V tomto školním roce opět připravuje-
me pro žáky tradiční akce, např. plavecký 
výcvik (2.-3.r)., lyžařský výcvik v Palkovi-
cích (5.ročník) a výjezdový lyžařský výcvik 
v Jeseníkách (pro 2.stupeň), cyklistický 
kurz (7.r.), turistický kurz (8.r.) a výjezd 
do Prahy (9.r.), a školu v přírodě (3.-5.r.). 

Pokračujeme v EU projektech. Z pro-
jektu EU peníze školám byla pro školu 
zakoupena technika – počítače, interak-
tivní tabule. Z projektu Inovace ZŠ Pal-
kovice byly zakoupeny počítače, interak-

tivní tabule, a další didaktická technika, 
např. fotoaparáty a navigace. Dále žáci 
8. a 9. ročníku v rámci tohoto projek-
tu, zaměřeného na přírodopis, zeměpis 
a volbu povolání, pojedou na týdenní vý-
jezdy do národních parků Podyjí, Šuma-
va a Krkonoše. Součástí programu jsou 
i exkurze do škol a podniků v regionech. 
Pokračujeme jako pilotní škola v  projek-
tu Heuréka, který připravilo Národní mu-
zeum Praha na podporu přírodovědných 
aktivit. Od ledna 2014 nám začne další 
společný přeshraniční projekt s žáky zá-
kladní školy z Bujakowa v Polsku.  

Kromě placených kroužků může škola 
díky podpoře vedení obce žákům zajišťo-
vat i zájmové kroužky zdarma. Nově je 
zahájena odpolední výuka hry na hudeb-
ní nástroje přímo ve škole. Žáci mohou 
pod dohledem učitelů odpoledne využívat 
pro školní přípravu také školní knihovnu 
a školní internet. 

Okolí školy je monitorováno kamero-
vým systémem se záznamem. Upozorňuji 
na to partičky, které tak rády v noci s lah-
ví posedávají na školních schodech, v za-
hradě a kolem školy, aby si našly pro své 
večírky, projevy lásky a podobné aktivity 
jinou lokalitu. 

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy
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Přespolní běh I. stupeň
Děti 1. stupně se účastnily okrskové-

ho kola v přespolním běhu. Naši školu 
reprezentovalo 7 žáků z 2. – 5. třídy – 
Vít Pavlas, Renáta Iceli, Adéla Mičulko-
vá, Tomáš Krpec, Karolína Bužková, Jan 
Provazník a Eliška Špačková.

V konkurenci zástupců 13 škol z naše-
ho okolí, obsadila většina našich závodní-
ků pěkné 5. -7. místo.

Výrazného úspěch opět dosáhl náš 
nejlepší běžec Tomáš Krpec, který 
v okrskovém kole, které se konalo 27. 
září v Dobré, zvítězil a postoupil do 
okresního kola, které proběhlo 3. října 
v Jablunkově. Tam se umístil na výbor-
ném 2. místě.

Gratulujeme a přejeme všem další 
sportovní úspěchy.

Mgr. Alice Gorelová

Přespolní běh – II. stupeň
V úterý 24. 9. 2013 se ve Frýdlantu 

nad Ostravicí uskutečnilo okrskové kolo 
v přespolním běhu II. stupně. Místem 
konání se stal autokempink Lubno, kde 
se sešla velmi silná konkurence šesti zá-
kladních škol z celého okresu. Žáci sou-
těžili ve čtyřech kategoriích (mladší dívky, 
mladší chlapci, starší dívky, starší chlap-
ci). Závodníci se museli poprat s nepří-
zní počasí, přesto obsadili naši žáci dvě 
2. místa, 3. místo, a 4. místo.

mladší dívky: Anna Talová, Anež-
ka Sochová, Hana Polášková, Eva Irene 

Martinová, Anna Holubová, Pavlína Ju-
chelková – 2. místo

mladší chlapci: Jan Hlisníkovský, 
Michal Vladimír Bužek, Richard Seidler, 
Vojtěch Majchrovský – 3. místo

starší dívky: Karolína Nevrlá, Ka-
rolína Škorňová, Karolína Michálková, 
Monika Sukačová, Kamila Mičulková – 
2. místo

starší chlapci: Matěj Bobčák, Jakub 
Warzecha, Ladislav Merta, Jiří Bajtek, Ja-
kub Ryška, Denis Vaško – 4. místo.

Mgr. Pavel Tomalík

Zprávičky ze školičky

Sportovní podzimní olympiáda
Jednoho krásného slunečního do-

poledne se na zahradě mateřské školy 
uskutečnila podzimní olympiáda tříd 
Květinky a Sluníčka. Paní učitelky si 
své děti rozdělily na dvě skupinky a ty 
postupně procházely všechny sportovní 
disciplíny. Děti skákaly v pytli, převážely 
náklad v kolečkách, přetahovaly se la-

nem, běžely slalom a trefovaly se míč-
ky do otvoru. Všechny děti byly hrozně 
šikovné a jednotlivé disciplíny si užily. 
Avšak největší úspěch mělo přetahování 
lanem, kde děti pokračovaly i po ukon-
čení soutěží. Závěrem byly všechny děti 
odměněny čokoládovou medailí a s ví-
tězným pocitem společně vyfoceny.
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Muzikoterapie
V pátek 4. 10. 2013 proběhla v mateř-

ské škole muzikoterapie pod vedením paní 
magistry Alice Dužíkové Kramářové. Před-
stavení proběhlo ve třídě Květinka, kde se 
postupně vystřídaly obě skupiny dětí. Paní 
terapeutka si pro děti připravila spoustu za-
jímavých činností s hudebním podtextem. 
K dispozici měla několik hudebních nástro-
jů převážně dechového charakteru.

Po úvodním zahrání na některé ná-
stroje, začala terapeutka dětem vyprávět 
pohádkový příběh. Ten velmi působivě 

oživovala různými zvuky, které děti ještě 
více vtahovaly do děje. Poté dětem i nám 
rozdala bubny a společně jsme si zkusi-
ly zabubnovat v určitém tempu a s říka-
dlem. Když jsem pozorovala reakce dětí, 
všechny i ty nejmenší, se s radostí zapo-
jily a v očičkách měly jiskřičky vzrušení 
a zábavy. Dále si děti vyzkoušely ťukat 
s dřevěnými tyčkami a manipulovat s nej-
různějšími „štěrkátky“ vyrobenými z pří-
rodních materiálů. Po ukončení měly děti 
možnost prohlédnout si všechny hudební 
nástroje pěkně z blízka.

Sportovní podzimní olympiáda
Ve středu 2. 10. 2013 dopoledne se 

děti ze třídy Motýlek a Hvězdička shromáž-
dily na hřišti ZŠ, kde pro ně byla připrave-
na sportovní podzimní olympiáda. Děti se 
rozdělily do čtyř družstev a pod vedením p. 
učitelek předváděly své sportovní výkony 
na určených stanovištích. Zdolávaly prů-

lezky, skluz, jezdily na koloběžce, skákaly 
do dálky, házely šiškou na cíl, kopaly míč 
do branky a běhaly slalomem. Všechny 
úkoly splnily na jedničku a je vidět, že děti 
rády závodí. K olympiádě samozřejmě pa-
tří diplomy a medaile, ty naše byly čoko-
ládové a moc nám chutnaly. Pozdravem 
„hurá“ byla naše olympiáda ukončena.

Podzimní putování za bramborou
Po loňské dobré zkušenosti jsme le-

tos zopakovali akci s názvem „Putová-
ní za bramborou“. Jejím smyslem bylo 
připravit pro rodiče a děti různé aktivity, 
při kterých nejen něco společně vyrobí, 
ale prožijí spolu i příjemné odpoledne. 
Na začátku října, v pátek, za krásného 
sluníčkového počasí se rodiče se svými 
dětmi sešli na MŠ Habeš a pak společně 
přes louku vyrazili na statek k p. Radimu 
Bačovi. Tam na ně již čekaly p. učitelky, 
které pro ně připravily různé sportovní 
„bramborové“ disciplíny jako např. sko-
ky v pytli, hod bramborou na cíl, pře-
vážení brambor v kolečkách. V ohradě 

čekal koníček Pepa, na kterého se snad 
těšily všechny děti a hlavně na to, jak se 
povozí. V ohýnku na poli se v bramboro-
vé nati pekly ve slupce brambůrky, které 
všem náramně chutnaly. Pak si děti s ro-
diči tvořily z brambor a přírodnin panáč-
ky „bramboráčky“, různé zvířátka a jiné 
zajímavé výtvory. Komu již bylo zima 
nebo mu kručelo v bříšku, mohl se za-
hřát teplým čajem, kávou a pochutnat si 
na skvělém bramborovém placku, který 
pekly p. učitelky ze třídy Hvězdička. Zá-
bavné putování za bramborou se vydaři-
lo, všichni byli spokojeni. Škoda jen, že 
někteří rodiče se takových akcí nezúčast-
ňují, jejich dětem by se to určitě líbilo.
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Plavání nás baví
V tomto školním roce, převážně starší 

děti z naší MŠ, začaly jezdit na předpla-
vecký výcvik na bazén ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Každý pátek ráno již na nás 
čeká autobus, který nás přepravuje. Po 
příjezdu se jdeme hned převlékat do šaten, 
rychle osprchovat a hurá do vody. V ma-
lém bazénku si děti nejprve trochu pohrají, 
rozcvičí se a pak jsou již rozděleny do tří 
skupin, kde se pod vedením učitelek plavá-
ní věnují výuce. Děti se s pomocí různých 

pomůcek jako jsou plovací pásky, kroužky, 
žížaly, kruhy a plovací desky učí formou 
her správně dýchat, ponořit hlavu, potá-
pět se a nezacpávat si u toho nos, nebát se 
položit se na hladinu zepředu i na zádech, 
pořádně kopat nohama, ti odvážnější sko-
čit do vody apod. Všichni se postupně stří-
dají v plavání ve velkém bazénu, v návštěvě 
sauny i v klouzání na skluzavce. Máme za 
sebou polovinu kurzu a při jeho ukončení si 
všechny děti určitě řeknou: „Bylo to super, 
plavání nás bavilo a vody se už nebojíme.“

Kroužky v MŠ
Některé předškolní děti začaly od října navštěvovat šachový kroužek pod vedením 

paní učitelky Marcely Jindrové a také angličtinu, kterou učí paní učitelka Zuzana Kvapi-
lová. Ale o tom vám povíme zase příště.

Kolektiv učitelek mateřské školky

Divadlo
V září nás v obou školkách navštívilo divadlo Beruška s pohádkou Lesní skřítek a mi-

nulý týden také kouzelník Aleš Krejčí, který dětem učaroval svým krásným vystoupením.

Sport…

Z činnosti oddílu TOM 1309 – Žlutý 
kvítek Palkovice

V roce 2013 jsme se opět (již po čtr-
nácté) zapojili do série turistických závodů, 
která vrcholí mistrovstvím České republiky 
(v červnu) a mezinárodním turistickým zá-
vodem, kam se nominovalo čtrnáct našich 
závodníků – Anežka Sochová, Lenka 
Výmolová, Lucie Juřenová, Michaela 
Žváková, Monika Sukačová, Kateřina 
Vyvialová, Zuzana Juřenová, Hana 
Magerová, Ondřej Huďa, Jakub Li-
nart, Vít Pavlas, Petr Bílek, Ladislav 

Merta a Dan 
Kunz. Jako 
náhradníci byli 
nominování 
Silvie Vašková a Ada Paluzgová.

