
013

á……

t může 

snopu 

ce a přá-

m následu-

. Věn
ec se 

o Vánoc 

vicíc
h ve 

organizacemi, 

sobotu v m
ěsíci 

átý ročn
ík oslavy 

že tato akce patří 

álici 
společenských 

pochyb. „D
ožínkovi-

vštív
ilo přes 2000 lidí 

ů, dě
tí a hostů z

 Pol-

om určitě 
mělo i krásné 

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 přesu-

ulo na pro-

stranství 
před 

tělocvičn
u, 

kde 

p o -

ně vysto
upili: sk

upina 

EVIVAL z Myslík
a, 

pěvá
k lidových

 písní 

la Palkovjan-

esnice 

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 

zařazen 
také 

hasičsk
ý 

útok 
a 

zásah u hořícíh
o 

auta s ná-

sledným vyprošťováním 
z r a n ě n é 

osoby a zajištěn
ím první pomoci. T

o vše 

připravili m
ístní hasiči v

e spolupráci s h
a-

siči z
 Kobiernic, 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
lem a pitím, které zajišťovaly m

ístní 

zájmové organizace – fot-
balisti, 

volej-

balisti, 
hasiči, 

X. Palkovick
é Dožínky 24. 8. 2013

Dož ín - ky, d
ožatá, dožitá, dočes-

ná……je 

slavnost ukončení 

žní. Slav-

nost může 

z a h r -

n o v a t 

o d v á ž e n í 

posledního 
snopu 

z pole, pře
dání dožínkového 

věnce a přání (vin
šování) hospodáři; 

potom následuje hostina s hudbou a tan-

cem. Věn
ec se sch

ovával v h
ospodářstv

í 

do Vánoc nebo až do příšt
ích žní….

Obecní úřa
d v P

alkovicíc
h ve spolu-

práci se
 zájmovým

i organizacemi, uspo-

řádali pře
dposlední sobotu v m

ěsíci 
srpnu 

již v
 pořadí desátý ro

čník oslavy k
once 

žní. A o tom, že tato akce patří k opravdu 

pevné stálici s
polečenských akcí v 

obci, 

už není pochyb. „Dožínkoviště“
 během 

dne navštív
ilo přes 2000 lidí včetně o

rga-

orů, dětí a
 hostů z 

Polska. A podíl na 

ělo i krásné počasí.

byl připraven celo-

tupci 

Palkovjanka, Kolo Gospodyň z pol-

ské vesnice Kobiernice, taneční soubor 

Česká Beseda z P
etřvaldu na Moravě, 

ŠUBA DUBA BAND, Kateřin
a Kou-

láková z Palkovic 
se svou skupinou, 

kapela HOMOGURU s Jakubem Šin-

dlerem z Palkovic a
 MAXIM TUR-

BULENC. Večer pak pokračovala 

zábava diskotékou 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
 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.
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u celého dne se mohli ná-

vštěv
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 v mnoha stáncích 

s jíd
lem a pitím, které zajišťovaly m

ístní 

zájmové organizace – fotbalisti, 
volejbalis-

ti, hasiči, 

íí hhhhhchch vvvvvvvvveeeee eee iiiimimi, 
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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 
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o domácím fotbalistům
 a mohli se tak 

ovat z v
ítězst

ví.

OdOdOdOdOdOdOdOdOOO  13 
hodiny se dění přesu-

na rrprprprprpro-o-o-oooooo

stranství 
před 

ddkdkdkdkdeeee

p o -

ipi aaanana 
l kkkíkaaa, píís ííííníníníní 

s
ZáZáZáZáZáZZZZ roror v

k di psp zzozozoziciciciciciciciciiiiiiiii 
kokokokkk lo

a také nově mm lllllalalal vvovovovovovovo ánánánánánánánáá íííí

V průrr bůů ěhu cel héhoo

vštěv
níci občerstvit

s jíd
lem a pitím, k

zájmové organizac

balisti, 
hasiči, 

X. Pa
itím, ktím, k

Dacac

ná
žn
z
n o v a

o d v áááá žžžžžžž

poslededddddddnnnnnní

z pooollleleeeeeee,

věnnccccccceeeeee

pooottttotototoooom

ceceeeeemmmmmmmm
dd

ííí í nn

hhoo
t 
kt
c

Paktkt
Dcac
á
ní
z aaaaa

o aav av a ttttttt t 

Nový pomník padlých na MyslíkuNový pomník padlých na Myslíku

08/2013Obecního úřadu v Palkovicích



vného minivolejbalu 

, dne 28. 9. 2013, se palkovický vo
lej-

tovní areál rozzáři
l barvami minivolejbalu.

pory o
bce Palkovice, uspořádal volejbalový o

d-

eskydy ve
 spolupráci s T

J Sokol Palkovice první 

í turnaj „B
arveného minivolejbalu“ v t

omto škol-

e. 

ganizaci tu
rnaje si vz

aly pod svou patronaci pal-

ké volejbalistky A tým
u v če

le s N
ikolou Něm

-

u. Krásné podzimní počasí př
álo a tak větš

ina 

asů b
yla odehrána na místních antukových

 hřiš
-

tích. Antuk

dětí 
z celého o

tovní akce se nesla jak

i her 
a nechyběla

 ani tréninková ro

v e d e n í m Hany Zelové.

Děk
ujeme všem hráčů

m a jejich rodičům
 či tr

enérům za 

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 mů
žeme pozvat ve čtvr

tek 24. 10. 2013 

na utkání 2. kola ČP s VSK Staré Měs
to, které se 

uskutečn
í 

cca v 18 hodin 

(po skončení zá-

pasu žen).

Ženy „A“ odehrají 

rovněž
 ve 

čtvrt
ek 24. 10. 2013 utkání 

1. kola ČP s 

družstve
m Mittal