Jako každoročně, tak i letos začal ko-
lotoč turistických závodů nejprve krajský-
mi koly. Základní kola hostila města Bílo-
vec, Karviná a mistrovství kraje se konalo 
v Krásném Poli. Přeborníky Morav-
skoslezského kraje se staly Anežka 
Sochová a Zuzana Juřenová. V bílém 
poháru žactva jsme v rámci kraje obsadili 
2. místo a v červeném poháru dorostu 
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a dospělých na nás tentokráte zbylo jen 
4. místo. Je to především z toho důvo-
du, že nám chybí běžci a běžkyně star-
ších ročníků, tj. nad 36 let, a bez nich 
nemáme šanci na lepší umístění. Toto si 
uvědomili i naši soupeři a do posledního 
závodu tyto kategorie v plné síle obsadili.

Dohromady se krajských závodů zú-
častnilo 43 závodnic a závodníků z palko-

vického oddílu a do republikových kol, tzv. 
Českého poháru, jich nakonec postou-
pilo 32, avšak ne všichni se mohli plně 
do jednotlivých kol zapojit, ať už z důvo-
dů studijních, zdravotních nebo jiných, 
a v celkovém hodnocení oddílu se pak je-
jich neúčast projevila. Jak se dařilo naším 
závodníkům v závodech  Českého poháru, 
se můžete podívat v následující tabulce:

Kynšperk Plzeň Ivančice Havířov – MČR Český pohár
Vít Pavlas --- 10. 2. 7. 8.
Hana Polášková 22. 4. 21. --- 17.
Anežka Sochová 3. 5. 1. 2. 2.
Eva Martinová 21. --- 12. --- 19.
Eliška Kubalová --- 9. 24. --- 24.
Kateřina Žváková 10. --- 16. --- 15.
Klára Kasperčíková 16. --- 23. --- 20.
Lenka Výmolová 4. 14. --- 4. 9.
Monika Sukačová 5. 8. --- 2. 7.
Anna Huďová 20. --- 22. --- 25.
Petr Bílek 3. 7. 2. 2. 3.
Ladislav Merta 4. 10. 7. 5. 5.
Daniel Bareš --- --- 20. --- 30.
Lucie Juřenová 3. --- 1. 9. 4.
Michaela Žváková 6. --- 7. 7. 10.
Kateřina Vyvialová 7. 8. 3. 4. 5.
Jana Bajtková 16. 14. 19. --- 15.
Zuzana Kunzová --- --- 8. --- 17.
Martina Polášková 20. --- 15. --- 22.
Dan Kunz 11. --- 9. 7. 9.
Jiří Bajtek 10. 5. 10. --- 11.
Zuzana Juřenová 1. --- 1. 1. 1.
Hana Magerová 6. --- 6. 7. 5.
Silvie Vašková --- 5. 8. 10. 8.
Ondřej Huďa 6. --- 5. 3. 4.
Jakub Linart 7. --- 10. 10. 10.
Lucie Slípková 13. --- --- 12. 13.
Ada Paluzgová --- 1. --- 7. 9.
Jan Kubala --- --- 20. --- 34.
Vladan Sukač 2. 24. 4. 14. 9.
Michal Haleš 23. 22. 24. --- 24.
Kateřina Barešová --- --- 9. --- 21.
Tomáš Huďa --- --- 12. --- 19.
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Jak je vidět z uvedené tabulky, tak na 
mistrovství České republiky se nám poda-
řilo získat celkem 5 medailí, přičemž nej-
vyšší ocenění získala ZUZANA JUŘE-
NOVÁ, která se stala mistryní České 
republiky v kategorii starších doroste-
nek. A její výkon byl o to pozoruhodnější, 
že své soupeřky porazila i s handicapem, 
tedy zlomenou rukou.

V souboji oddílů jsme v bílém poháru 
žactva získali čtvrtou příčku a v červe-
ném poháru dorostu a dospělých jsme 
rovněž obsadili čtvrtou příčku. Celkově 
jsme se z 32 zúčastněných oddílů umísti-
li na 3. místě, když před námi skončili 
soupeři z Orlové a Kralup nad Vltavou. 
Můžeme konstatovat, že mezi prvními 
8 oddíly je pět oddílů z Moravskoslez-
ského kraje. Kromě Orlové a Palkovic to 
jsou také oddíly z Bílovce, Frýdlantu nad 
Ostravicí a Frýdku-Místku. Jejich konku-
renty z Čech jsou Kralupy nad Vltavou, 
Pacov a Kralovice.

Posledním velkým závodem naší sezó-
ny bylo Mezinárodní mistrovství v turistic-
kém závodě, které se konalo dne 14. 9. 
2013 v Orlové za účasti závodníků 
z České a Slovenské republiky, Německa 
a Peru. Z našeho oddílu bylo nominová-
no celkem 14 závodníků, přičemž Ada 
Paluzgová a Silvie Vašková byly nomino-
vanými náhradnicemi, avšak do vlastních 
závodů nezasáhly. Naopak Vladan Sukač 
dostal příležitost si trať vyzkoušet jako 
„předzávodník“. Závod probíhal za pro-
měnlivého počasí a pořadatelé připravili 
trať ve velmi náročném, po nočním vytr-
valém dešti, rozbahněném terénu. Mno-
hé naše šance skončily na azimutových 
úsecích, které jsme se svou obvyklou bra-
vurností tentokráte nezvládli. Vzhledem 
k tomu, že se závody konají v poprázd-

ninové době, tak stále více zjišťujeme, 
že prázdninová přestávka má velký vliv 
na formu jednotlivých závodníků.

Všem zástupcům Žlutého kvítku patří 
velké poděkování, protože i přes jakéko-
liv své zaváhání na trati bojovali a snažili 
se dosud dosažené chyby během dalšího 
průběhu závodu napravit. Přes všechny 
nástrahy se nejlépe dostal LADISLAV 
MERTA, který se stal mezinárodním 
mistrem v turistickém závodě v kate-
gorii starších žáků. 

A zde jsou výsledky našich závodníků:
1. místo – Ladislav Merta
3. místo – Anežka Sochová, Vít Ja-
kub Pavlas, Zuzana Juřenová
4. místo – Monika Sukačová
5. místo – Petr Bílek
6. místo – Lenka Výmolová
7. místo – Hana Magerová
8. místo – Michaela Žváková
9. místo – Ondřej Huďa
10. místo – Lucie Juřenová
11. místo – Kateřina Vyvialová 
12. místo – Dan Kunz
13. místo – Jakub Linart

Závodní turistická sezóna nám skonči-
la a je proto vhodné zrekapitulovat naše 
výsledky. V rámci turistických závodů 
jsme v sezóně 2013 získali celkem 57 
medailí, z toho 18 zlatých, 17 stříbr-
ných a 22 bronzových. Dále jsme získali 
27 čtvrtých míst, 20 pátých a 17 šes-
tých míst.

Kdybychom mohli jako závodníci 
a vedoucí hodnotit jednotlivá kola, kon-
krétně jejich připravenost, tak nejlépe 
zvládnutým závodem byly dle našeho 
názoru „Moravskoslezské“ závody, tedy 
v Havířově a Orlové. Bude to zřejmě 
tím, že na těchto závodech je vidět silná 
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organizace a semknutost moravských od-
dílů, které neváhají pomoci při organizaci 
a přípravě těchto závodů, především po 
stránce rozhodčích, kterých je vždy ne-
dostatek. Jen např. na MMTZ se jako 
rozhodčí aktivně zapojilo z našeho oddílu 
6 osob, z Bílovce 5 osob, z Frýdlantu 4 
osoby atd.

Rádi bychom touto cestou chtěli po-
děkovat rodičům za jejich finanční po-
moc a tolerancí, dále Obci Palkovice 

a Moravskoslezskému kraji za finanční 
příspěvky. Bez jejich podpor bychom 
se závodů nemohli aktivně zúčastňovat. 
Vždyť jen náklady na letošní závody či-
nily celkem 89.033,- Kč. Zároveň dě-
kujeme všem závodníkům, kteří úspěšně 
reprezentovali obec Palkovice. Fotogra-
fie z činnosti oddílu najdete na stránkách
http://pirat.rajce.idnes.cz.

Vedení oddílu

Rozhovor se Zuzkou Juřenovou - 
mistryní republiky v turistických 
závodech a Láďou Mertou – meziná-
rodním mistrem v turistických závo-
dech

Co všechno musí člověk absol-
vovat, než se stane mezinárodním 
mistrem nebo mistryni republiky?
Zuzka

To je dobrá otázka. Je třeba zlomit 
si ruku a nevzdát to…(Zuzka si před 
nejdůležitějšími závody sezóny zlomila 
ruku). Po pravdě si myslím, že pokud 
má člověk štěstí a rychlé nohy nemusí 
absolvovat vůbec nic. Ale samozřejmě, 
že to vyžaduje trénink, dobrou fyzičku 
a kapánek zkušeností nasbíraných za 
ta léta, ale dovolila bych si říct, že je to 
všechno hlavně o naší mysli a duševním 
stavu člověka. Jistě, že běh a znalosti po-
třebné ke splnění úkolů jsou základ, ale 
je to i o tom, jak si člověk věří a co je 
ochoten do toho dát a co pro to udělat. 
Většinou se sebou při běhu vedu takové 
vnitřní monology, kde si z jedné strany 
nadávám, proč tohle dělám a proč vůbec 
běhám, vždyť už nemůžu a také se mi ne-
chce, ale ze strany druhé si říkám, vždyť 

tě to přece baví, máš to ráda, stojí ti to 
za tu námahu. A když člověk může vidět 
nějaký výsledek či zlepšení, o to větší ra-
dost mu to přináší.
Láďa

Musí absolvovat trénink v podobě 
běhu, jízdy na kole a jiných sportovních 
aktivit.

Zuzko, jakého úspěchu si ceníš 
více? Mistryně republiky, držitel-
ky Českého poháru nebo 3. místa 
v mezinárodním turistickém závo-
dě?

Nedá se jednoznačně říct, čeho si 
cením nejvíce, protože mám ohromnou 
radost z každého mého úspěchu. Drži-
telkou Českého poháru jsem se nestala 
mávnutím prstu, neboť jsem musela vy-
hrát nejeden závod, a proto zdá se to 
být úspěch cennější. Kdežto mistrovství 
republiky je závod pouze jeden, na který 
si všichni brousí zoubky, trénují a dřou 
do morku kostí, ale jelikož se mi jej letos 
podařilo vyhrát i s rukou v sádře, díky 
neuvěřitelnému štěstí řekla bych, se na 
tento úspěch dívám trochu z jiného úhlu 
pohledu, nejspíš nevěřícně. Mezinárodní 
mistrovství jsem nezaběhla nejlépe, jeli-
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kož jsem si asi 2x prodloužila trať úplně 
jiným směrem díky mé hlouposti, přesto 
se mi poštěstilo stát opět na stupních 
vítězů. Proto si říkám, že mám zkrát-
ka štěstí, jinak si to nedokážu vysvětlit. 
Konec konců jsem vděčná a pyšná na 
všechny mé 3 úspěchy stejně, ale záro-
veň je vidím trochu odlišně.

Jak jste se dostali k turistickým 
závodům?
Zuzka

Moc dobře si již nevzpomínám na 
můj první závod, vím jen, že jsem jej bě-
žela s Lucií Slípkovou, natropili jsme 
spoustu chyb a skončili někde na konci 
výsledkové listiny. Nicméně mohu s na-
prostou jistotou říct, že k turistickým 
závodům jsem se dostala, když jsem se 
nechala ukecat mou již zmiňovanou spo-
luběžkyní a přihlásila se do turistického 
oddílu Žlutý kvítek, kde mě na běžeckou 
trať „naverboval“ náš úžasný vedoucí 
a „trenér“ Jaromír Šupina, který má můj 
nezměřitelný obdiv (stejně tak jako ostat-
ní skvělí vedoucí Žlutého kvítku). A za to 
mu také velice děkuji.
Láďa

Díky starším členům oddílu Žlutého 
kvítku, kteří mě jednou dovedli do tu-
risťáku, kde jsem se seznámil s novými 
lidmi a poznal nové věci.

Byl pro vás ve sportovní kariéře 
někdo vzorem nebo jste spíše indi-
vidualisté?
Zuzka

Vždy jsem obdivovala a malinko i zá-
viděla lidem, kteří měli možnost potěž-
kat svou medaili a stát na stupních ví-
tězů. Nebylo mi ale jasné, jak to může 
bavit lidi, kteří vyhrávají věčně a do-

konce jsou třeba neustále na 1. místě. 
Přála jsem si, aby se mi to také alespoň 
jednou jedinkrát povedlo. Jednoho dne 
se to zlomilo a já se ocitla na zmíněné 
„bedně“.  Překonat jsem zajisté musela 
hlavně samu sebe, ale vzpomínám si, že 
jsem chtěla být alespoň z poloviny dob-
rá tak jako Ada Paluzgová. Dnes bych 
určitě neřekla, že je nudné stát na bedně 
opakovaně, protože vím, že nic není za-
darmo a za každou výhrou či prohrou je 
skryto velké úsilí a námaha.
Láďa

Přímo vzor bych tomu neřekl, ale rád 
se poučím od ostatních např. ve stylu 
běhu nebo při tréninku.

Čí výkony z oddílu Žlutý kví-
tek byste v letošní závodní sezóně 
ohodnotili nejvíce?
Zuzka

Přestože se nějakému závodníku ob-
čas něco nevyvede (což je samozřejmě 
normální, neboť jsme jenom lidé a dě-
láme chyby neustále), se domnívám, že 
se všichni (až na malé výjimky, nebudu 
jmenovat) neskutečně snaží a dělají pro 
úspěch, oddíl, našeho vedoucího, dob-
rý pocit nebo pro své zdraví maximum. 
A tak tedy považuji výkony nás všech, 
kteří jsme se letos neustále snažili o své 
zlepšení a nebáli se prohry, neboť důle-
žité je hlavně se zúčastnit, za úspěšné, 
hodnotné a velice cenné. Byla to oprav-
du valná většina členů našeho oddílu. 
A líbilo se mi, že jsme se dokázali navzá-
jem podporovat a držet pospolu.
Láďa

Bylo by velice těžké hodnotit závodní-
ky jednotlivě, protože celý oddíl měl letos 
velice dobré výsledky a proto bych dal 
celému našemu oddílu kladné hodnocení.
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Zuzko, co budoucí povolání? Ja-
kou školu v současné době studu-
ješ?

V současné době studuji Jazykové 
gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Po-
rubě, kde v září nastoupím do posled-
ního, maturitního, ročníku. Nikdy jsem 
neměla jasno v tom, co chci v budoucnu 
dělat, mé plány se měnily ze dne na den 
a ani dnes to netuším zcela jistě, nemám 
pevný cíl ani směr. Uvažuji o studiu me-
dicíny na vysoké škole, také mě vždy lá-
kala kariéra vojáka a dokonce mám i ve-
lice pozitivní vztah k umění, jen nevím, 
jestli si to ještě všechno nerozmyslím, 
ale ze všeho nejdřív bych ráda úspěšně 
odmaturovala. Pak budu řešit kam dál 
a jestli mě nikde nevezmou, udělám to, 
co jsem chtěla udělat vždycky, sbalím 
si věci, vezmu batoh na záda a budu se 
toulat po světě tam, kam mě nohy po-
vedou.

Dá se studium skloubit se závo-
děním? Máš nějaké další koníčky?

Každý, kdo se věnuje nějakému spor-
tu, může jen potvrdit, že to snadné není, 
ale zvládnout se to dá. Myslím si, že 
většina lidí si vybere jen jednu možnost, 
aby se tomu či onomu mohla věnovat na 
100 %. Závody máme o víkendech, tak-
že to je pro mne mnohem snadnější, než 
kdyby byly v pracovní dny, a já bych se 
musela uvolňovat z vyučování a podob-
ně. Ve svém volném čase ráda kreslím 
a maluji, čtu si nebo chodím po horách, 
ale také hraji volejbal, kde máme oproti 
závodům tréninky v pracovní dny a 3x 
týdně, na které se snažím docházet jak 
jen to je ve spojitosti se školou a dojíž-

děním z Ostravy možné. Většinou mi to 
vychází 2x týdně, ale musím říct, že je 
to náročné spíš psychicky a člověk má 
pak daleko méně času a ne vždycky mi 
všechno vychází, jak bych si představo-
vala.

Jak po závodech relaxujete?
Zuzka

Nenazvala bych to přímo relaxová-
ním, většinou když se po závodě dosta-
nu domů, lehnu do postele a spím nebo 
se věnuji rodině či mému nejmazlivější-
mu pejskovi na světě.
Láďa

Relaxuji ve stylu „oddychnout si a po-
kračovat ve sportovních aktivitách“ jako 
např. fotbal, volejbal atd.

Plány do budoucna….
Zuzka

Chtěla bych toho hodně vidět, pro-
cestovat a také zkusit, ale nemám jas-
nou představu, čím bych se chtěla v ži-
votě zabývat, a kterým směrem se vydat. 
Mým momentálně nejvyšším cílem je, 
jak už jsem říkala, úspěšně odmaturovat 
a dostat se na vysokou.
Láďa

V příštím roce přestupuji do katego-
rie dorostenecké a musím se učit běhat 
již delší tratě (cca 6 km). Ale nechtěl 
bych usnout na vavřínech a rád bych po-
kračoval dále ve vítězstvích i v červeném 
poháru.

Redakční rada blahopřeje Zuzce 
a Láďovi k fantastickým výsledkům 
a přeje mnoho sportovních i osob-
ních úspěchů v další sezóně.
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Sokol Palkovice - oddíl volejbalu
V ženském A týmu  došlo pro letošní 

sezónu II. Národní volejbalové ligy k ně-
kolika změnám. Svou trenérskou činnost 
ukončil Roman Jakubík a nahradil jej Ra-
domír Krotký. Nastala také hráčská ob-
měna. Nicméně ambice jsou vysoké. Prv-
ní utkání odehrají palkovické ženy 5. 10. 
2013 v Prostějově a pak se ukáže.

Věkový průměr družstva činí 26 let. 
Osm hráček prošlo družstvy extraligy ju-
niorek Ostravy, Frýdku-Místku a Přerova. 
Tři hráčky hrály v družstvech extraligy 
žen Ostravy a Frýdku-Místku a další dvě 
v družstvu VŠB Ostrava.

Uplynulou sezonu shrnula asistentka 
trenéra Nikola Němcová.

„Minulá sezóna nebyla tak úspěšná 
jako ta předchozí, ale i s druhým místem 
jsme byly velice spokojené. V prvních 
kolech soutěže se nám dařilo, neprohrá-
ly jsme ani jeden zápas a umístily jsme 
se záhy na prvním místě tabulky. Tento 
trend jsme si držely celou první polovi-
nu soutěže. Hrály jsme velice vyrovnaně 
a kolektivně a soupeři na nás nedokázali 
najít recept, jak nás porazit. Druhá po-
lovina soutěže už tak úspěšná bohužel 
nebyla, a to díky velké nemocnosti hrá-
ček a také vlivem zranění hned 3 hráček. 
Jelikož jsme na zápasy jezdily v 8 lidech, 
bylo opravdu těžké udržet stabilní výkon-
nost po oba zápasy. Prohrály jsme pár 
zápasů se silnými soupeři, jako je Prostě-
jov, Přerov či Bílovec. Pár kol před kon-
cem jsme však byly stále na prvním místě 
a náš největší soupeř Přerov se na nás 
jen dotahoval. V závěru jsme však vedení 
neudržely a na prvním místě nás vystřídal 
právě Přerov. Toto prvenství se mu po-
dařilo udržet až do konce soutěže. I přes-
to, že jsme neobhájily první místo, jsme 
s výsledkem ve 2. lize velice spokojené. 

Troufám si tvrdit, že spokojeni byli také 
diváci a vedení TJ Sokol Palkovice. Všem 
za jejich podporu děkujeme“.

Současný trenér Radomír Krotký 
má pro letošní sezonu jasnou představu. 
Neočekává v celkovém hodnocení nižší 
umístění než třetí příčku.

„V družstvu došlo po minulé sezoně 
k odchodu skoro poloviny základu. Muse-
lo tedy dojít k jeho doplnění. Přišly 4 nové 
hráčky, navíc další 4 nehrály v základu bý-
valého družstva. Příprava proběhla pře-
devším se zaměřením na získání potřebné 
fyzické kondice a sehrávání všech hráček 
v hracím systému. K tomu pomohlo i ode-
hrání tří přípravných utkání s vzestupnou 
úrovní soupeřů a to s účastníkem KP 1 
VK Vratimov, 2. extraligy juniorek F-M  
a družstvem Bílovce z 2. ligy. Už v průbě-
hu sezony nás také určitě prověří v pohá-
rovém utkání Extraligový tým TJ Ostrava, 
který se odehraje v Palkovicích dne 24. 
10. 2013. Sezónu začínáme v Prostějově 
5. 10. 2013 a první utkání doma odehra-
jeme s Novým Jičínem 2. 11. 2013 v 10 
a 14 hodin,“ uvedl trenér.

Sokol PALKOVICE
- ženy A, II. Národní volejbalová liga
Krotký Radomír - trenér a coach
Němcová Nikola - diagonální smečařka, 
asistentka trenéra
Dohnalová  Michaela - nahrávačka „C“
Siudová Lenka - nahrávačka „A“
Zajícová Andrea - blokařka
Zamykalová Klára - smečařka
Valová Hana - diagonální smečařka
Bortelová Barbora - smečařka
Gráczova  Hana - smečařka
Matýsková  Michaela - blokařka
Sedláčkova Klára - blokařka
Trulíkova Radka - libero
Bednářová Simona - smečařka
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Turnaj barevného minivolejbalu 
V sobotu, dne 28. 9. 2013, se palko-

vický volejbalový sportovní areál rozzářil 
barvami minivolejbalu.

Za podpory obce Palkovice, uspořádal 
volejbalový oddíl ŠSK Beskydy ve spolu-
práci s TJ Sokol Palkovice první pod-
zimní turnaj „Barveného minivolejbalu“ 
v tomto školním roce. 

Organizaci turnaje si vzaly pod svou 
patronaci palkovické volejbalistky A týmu 
v čele s Nikolou Němcovou. Krásné pod-
zimní počasí přálo a tak většina zápasů byla 

odehrána na místních antukových hřištích. 
Antuku volejbalových kurtů tak okusilo 40 
dětí z celého okresu Frýdku-Místku. Spor-
tovní akce se nesla jak v duchu zápasů, tak 
i her a nechyběla ani tréninková rozcvička 
pod vedením Hany Zelové.

Děkujeme všem hráčům a jejich ro-
dičům či trenérům za pěkný sportovní 
zážitek! Medaile za organizaci putuje do 
týmu TJ Palkovice - ženy A, které již ně-
kolikátou sezónu působí v II. Národní lize 
a mohly tak své zkušenosti předat dál za-
čínajícím malým sportovcům.

Nikola Němcová

Český pohár ve volejbale
Oddíl volejbalu muži „A“ začali sezó-

nu nad očekávání a dokráčeli k 1. místu 
v 1.  kole Českého poháru. A jak k tomu 
došlo? Docela lehce…
TJ Sokol Palkovice: VSK VŠB-TU Ostrava 3:0
TJ Sokol Palkovice: TJ Tatran Litovel 3:0
TJ Sokol Palkovice: TJ Hlučín 3:1

Takže Vás můžeme pozvat ve čtvr-
tek 24. 10. 2013 na utkání 2. kola ČP 
s VSK Staré Město, které se uskuteční 
cca v 18 hodin (po skončení zápasu žen).

Ženy „A“ odehrají rovněž ve čtvrtek 
24. 10. 2013 utkání 1. kola ČP s druž-
stvem Mittal Ostrava – zahájení v 16.30.

Za oddíl volejbalu Filip Hanák.

Memoriál Antonína Řezníčka
v Palkovicích

Na konci srpna se v Palkovicích usku-
tečnil již 2. ročník běžeckého závodu 
„Memoriálu Antonína Řezníčka“, který 
uspořádala obec Palkovice ve spolupráci 
s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-
-Místek. Na start se postavilo 211 zá-
vodníků. Na náročnou sedmnáctikilome-
trovou trať hlavního závodu „Palkovice 
– Kubánkov – Palkovice, s převýšením 
370 metrů se vydalo 84 mužů a 21 žen. 
Nejlépe si vedl Radim Kasalík z Kravař 
(čas 1:02:19 hod.) a Kristina Čablová 
z Kopřivnice (čas 1:16:15 hod.). 

Hlavního závodu se zúčastnili také obča-
né Palkovic, kteří měli své vlastní kategorie. 
V ženách zvítězila Zuzana Juřenová před 
Vlaďkou Drgovou a Janou Barabášovou. 
V kategorii palkovických mužů získal zlatý 
pohár Petr Pěchula, stříbrný pohár Ivan Ba-
rabáš a bronzový pohár Miloslav Weigert.

V závodech mládeže, které po startu 
hlavního závodu proběhly v areálu u tě-
locvičny, startovalo 106 dětí ve 12 kate-
goriích. Palkovice reprezentovalo 7 dětí, 
které si vůbec nevedly špatně. V kategorii 
nejmladších dívek získala Tereza Ježko-
vá stříbrnou medaili a Eliška Špačková 
bronz. V kategorii nejmladších žáků se 
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na „bednu“ probojoval Honza Provazník, 
který obsadil 2. místo. Ve stejné kategorii 
se umístil Štěpán Zeman na 5. místě.

Nejstarším účastníkem „Memoriálu“ byl 
85 – letý František Zikeš ze Slezanu FM. 
Nejmladšími účastníky byli Šimon Kaleta (TK 
TENET) a Terezka Barabášová (Palkovice).

Všichni účastníci ocenili výbornou or-
ganizaci, skvělé zázemí v palkovické tělo-

cvičně a už se těší na příští ročník.
Kompletní výsledky najdete na:

www.palkovice.cz
Fotografie naleznete na adrese: 

http://atletikafm.rajce.idnes.cz/
Další fotografie na adrese:

http://pirat.rajce.idnes.cz/

Martina Mertová

TJ Sokol Palkovice – oddíl jachtingu

Úspěchy palkovických jachtařů 
v roce 2013

V letošních mistrovských závodech 
dosáhli tři závodníci oddílu jachtingu TJ 
Palkovice výborných výsledků. Na kraj-
ském přeboru na Žermanické přehradě 
obsadil 1. místo ve třídě FINN Kamil 
Ščerba. Na mistrovství ČR na Lipně, kde 
startoval poprvé, skončil překvapivě na 
8. místě mezi 33 závodníky.

Velkým úspěchem bylo také 2. místo 
Patrika Ščerby na mistrovství ČR v junior-
ské kategorii FINN.

Ve windsurfingové třídě RAC repre-
zentoval oddíl Luboš Mielec. Na mistrov-

ství ČR na Nových Mlýnech startovalo 51 
závodníků. Po deseti rozjížďkách obsadil 
celkově 11. místo a v kategorii „veterán“ 
(nad 55 let) byl první mezi 12 závodníky. 
Ve dnech 2. – 7. 8. 2013 se na Nových 
Mlýnech konalo Mistrovství světa ve třídě 
RAC, za účastí 96 závodníků z 18 zemí 
ze tří kontinentů. Po deseti rozjížďkách 
obsadil v celkovém pořadí 41. místo. 
V kategorii „veterán“, kde startovalo 20 
závodníků, dosáhl na 5. místo, když jen 
smůla v jedné z rozjížděk jej připravila 
o ještě lepší umístění. Po Janě Skotnicové 
je historicky druhým závodníkem TJ Pal-
kovice startujícím na mistrovství světa. 

Václav Klement

Olešná regata 37
Již 37. ročník „Olešné regaty“ se 

uskutečnil o víkendu z 24. na 25. srpna. 
Pořadatelem závodu byl stejně jako v pře-
dešlých létech oddíl jachtingu TJ Sokol 
Palkovice. Na přehradě Olešné foukal 
příznivý vítr a počasí přálo. Nejmladším 
účastníkem byl 10 letý závodník. 

Ředitel závodu Ing. Kamil Dolana 
uvítal na startu 33 posádek z 9 oddílů 

moravského regionu. Své zastoupení zde 
měly lodě EVROPA, FINN a FIREBALL. 
Žákovskou třídu zastoupily lodě OPTI-
MIST.

Sobotním rozjížďkám počasí přálo, 
v neděli již tolik nefoukalo a tak lodě ne-
vypluly. I přesto se závod vydařil. V sedmi 
rozjížďkách se bylo skutečně na co kou-
kat. Přihlížejícím návštěvníkům přehrady 
se tak naskytla nádherná podívaná. 
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Vítězem olympijské třídy FINN se stal 
domácí závodník Kamil Ščerba (TJ Sokol 
Palkovice). V nejpočetnější lodní třídě 
EVROPA zvítězil Roman Kafka (YC Vel-
ké Dářko).  Na dvouposádkovém FIRE-

BALLU zvítězili Vlastimil Lasztovka – Mi-
chal Daněk (KJ Těrlicko/LS Kroměříž). 
Žákovskou třídu OPTIMIST vyhrál dese-
tiletý Vojtěch Dybal (YC Baník Ostrava).

Václav Klement / Petr Gřes

TJ Sokol Palkovice – oddíl tenisu

Životnost tenisových kurtů vyhasla. 
Nyní jsou v Palkovicích dva nové 
s umělým povrchem.

Nejpočetnější organizace v obci TJ So-
kol Palkovice, má další exkluzivní sportovní 
areál. Bez zapáleného nadšení realizačního 
týmu, financí sponzorů a obce by doslou-
žilé antukové kurty nadále škodily svým 
vzhledem celému sportovišti v centru obce.

Dílo se po roce vydařilo. Dnes si mo-
hou zájemci ve zkušebním provozu zahrát 
na umělém travnatém povrchu tenis i no-
hejbal. Po doplnění branek bude možné 
hrát i kopanou. Multifunkční hřiště tak 
slouží všem sportovně naladěným zájem-
cům a dětem základní školy v Palkovicích.

Celé hřiště prošlo náročnou rekon-
strukcí. Stažení staré antuky, podklado-
vého materiálu, odstranění betonové te-
nisové stěny a oplocení. To byly počátky 
samotných prací.

Záměrem bylo rozšířit stávající hřiště 
o několik metrů na délku, tak aby spl-
ňovalo rozměry pro hru malé kopané 
a mohlo být využíváno pro více druhů 
sportů.  Několikeré pokusy získat finance 
od silných sponzorů, či grantů, které by 
pokryly celou rekonstrukci, se zajistit ne-
podařilo. I přesto práce začaly.

V průběhu počátků rekonstrukce se 
k realizačnímu týmu připojili další nadšen-
ci, kteří byli ochotni podpořit výbornou 
věc stejně jako v minulosti při budování 
celého sportovního komplexu sportovními 

předky i současníky. Příslibem a ziskem 
financí mohly práce pokračovat. S vypra-
covaným projektem začaly stavební práce. 
Zemní práce s odvodněním a drenážemi, 
protažením vodovodního potrubí na kro-
pení volejbalových kurtů, prodloužením 
a vybudováním betonové zdi a oplocení 
s konečnou pokládkou povrchu.

Dnes je sportoviště ve stádiu zkušeb-
ního provozu. Zbývá dokončit obměnu 
a dobudování oplocení a technického 
zázemí. Výhledově také osvětlení k pro-
dloužení využití v podzimních či zimních 
měsících. Nicméně již nyní realizační tým 
ve složení předsedy TJ Sokol Palkovice 
Jaroslava Čechmánka a Petra Gřese dě-
kuje všem, kteří se na rekonstrukci dopo-
sud podíleli.  Oproti původnímu rozpočtu 
se díky ochotných jedinců přiložit ruku 
k dílu podařilo ušetřit několik desítek až 
stovek tisíců korun.

Nejvýznamnější sponzoři:
Společnosti/jedinci - Nadace KIMEX 

a.s., Obec Palkovice, Jaroslav Zachariáš, 
Dalibor Baláš, Jaromír Ivánek, Kamil Liš-
ka, Slavomír Bača, Petr Skurka a další.

Odkaz na fotodokumentaci z přestavby:
http://palkovice.rajce.idnes.cz/

prestavba_tenisovych_kurtu/

Jaroslav Čechmánek,
předseda TJ Sokol Palkovice

Mgr. Petr Gřes,
tajemník TJ Sokol Palkovice
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Pronájem kurtů
Platnost od 1. 8. do 31. 12. 2013

typ doba cena/hod.

pondělí - pátek 08.00-14.00
14.00-20.00 60,-

sobota, neděle a státem uznané svátky 08.00-20.00 80,-

členové klubu / každodenně / 1 kurt
16.00-20.00

zdarma

členové klubu / mimo vyhrazenou dobu 40,-

permanentky 10 hodin 600,-
  
Platba pronájmu bude provedena předem.

Rezervace kurtů
-  online - internetová adresa http://tjsokolpalkovice.cekuj.net/ sekce „REZERVACE 

KURTŮ“
-  případně telefonicky - 728 335 287 (David Čechmánek)

Členské příspěvky
Členové klubu jsou povinni uhradit členské příspěvky na celý kalendářní rok ve výši:

typ cena/celkem
Dospělí nad 18 let 800,-
Mládež od 15 do 18 let 400,-

Mládež do 15 let 200,-
 

Členové mohou hrát zadarmo po celý rok, každý den v době mezi 16.00 – 20.00 na 
1 tenisovém kurtu.

V případě nezaplacení členského poplatku k danému termínu a neprovedení brigády 
ve stanoveném počtu hodin, se členství v klubu ruší.  

Brigády členů klubu

typ Počet hodin za rok
Dospělí nad 18 let 8 h
Mládež od 15 do 18 let 8 h

Mládež do 15 let 4 h

V případě neprovedení brigády lze nahradit neodpracované hodiny u osob starších 18 let 
v poměru 100 Kč/hod.

Jaroslav Čechmánek
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Blahopřejeme...

Štěstí je poznat
v mládí přednosti stáří,
a stejné štěstí je udržet si
ve stáří přednosti mládí.

V říjnu oslavil významné jubileum pan 
Jindřich Plaček z Palkovic. Zastupitel-
stvo, KPOZ a redakční rada Palkovických 

listů se připojují ke gratulantům a přejí 
mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

V měsíci září oslavil náš kamarád, 
zahrádkář, včelař a cvičenec jógy a zdra-
votního cvičení pan Zdeněk Vycpálek 
70 let. Do dalších let mu přejí hodně 
zdraví, životního elánu a stále dobrou ná-
ladu přátelé a kamarádi.

Rozloučili jsme se...
Kdo lásku dal 
a dobro rozdával,
ten neodešel,
žije v našich srdcích dál…

V říjnu jsme se rozloučili s panem 
Stanislavem Žídkem z Palkovic a paní 
Boženou Pustkovou z Myslíku.  Zastu-
pitelstvo, KPOZ a redakční rada Palkovic-
kých listů vyslovuje pozůstalým hlubokou 
a upřímnou soustrast.

Společenská rubrika

Senior klub Palkovice

Senioři bilancují a plánují
V uplynulém období se náš Senior 

klub může pochlubit bohatou činností.
Poutavá akce “smažení placků“ ve 

středu 21. srpna se setkala tradičně 

s bohatou účastí. Na tradičním mís-
tě „U Bačů“ se setkal tradiční kolektiv 
s tradiční harmonikářskou dvojicí Kalkus 
– Chlebek. A jako vždy, vše dopadlo tra-
dičně dobře. 85 členů a příznivců klu-

Tenisový turnaj
Příjemných 25 stupňů celsia přivítalo 

první hráče tenisového turnaje na nově 
zrekonstruovaných kurtech víceúčelového 
hřiště v Palkovicích.

V sobotu 31. srpna krátce po osmé 
hodině ranní rozlosoval organizátor Da-
vid Čechmánek hráče prvního tenisového 
turnaje.  Za šest a půl hodiny odehraných 
vzájemných zápasů byli známi vítězové.

Systém byl jednoduchý, každý hrál 
s každým. Jeden hráč měl garantovaných 
5 zápasů po jednom setu ve skupině plus 

možnost postupu dál. Po odehrání všech 
zápasů ve skupině proběhlo vyhodnocení 
před semifinále. První ve skupině hrál se 
čtvrtým a druhý se třetím. V tuto dobu byly 
asi 2 hodiny odpoledne a do konce chybě-
ly poslední 4 zápasy.

V prvním semifinále hrál David Čech-
mánek s Danem Kusým a druhé bylo mezi 
Janem Huškou a Lukášem Blahutou.

První místo a tedy vítězem se stal Jan 
Huška. Na druhém místě skončil Dan Kusý 
a na místě třetím David Čechmánek.
David Čechmánek, organizátor turnaje
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bu si pochutnalo na výrobcích z 25 kg 
nastrouhaných brambor. Tradičně se 
u nás zastavila i dechovka Palkovjanka 
s pozváním na obecní dožínky a doplnili 
rekordní počet na 95 hostů. Čest mu-
síme vzdát naším zručným kuchařkám, 
které neúnavně plnily nenasytné žaludky 
všech zúčastněných.

I v sobotu 24. srpna jsme oplývali 
aktivitou. Slavnost obecních dožínek na-
vštívili hosté z polské vesnice Kobierni-
ce (součást družební střediskové obce – 
Gminy Porąbka) a my jsme o ně převzali 
veškerou péči. Stali jsme se obětavými 
hostiteli, doprovázeli je na snídani, do-
poledním zájezdu na Hukvaldský hrad 
a během odpoledního programu byli 
také našimi svěřenci. Však se nám do-
stalo upřímného poděkování.

Hned nato, v neděli 25. srpna, nás 
několik odjelo spolu s dechovkou Pal-
kovjanka do polské Porąbky na jejich 
rybářské oslavy „Na Szlaku Karpia 
v Porąbce“. Dechovka sklidila velké ova-
ce a všichni přítomní se těší na její další 
vystoupení. Z výletu jsme se vrátili opět 
s pocitem pohody a přátelství.

To jsme pocítili i ve čtvrtek 5. září, 
kdy naši bližší přátelé – senioři z Mety-
lovic - nám oplatili pozvání, a naše de-
legace se zúčastnila smažení bramborá-
ků u nich na hřišti. Počasí se nakonec 
umoudřilo a družnost zvítězila.

Celé toto období však neoplývalo jen 
zábavou. Od pondělka 9. září do pátku 
13. září absolvovalo 14 členů našeho 
klubu vzdělávací kurz ovládání a užívání 
osobních počítačů pro naprosté začáteč-
níky v rámci projektu „Senioři komuni-
kují“, který zaštiťuje Nadační fond man-
želů Livie a Václava Klausových. Všichni 
účastníci si po týdenním školení odnášeli 
Osvědčení o absolvování kurzu i pocit 

radosti a uspokojení. Velký dík zde patří 
i našemu lektorovi, panu Markovi Fol-
warcznému z Havířova.

V pondělí 16. září se s životem ve 
vesnici Porąbka seznámilo dalších 21 
našich seniorů. Všechny opět překvapi-
lo milé přijetí, kulturní program a dovezli 
jsme si pěkné vzpomínky. Počasí nám 
částečně narušilo program, ale po jeho 
umoudření už bylo vše v naprostém po-
řádku. Rádi bychom jim vše opětovali.

Nečekaný zájem u našich členů vzbu-
dil zájezd na „Baťův kanál“ a do Strážni-
ce ve středu 18. září. Pohodlný zájezdo-
vý autobus pro 57 osob (2 místa zůstala 
neobsazena?) uspokojil i štiplavé jazýčky 
zapsaných náhradníků a za necelé tři ho-
diny všichni spokojeně nastupovali v pří-
stavišti ve Veselí nad Moravou na výletní 
loď Danaj, aby se projeli kanálem, pů-
vodně vybudovaným k zavlažování okol-
ních pozemků jihovýchodní Moravy. 
Později byl tento „kanál“ upraven pro 
továrníka Baťu na převoz lignitu z jeho 
dolu Tomáš v Ratiškovicích do elektrár-
ny v Otrokovicích. Pro vysoký průtok 
vody v řece Moravě nás však nepustili na 
její přeplutí a museli jsme se proto vrátit 
zpět do Veselí nad Moravou. Cestujícím 
na spodní palubě se cesta lodí možná 
zdála fádní, ale horní, pochozí slunečná 
paluba, skýtala výhledy do „malovaného 
Slovácka“. Bližší pohled na tuto krajinu 
doplnila následná návštěva Muzea ves-
nice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, 
ukázka lidové architektury z této oblasti, 
což byl hlavní cíl našeho zájezdu. Úplnou 
tečkou výletu bylo společné posezení při 
harmonice ve vinném sklepě v Petrově. 
Poděkování za vedení a organizaci nále-
ží Ing. Jiřímu Bužkovi.

Na sobotu 21. září jsme opět (v za-
stoupení za starostu naší obce) přijali 
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Zahrádkáři

Kalendář zahrádkáře

Říjen… Mrazy v říjnu - hezky v lednu; 
krásný říjen - studený leden.

Okrasná zahrada
Říjen je rovněž měsícem výsadby 

okrasných dřevin, stálezelené a jehličnany 
je možné vysazovat do konce měsíce. Vy-
sazují se též opadavé listnáče na tvarova-
né živé ploty. Je vhodná doba na osázení 
pergol popínavými rostlinami. V tomto 
období se řízkují fuchsie, přesazujeme říz-
kovance muškátů ze září, na rozřízkování 
můžete použít i balkonové květiny, které 

z jejich letního stanoviště uklidíme na pře-
zimování.
• Mladé výhony pnoucích růží vyvazu-

jeme ke konstrukci, staré výhony, na 
nichž byly květy, zakrátíme aspoň na 
5 cm od hlavního stonku a rostliny pro-
řežeme, u keřových růží provedeme cel-
kové zakrácení o cca 1/3 a nakopčíme.

• Sázíme keřové i stromkové růže - u ke-
řových tak hluboko, aby místo očkování 
bylo dostatečně zakryté zeminou.

• U chryzantém vyštípneme přebytečná 
poupata, u košatých typů střední poupě 
pro dobré rozvětvení.

• Vybíráme z půdy choulostivé cibuloviny 

pozvání do Polska. Spolek „Koło Go-
sponyń Wiejskich w Kobiernicach“, kte-
rý vystoupil letos na našich dožínkách, 
oslavoval 50. výročí založení a jejich 
vedoucí, paní Żofia Dwornik, 50 let ve-
dení tohoto spolku. Naše delegace na-
vštívila oslavnou mši v místním kostele, 
poklonila se zesnulým členkám spolku 
na přilehlém hřbitově a s průvodem pře-
šla na bohatou hostinu s programem do 
místního kulturního domu. Opět všude 
vládlo přátelství a pohostinnost. Naplá-
novali jsme si další setkání u nás, a to 
ještě před Vánocemi.

A co nás čeká dále?
23. 10. – autobusový zájezd do Polské-
ho Těšína, odjezd v 7:00 hod. od „My-
šáka“
20. 11. – Beseda s myslivci – kinosál 
Kulturního domu v Palkovicích, 16:00 
hod.
11. 12. – tradiční předvánoční posezení 
– Pod Habešem, 15:00 hod.

A možná něco navíc! Máme vývěsní 
skříňky a internet, sledujte je!

Naší jubilanti:
Eva Halenková 5. 11.
Svatava Mertová 6. 11.
Ludmila Dámková 6. 12.
Marie Sikorová 6. 12.
Karla Kožuchová 9. 12.
Milada Široká  21. 12.
Ludmila Zlá  21. 12.

Štěstí, zdraví a dobrou pohodu přeje-
me těmto 70 i 75letým.

25. září oslavili manželé Marie 
a František Zlí, dlouholetí členové 
našeho Senior klubu, 65. výročí svého 
sňatku.

26. října oslaví zlatou svatbu manželé 
Helena a Metoděj Kubáňovi.

Gratulujeme, pevné zdraví, pohodu 
a mnoho dalších spokojených let přeje 
Senior klub.

Výbor Senior klubu
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a hlízy květin jako jsou mečíky, dosny, 
hlíznaté begonie - a necháme je do-
schnout na dobře větraném a bezmra-
zém místě, potom je uložíme na místa, 
vhodná k přezimování.

• Vysazujeme odolné cibuloviny- lilie, 
narcisy, tulipány a otužilé trvalky, které 
kvetou na jaře, řebříčky a hyacinty.

• Odkvetlé letničky odstraníme ze záho-
nů, které poté zryjeme.

• Ponecháváme zaschlé květy (například 
ozdobných trav), které nám mohou 
zdobit zimní zahradu.

• Důkladně zavlažujeme stálezelené dře-
viny, aby v pořádku přečkaly zimní ob-
dobí.

• Abychom ochránili kořeny vřesů před 
mrazy, přisypeme k nim jehličnatou 
hrabanku.

• Rostliny, které jsme měli přes léto ven-
ku na zahradě nebo balkoně (například 
oleandr, agapantus), přemístíme do 
světlých a chladných prostor. U rostlin 
omezíme zálivku a přestaneme je hno-
jit.

• Trvalky přihnojíme kompostem a hus-
té, nebo staré trsy rozdělíme.

• Je vhodný čas k zakládání nové skalky.
• Nevypuštěné zahradní jezírko překryje-

me hustou sítí, aby se voda nezkazila 
opadaným listím.

• Naposledy posečeme trávník, aby před 
zimou ještě obrostl, provádíme jeho 
vertikutaci (provzdušnění, v jarním 
a podzimním termínu)

• Vyhrabeme starou trávu. Trávník ještě 
můžeme pohnojit některým z podzim-
ních hnojiv (vysoký obsah draslíku).

• Trávník můžeme ještě ošetřit proti plís-
ni sněžné.
Preventivně je vhodné použít postřik 

fungicidem (přípravkem proti houbovým 
chorobám a plísním). Vhodnými příprav-

ky jsou například Ortiva, Quadris – pora-
dí prodejce ve specializované prodejně. 
Ošetření by mělo být provedeno na pod-
zim ke konci vegetace. 

Pokud nám trávník plíseň sněžná na-
padla, můžeme si koupit dostupné fungi-
cidy, postižená místa podle návodu ošetří-
me, poté pečlivě mrtvou trávu odstraníme 
a zasejeme znovu, nebo se spolehneme 
na léčivou sílu slunce a vzduchu, místa 
napadená plísní prohrábneme a necháme 
přírodu působit (pro naprostou většinu lidí 
je toto řešení úplně dostačující a fungicidy 
stačí poté na podzim použít preventivně).

Důležitější ale než samotné odstraně-
ní, je budoucí prevence. Pro snížení rizi-
ka výskytu sněžné plísně na trávníku na 
podzim zmenšíme hnojení hnojivy s obsa-
hem dusíku a zvětšíme těmi, které obsa-
hují draslík. Taktéž odstraňujeme pokud 
možno všechny opadávající listy ze stro-
mů a trávník sekáme a provzdušňujeme až 
do pozdního podzimu, dokud se růst trávy 
nezastaví. V zimě se snažíme po sněhu, 
který již pokrývá trávník, nejezdit ani ne-
vyšlapávat chodníky.

Ovocná zahrada
Pokračujeme ve sklizni jádrovin - zimní 

odrůdy jablek. Pěstovaných odrůd jádro-
vin je velké množství a každá odrůda má 
svoji správnou sklizňovou zralost, ze které 
při sklizni vycházíme. Od poloviny října 
se mohou sklízet kdoule - správný termín 
sklizně je tehdy, když začnou opadávat.
• Sklízíme nejlépe za sucha citlivým oddě-

lením plodu od plodonoše. Od vyrosení 
plodů na hromadách venku se již upus-
tilo, neboť takto ošetřené plody neměly 
i přes lepší vzhled (lepší vybarvení) tak 
dlouhou skladovatelnost a bylo u nich 
pozorováno větší napadení houbovými 
chorobami na skládce. Ovoce sklízíme 
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se stopkou a ve vydezinfikovaných oba-
lech ukládat do chladných, větraných 
prostor, odkud je pak přenášíme na 
zimní uskladnění. Pro uskladnění vyber-
te jen kvalitní plody, ostatní zpracujte 
podle potřeby.

• Skladovací prostory zimního uskladně-
ní ovoce by měly být vydesinfikovány 
(například vysířeny sirným knotem). 
Sklad by neměl promrznout (teplo-
ta při zimním skladování by měla být 
2 - 4 °C, na jaře okolo 6 °C, maximál-
ně 8 °C), vzdušná vlhkost by měla být 
dostatečně vysoká (80 - 90 %). Ovoce 
neskladujeme společně s bramborami, 
ani se zeleninou.

• Po sklizni přihnojíme ovocné rostliny 
kompostem, nebo umělými jednoslož-
kovými hnojivy (draselná a fosforečná), 
půdu okolo keřů a stromků bobulovin 
mělce zkypříme a odplevelíme. Odstra-
níme odplozené výhony maliníku a ost-
ružiníku. Na kmenech slivoní obnovíme 
lepové pásy, které zabraňují píďalce 
podzimní vylézt do koruny. Stromy 
peckovin zbavíme moniliozních plodů 
a kmeny jádrovin lepenkových pásů 
(likvidací zničíte zde ukrytá stadia škod-
livého hmyzu).

• V druhé polovině měsíce začínají ovoc-
né školky s prodejem ovocných stromků 
a pěstitelé doplňují zahrádku výsadbou 
dalších ovocných dřevin. Nejšetrnější 
způsob výsadby by byl tzv. „ze země 
do země“, ale to nám nákup ve školce 
neumožňuje. Proto se doporučuje na-
koupenou sadbu (stromky a keře) před 
vlastní výsadbou ponořit na 1 den do 
vody. Na optimální délku upravíme ko-
řeny i nadzemní část, při výsadbě stro-
mek fixujeme k opěrnému kůlu, jehož 
část, která bude v zemi, jsme předem 
impregnovali opálením. Při výsadbě 

dbáme na to, aby místo štěpování zů-
stalo volně nad zemí. Nemáme li u za-
hrádky oplocení, obalíme kmínek pleti-
vem, nebo podobným chráničem proti 
ohryzu zvěří. Vysazené stromky a keře 
důkladně zalijeme. Ovocnou sadbu 
můžeme sázet až do konce listopadu. 
Výsadbu broskvoní na definitivní stano-
viště odložíme až na jaro. Podobně po-
stupujeme u sadby vinné révy, ořešáků, 
kdouloní a ostružiníku - počkáme až na 
jaro.

• Koncem měsíce se provádí postřik pro-
ti vlnatce krvavé.

• V místech výskytu hryzců obalíme koře-
novou soustavu košem z pletiva, které 
po vysazení bude svojí manžetou vyční-
vat nad zem.

• Zavlažujeme záhony s jahodníky. Ja-
hodníkové záhony okopeme, k rostlin-
kám přihrneme zeminu a chráníme je 
netkanou textilií proti mrazům.

•  Odstraňujeme borku z kmenů a větví 
starších stromů a pálíme ji. Oškrabané 
kmeny ošetříme vápenným mlékem.

• Letos se urodilo jablek více než ob-
vykle a co s nimi? Můžete udělat mošt 
-ale jak ho uchovat? Nejlepším pomoc-
níkem je elektrický zavařovací hrnec, 
jde to rychle a při správné teplotě. Jab-
lečný mošt se pasteruje 20 minut 
při 75 °C. Pokud je teplota vyšší, pak 
už je to poznat na chuti, pokud je nižší, 
pak je zase větší šance že se zkazí. Udr-
žet přesnou teplotu na kamnech nebo 
na vařiči je náročné. Navíc elektrické 
zavařovací hrnce mají dole vypouštěcí 
kohout. To je výhodné pro lahvování 
- pěna, která se tvoří ohřátím, se drží 
nahoře a kohout pěkně odpouští mošt 
zespodu.
Takže jak na to? Čerstvý mošt nechá-

me ca 1 den odstát, nejlépe v chladu. Kal 
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sedne dolů a nahoře vznikne pěna. Hadič-
kou odsajeme čistý mošt a ten nalijete do 
elektrického zavařovacího hrnce, teplotu 
nastavíme na 75 °C a jakmile se ohřeje, 
tak počkáme 20 minut. Pěnu nahoře je 
dobré sebrat. Mezitím je potřeba dobře 
umýt láhve, nejlépe skleněné s korunko-
vým uzávěrem. Můžeme použít i PET láh-
ve (po naplnění horkým moštem a uzavře-
ní je ihned zchladíme – například v nádo-
bě s vodou). Lahve napustíme úplně plné 
a zavřeme ještě horké.
•  Můžeme vyzkoušet i skladování moš-

tu ve vysířených skleněných demi-
žonech – bez pasterizace.
Postup jednoduchý: 1. krok -  demižon 

vyčistit. Nalít vody tolik, aby voda v de-
mižonu šplouchala. (Do 10 lt. demižonu 
asi litr a půl vody). Do vody nasypat štěrk. 
Štěrkem ve vodě štěrkat až je demižon 
zbaven nečistot. Pak vodu z demižonu vy-
lít a vypláchnout čistou vodou. Demižon 
pak postavit na chvíli dnem vzhůru, aby 
odkapala všechna voda. 2. krok - demižon 
vysířit. Na háček drátu zavěsit sirný papír, 
zapálit a dát zapálený sirný papír do demi-
žonu. Sirný papír musí být tak veliký, aby 
v demižonu vyhořel a vlivem vyhoření kys-
líku zhasnul. POZOR! - zplodiny hoření 
nevdechovat. Chce to cvik a zadržet dech. 
Když budete nešikovní, kyselina siřičitá 
vzniklá nadechnutím kysličníku siřičitého 
při hoření vám podráždí sliznice, ale dá se 
to vydržet. Žádné velké zdravotní riziko. 
Po dohoření sirného papíru otvor demi-
žonu ucpat -například hadrem. 3. krok 
- háček se zbytkem sirného papíru vytáh-
nout z demižonu. Hadičkou nalévat mošt, 
nevdechovat vytlačovaný kysličník siřičitý. 
Demižon zazátkovat a hotovo. Když bu-
dete pracovat dostatečně rychle a stihne-
te jablka podrtit, vylisovat a nalít mošt do 
takových pěti minut, než mošt zhnědne, 

tak máte mošt krásně bílý, pokud pracu-
jete pomaleji, mošt zhnědne, ale ničemu 
to nevadí, jenom není krásně bílý, ale jeho 
hodnota je zachována. Mošt vydrží přibliž-
ně do konce dubna, kdy vlivem stoupající 
teploty začne kvasit. 
• Další variantou jak zužitkovat nadú-

rodu jablek je výroba „domácího 
cideru“, který sice u nás není až tak 
populární, ale jeho obliba v posledních 
letech výrazně roste (tradičně se vyrábí 
v Anglii, Francii, Španělsku i USA). Asi 
nejjistějším způsobem domácí výroby 
(nalahvováním nedokvašeného moštu 
bez pasterace hrozí „nebezpečí výbu-
chu láhve“) je udělat „suché jablečné 
víno“ (neobsahuje již žádný cukr) a před 
lahvováním prokvašený mošt dosladit 
sladidlem, které kvasinky neumí zpra-
covat (např. XILIT, Xilitol, extrakt ze 
Stévie).

• Ovoce, které není určené k uskladnění 
„dáme do bečky“.

Zeleninová zahrada
Říjen je hlavním obdobím sklizně koš-

ťálové (zelí na skladování a zelí kruháren-
ské bíle i červené se sklízí již začátkem mě-
síce), ale i listové zeleniny. Vlhké počasí 
měsíce je příznivé pro dorůstání kořenů, 
a proto se sklizní kořenové zeleniny po-
čkáme do konce měsíce. Sklízíme letní 
pórek a dokončíme sklizeň plodové zeleni-
ny. Kořenovou zeleninu sklízíme za sucha, 
aby kořeny byly suché. Nať odstraňujeme, 
aby kořeny nevadly. Poškozené kořeny 
vybereme pro včasnou spotřebu, skladuje-
me pouze zdravé, neporušené kořeny. Ty 
skladujeme ve větraném chladném sklepě, 
nejlépe ve vlhkém písku. Mrkev na delší 
skladování je dobré umístit do krechtů, 
zakrytých zeminou, pouze kořeny k brzké 
potřebě dáváme do sklepa. Kořeny nedá-



P A L K O V I C K É  L I S T Y

32

váme do igelitových sáčků, kde by vám 
tato zelenina shnila.
• Část potřeby zeleniny pro kuchyňskou 

přípravu můžeme dát do mrazáku, nad-
bytek zelí nakrouháme a naložíme do 
nádob ke kysání.

• V říjnu přicházejí již ranní mrazíky. Řa-
píkatý celer ze zahrádky založíme ve 
sklepě. Čekanka salátová snese mráz 
do -6 °C a proto se doporučuje při 
hrozícím poklesu na tuto kritickou hra-
nici rostliny sklidit i s kořeny, odstranit 
vnější listy a založit do písku ve sklepě. 
Při dobrých skladovacích podmínkách 
vám zde vydrží do ledna. Kadeřávek 
necháme několikrát přejít mrazem (zís-
ká na chuti), kedluben (pro zimní vyu-
žití) musíme sklidit dříve, než jej noční 
mráz ohrozí. Bulvy se skladují nejlépe 
v krechtech z hlíny, při skladování ve 
sklepě ukládáme bulvy i s kořeny do 
vlhké země, či písku.

• Salát na přezimování (např. odrůda 
HUMIL) ze zářijového výsevu vysazuje-
me již v první polovině října - nejlépe 
do brázd 10 cm hlubokých, aby byly 
rostliny ochráněny před zimními větry. 

Koncem měsíce se vyrývá křen, proto-
že by ze zmrzlé půdy již nešel dobývat. 
Kořeny k uskladnění se zakládají do 
vlhkého písku ve sklepě. I když černý 
kořen a petržel snesou mráz, sklízíme 
tyto zeleniny již rovněž koncem října. 
Také celer sklízíme před příchodem 
mrazu a bulvy zakrechtujeme, nebo ulo-
žíme v chladném sklepě. Ozimé odrůdy 
pórku (ELEFANT, POLLUX) snesou 
pokles teplot i pod -15 °C.

• Růžičková kapusta, o které se traduje 
názor na téměř největší mrazuvzdor-
nost mezi zeleninami, má i odrůdy 
(např. KARPO), které je třeba sklidit již 
koncem října, zatímco např. známá od-
růda ZÁVITKA zimu vydrží.

• Před mrazem je potřebné také chránit 
zářijové výsevy mrkve nejlépe dvojitou 
vrstvou chvojí. Před mrazem je nutné 
rovněž sklidit papriky a rajčata z fóliáku 
a skleníku, pod sklem zde můžeme po-
nechat salát, cibuli na zeleno, či ředk-
vičky- můžeme je vysévat ještě po celý 
říjen.

Ing. Vratislav Obadal

Recepty pro Vás…

Když je venku 
sychravo, nezbý-
vá než si zved-
nout náladu 
něčím dobrým. 
A právě teď je ta 

správná doba na 
dýňové speciality.                                         

   Udělejte tedy radost va-
šim známým a připravte pro ně pře-
kvapení dle našich receptů.

Dýňová polévka
Dýni očistíme, vydlabeme a rozkrájí-

me na kostičky. Vložíme do hrnce s výva-
rem a vaříme jí do změknutí. Po mírném 
vychladnutí rozmixujeme na hladký krém. 
Přidáme jemně nastrouhaný česnek. Do-
chutíme solí a pepřem, přidáme smetanu 
a zvolna polévku zahřejeme. Naservírova-
nou polévku můžeme dozdobit opražený-
mi dýňovými semínky.
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Rychlé dýňové rizoto
Na oleji necháme zesklovatět malé 

kostičky cibule, přidáme pokrájenou dýni, 
zalijeme trochou vody a dusíme doměkka. 
Do směsi nasypeme uvařenou rýži, zjem-
níme máslem a dochutíme solí a pepřem.

Dýňový dort s ořechy a rozinkami
Kostky dýně povaříme v osolené 

vodě. Vychladlou dýni rozmixujeme se 
žloutky 3ks a cukrem 200g, vmícháme 
rozdrolené piškoty 300g, pokrájené oře-
chy 50g, rozinky100g, pomerančovou 
šťávu a sníh z bílků. Těsto nalijeme do vy-
mazané a hrubou moukou vysypané dor-
tové formy a pečeme ve středně vyhřáté 
troubě. Servírujeme se šlehačkou nebo 
oslazenou zakysanou smetanou.

Zapékaná dýně se šunkou
Středně velkou dýni dobře umyjeme, 

rozkrojíme a nakrájíme na slabé plátky 
bez zrníček. Nakrájené plátky pěkně ved-
le sebe rozložíme do kulaté formy vylože-
né pečícím papírem. Na rozložené plátky 
položíme plátky parmské šunky a dobře 
posypeme rozdrobeným balkánským sý-
rem. Na vrch můžeme přidat i čerstvý 
rozmarýn. Pokapeme kvalitním olivovým 
olejem a dáme zapéct do předehřáté 
trouby na 200 °C asi na 20 minut. Po 
zapečení dochutíme mletým pepřem.

Zapečená dýně s mletým masem 
a sýrem

Dýni rozpůlíme a vydlabeme. Lží-
ci vyškrabeme dužninu tak, aby zbyla 
jen 1/2 cm vrstva. Vydlabanou dužninu 
dáme podusit a ochutíme troškou vege-
ty. Cibulku nakrájíme na drobné kostičky 
a osmahneme na oleji. Přidáme maso, 

dobře orestujeme, ochutíme steakovým 
kořením a osolíme. Z mouky a mléka vy-
tvoříme bešamel.

Dýni naplníme mletým masem, na to 
dáme podušenou dužninu a zalijeme be-
šamelem. Posypeme strouhaným sýrem 
(eidam, gouda nebo niva) a dáme zapéct 
dorůžova. Zapečenou dýni s mletým ma-
sem a sýrem podáváme jako hlavní chod.

Kotlety s dýní a šalotkou
Vykostěné kotlety naklepeme, osolí-

me a posypeme pálivou paprikou a ty-
miánem. Potřeme je olejem a necháme 
v chladu krátce rozležet.

Menší dýni rozkrájíme, vykrojíme 
semena a okrájíme slupku. Dužinu na-
krájíme na kousky. V pánvi zpěníme ro-
zehřáté máslo se lžící oleje. Přidáme na 
měsíčky nakrájené šalotky, dýni, med, 
citronovou šťávu, chilli, tymián, oregano 
a trochu podlijeme. Směs lehce osolíme 
a dusíme doměkka. Mezitím si na grilu 
nebo na pánvi zvolna upečeme kotlety. 
Upečené kotlety obložíme dýní. Kotlety 
s dýní a šalotkou ihned podáváme.

Kuřecí masová směs
Maso nakrájíme na kostky. Cibuli 

očistíme a nakrájíme nadrobno. Cuketu 
nebo dýni a jablko očistíme a nakrájíme 
na kostičky. Rozinky namočíme na chvíli 
do rumu.

Na oleji zesklovatíme cibuli. Přidá-
me cukr, sůl, pepř a necháme zrůžovět. 
Přidáme maso a dusíme. Když se maso 
zatáhne, přidáme na kostičky nakráje-
nou cuketu a jablko. Dusíme doměkka. 
Pak přidáme rozinky i s rumem, zalijeme 
smetanou a krátce povaříme. Nakonec 
ochutíme sójovou omáčkou. Podáváme 
s vařenými těstovinami.
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23. 10. Senior klub - autobusový zájezd do Polského Těšína, odjezd v 7.00 hod. 
od „Myšáka“

16. 11. Divadelní představení – kulturní dům Palkovice, 17.00
20. 11. Senior klub - Beseda s myslivci – kinosál Kulturního domu v Palkovicích, 

16.00 hod.
  7. 12. Vánoční jarmark
11. 12. Senior klub - tradiční předvánoční posezení – Pod Habešem, 15.00 hod.

Termínový kalendář

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. Uzávěrka příštího čísla je 28. 11. 2013. 
Vychází osmkrát ročně. 
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RRESTAURACE TOMIS  Palkovice 310 
    VÁS ZVE NA NÁVŠT VU ddenn  od 11.00  

HOTOVÁ JÍDLA, PIZZA, SPECIALITY, MINUTKY 
 
NEKU ÁCKÁ BANKETKA ss malým d tským koutkem 
POSEZENÍ NA ZAHRAD  s pískovišt m a skluzavkou  

Nabízíme Vám uspo ádání Vašich rodinných oslav, 
svatebních hostin, maturitních ve írk , smute ních hostin, 

školení a r zných setkání s p áteli v renovovaných 
prostorách: 

Restaurace  45 míst    Vinárna  20 míst 
Banketka             45 míst   Sál       200 míst  
Nabízíme catering pro Vaše firemní a domácí oslavy  

P ipravujeme pro Vás diskotéky a zábavy pro st ední 
generaci, gastro akce, víkendové speciality. 

Nabídku jídelního lístku zašleme e-mailem.  P i odb ru nad 10 porcí dovoz na místo 
zdarma (V Palkovicích a okolí). 

Rezervace a objednávky:  7731068013  
vedoucí: 604216494 , email: m.mravec@volny.cz     

_________________________________________________________________________________________________________________                  

Pojišt ní: nemovitosti, auta, cestovní, 
životní, d chodové, podnikatelská rizika. IInvesti ní 
produkty, poradenství. Zastoupení pro Palkovice a okolí: 
Lenka Kola íková, tel: 607 242 848, email: lenka.kolarikova@iallianz.cz 
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ujeme všem hráčů

m a jejich rodičům
 či tr

enérů

pěkný sp
ortovní zážitek! Medaile za organizaci putuje do 

týmu TJ Palkovice - že
ny A, které již n

ěkolikátou sezónu 

půso
bí v II

. Národní lize
 a mohly ta

k své zkušenosti p
ředat 

dál zač
ínajícím

 malým sportovcům
. Nikola Něm

cová

ský pohár ve
 volejbale

Oddíl vo
lejbalu muži „A

“ zač
ali sezónu nad oče

ká-

vání a dokráče
li k 1. místu v 1.  kole Českého poháru. 

A jak k tomu došlo? Docela lehce…

TJ Sokol Palkovice: VSK VŠB-TU Ostrava 3:0

TJ Sokol Palkovice: TJ Tatran Litovel 3:0

TJ Sokol Palkovice: TJ Hlučín
 3:1

Takže Vás můž
eme pozvat ve čtv

rtek 24. 10. 

2013 na utkání 2. kola ČP s V
SK Staré Měs

to, které 

se uskutečn
í cca

 v 18 hodin (po skončení zápasu žen).

Ženy „A
“ odehrají rovněž

 ve čtvr
tek 24. 10. 2013 

utkání 1. kola ČP s družstve
m Mittal Ostrava – zahá-

jení v 1
6.30. Za oddíl vo

lejbalu Filip Hanák.

onína 

Řezníčka

h
srpna se v P

alko-

vicíc
h usku-

ročn
ík běž

eckého závodu 
„Memoriálu 

Řezníčka“, který uspořádala obec Palkovice ve 

s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-Místek. 

e postavilo 211 závodníků. 
Na náročn

ou sedmnác-

trovou trať
 hlavního závodu „Palkovice – Kubánkov 

ovice, s p
řevýše

ním 370 metrů s
e vyd

alo 84 mužů a
 

n. Nejlépe si ve
dl Radim Kasalík z Kravař (

čas 1:02:19 

a Kristin
a Čablová z Kopřivn

ice (čas 1:16:15 hod.). 

Hlavního závodu se zúč
astnili ta

ké občané Palkovic, 
kteří 

li své
 vlastní kategorie. V ženách zvítě

zila Zuzana Juře
nová 

ed Vlaďkou Drgovou a Janou Barabášovou. V kategorii pal-

ovických mužů zí
skal zlatý pohár Petr Pě

chula, stří
brný pohár 

I v a n 
Barabáš a bronzový pohár Miloslav Weigert.

V 

závodech mládeže, které po startu 

hlavního závodu proběhly v areálu 

u 

tělocvičn
y, startovalo 106 dětí 

ve 12 ka-

tegoriích
. Palkovice reprezentovalo 7 dětí,

 které 
s i 

vůbec nevedly šp
atně. 

V 
kategorii nejmladších dívek 

získala Tereza Ježková 

stříb
rnou medaili a 

Eliška Špačková bronz. 

V kategorii 

nejmladších žáků se
 

TJ Sokol Palkovice
 – oddíl jachtingu

Úspěc
hy palkovick

ých jachtařů
 

v ro
ce 2013

V letošních mistro
vských závodech 

dosáhli tři
 závodníci o

ddílu jachtingu TJ 

Palkovice výborných výsle
dků. 

Na kraj-

ském přeboru na Žermanické přehradě 

obsadil 1. místo ve třídě
 FINN Kamil 

Ščerba. Na mistro
vství

 ČR na Lipně, k
de 

startoval poprvé, skončil 
překvapivě na 

8. místě 
mezi 33 závodníky.

Velkým úspěc
hem bylo také 2. místo 

Patrika Šče
rby na mistro

vství
 ČR v junior-

tegorii FINN.

fingové třídě
 RAC repre-

Mielec. N
a mistro

v-

h startovalo 

5 1 

závodníků. 

P o 

de-

seti roz-

jížďk
ách obsadil 

celkově 11. místo a v 

kategorii „v
eterán“ (nad 55 let) 

b y l 

první mezi 12 závodníky. V
e dnech 2. – 

7. 8. 2013 se na Nových
 Mlýnech 

konalo Mis-

trovství
 svět

a ve 

třídě
 RAC, 

za úča
stí 

96 závodníků 
z 

18 zemí ze tří k
ontinen-

tů. P
o deseti ro

zjížď
kách obsadil 

v ce
lkovém pořadí 41. místo. V katego-

rii „v
eterán“, kde startovalo 20 závodní-

ků, 
dosáhl na 5. místo, když je

n smů
la 

v jedné z ro
zjížd

ěk jej při
pravila o ještě 

lepší umístěn
í. Po Janě S

kotnicové je his-

Olešná regata 37

Již 37. roč
ník „Olešné regaty“ se

 uskutečn
il o ví-

kendu z 2
4. na 25. srp

na. Pořadatelem závodu byl 

stejně j
ako v př

edešlých létech oddíl jachtingu TJ So-

kol Palkovice. Na přehradě O
lešné foukal příz

nivý vítr 

a počasí přálo. Nejmladším účastníkem byl 10 letý 

závodník. 

Ředitel závodu Ing. Kamil Dolana uvítal na startu 

33 posádek z 9
 oddílů m

oravského regionu. Své za-

stoupení zde měl
y lodě E

V

Žákovskou tříd
u zastoupily lodě O

Sobotním rozjížď
kám počasí př

álo, v n

lik nefoukalo a tak lodě n
evypluly. I p

řesto se zá

vydařil. 
V sedmi rozjížď

kách se bylo skutečn
ě na

koukat. Přih
lížejícím

 návštěv
níkům

 přehrady se

naskytla nádherná podívaná. 

Z činnosti o
ddílu TOM 1309 – 

Žlutý k
vítek Palkovice

V roce 2
013 jsm

e se
 opět (j

iž po 

čtrnácté) 
zapojili do série

 turistic
kých

 

závo
dů, k

terá 
vrch

olí mistro
vství

m Čes-

ké re
publiky (

v čer
vnu) a m

ezinárodním 

ristic
kým

 závo
dem, kam

 se n
omino-

áct našich
 závo

dníků –
 Anež-

Lenka Výmolová, Lu-

ela
Žváková, 

a Vy-

Linart, V
ít Pavlas, P

dislav Merta
 a Dan

hradníci byli nominov

a Ada Paluzgová.

Jako každoroč

kolotoč 
turistic

ký

krajskými koly. 

města Bílovec

ství 
kraje se k

Přeborníky

kraje se sta

Zuzana Ju

tva jsm

Z činnosti o
ddílu TOM 1309 – 

Žlutý k
vítek Palkovice

V roce 2013 jsme se 
opět (ji

ž po čtr-

nácté) 
zapojili d

o séri
e turistic

kých
 zá-

vodů, k
terá 

vrch
olí mistro

vství
m České

 

republiky (
v čer

vnu) a m
ezinárodním tu-

ristic
kým

 závo
dem, kam

 se n
ominovalo 

čtrnáct n
ašich

 závo
dníků – 

Anežka So-

chová, 
Lenka Výmolová, 

Lucie 

J u ře
n o v á , 

Micha-

e l a 

Žvá-
ková, 

Moni-

ka Sukačová, Kateřin
a Vyvi

Zuzana Juř
enová, Hana M

vá, Ondřej 
Huďa, Jakub

Vít Pavlas, Petr 
Bílek, 

Merta
 a Dan Kunz. Ja

ko

byli n
ominování Silvie 

Vašk

Paluzgová.

Jako každoročn
ě, tak

kolotoč 
turistic

kých zá

krajskými koly. Z
áklad

města Bílovec, Karv

ství 
kraje se konalo

Přeborníky M

ho kra

ěě jjjannn
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Merta
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ko

byli n
ominování Silvie 

Vašk

Paluzgová.
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turistic
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ná……

st m
ůže 

o snopu 

nce a přá-

m následu-

m. Věn
ec se 

Vánoc nebo 

icích
 ve spolu-

nizacemi, uspo-

otu v m
ěsíci 

srpnu 

čník oslavy k
once 

kce patří k opravdu 

nských akcí v 
obci, 

Dožínkoviště“
 během 

2000 lidí včetně o
rga-

stů z 
Polska. A podíl na 

krásné počasí.

roce byl připraven celo-

program.

mimo jiné přijali i zástupci 

nice (součást družební obce 

abka).

áno si m
ohli na své

 přijí
t pří-

balu. Po osmé hodině byl na 

ém hřišt
i zahájen žákovský turnaj 

Cup za účasti d
ružstev z P

alkovic, 

ky (Polsko), FK Staré Bělé, MFK 

va a TJ Doubrava Haňovice. Štěstí 

o domácím fotbalistům
 a mohli se tak 

ovat z v
ítězst

ví.

Od 13 hodiny se dění přesunulo na 

rostranství 
před tělocvičn

u, kde postup-

ně vy
stoupili: sk

upina LUCIE REVIVAL 

Myslík
a, 

skupina 
Verona, 

li

dových
 písní 

naše 

nice Kobiernice, taneční soubor Česká 

Beseda z P
etřvaldu na Moravě, 

ŠUBA DUBA BAND, 

Kate -

řina Kouláko-

vá z Palkovic 

se svou 

skupinou, kapela HO-

MO-

GURU s Jakubem Šindle-
r e m 

z Palkovic 
a MAXIM TURBULENC. 

Večer pak pokračovala zábava diskoté-

kou až do brzkých ranních hodin. Celým 

programem nás provázel známý televizní 

moderátor Alexander Hemala.

Do programu byl za
řazen také hasič-

ský útok a zásah u hořícíh
o auta s násled-

ným vyp
rošťováním zraněné osoby a za-

jištěn
ím první pomoci. T

o vše
 přip

ravili 

místní hasiči v
e spolupráci s 

hasiči 

z Kobiernic, za
 což sklidili potlesk.

Zároveň 
s kulturním progra-

mem byly k dispozici 
kolotoče 

pro děti 
i dospě-

lé a také 

nově malování 

na obličej.

V průběh
u 

celého dne se 

mohli návštěv
níci 

občerstvit
 v mnoha stán-

cích s jíd
lem a pitím, které zajišťo-

valy m
ístní zájmové organizace – fotbalis-

ti, vo
lejbalisti, 

hasiči, 

X. Pal-

kovick
é 

Dožínky 24. 8. 

2013

Dožínky, dožatá, dožitá, dočes-

ná……je slavnost ukončení žní. Slavnost 

může zahrnovat odvážení posledního 

snopu z p
ole, pře

dání dožínkového věn-

ce a přání (vin
šování) hospodáři; p

otom 

následuje hostina s hudbou a tancem. 

Věnec se schovával v hospodářstv
í do 

Vánoc nebo až do příšt
ích žní….

Obecní úřad v Palkovicíc
h ve spo-

lupráci 
se zájmovým

i organizacemi, 

uspořádali pře
dposlední sobotu v m

ěsíci 

srpnu již v pořadí desátý ročn
ík oslavy 

konce žní. A o tom, že tato akce patří 

k opravdu pevné stálici 
společenských 

akcí v o
bci, u

ž není pochyb. „D
ožín-

koviště“
 během dne navštív

ilo přes 

2000 lidí včetně organizátorů, dětí 

Polska. A podíl na tom určitě 

í řipraven celo-

vých
 písní Jožka Černý, 

naše kapala Palkovjanka, 

Kolo Go-spodyň 
z polské vesnice 

Kobiernice, taneční soubor Česká Bese-

da z Petřvaldu na Moravě, Š
UBA DUBA 

BAND, Kateřin
a Kouláková z P

alko-

vic s
e svou skupinou, kapela HOMOGU-

RU s J
akubem Šindlerem z Palkovic 

a MAXIM TURBULENC. Večer pak 

pokračovala zábava diskotékou až do brz-

kých ranních hodin. Celým programem 

nás provázel známý televizní moderátor 

Alexander Hemala.

Do programu byl za
řazen také hasič-

ský útok a zásah u hořícíh
o auta s násled-

ným vyp
rošťováním zraněné osoby a za-

jištěn
ím první pomoci. T

o vše
 přip

ravili 

místní hasiči v
e spolupráci s 

hasiči z
 Ko-

biernic, za
 což sklidili potlesk.

Zároveň s
 kulturním programem byly 

k dispozici 
kolotoče pro děti 

i dospělé
 

a také nově m
alování na obličej.

V průběh
u celého dne se mohli ná-

vštěv
níci občerstvit

 v mnoha stáncích 

s jíd
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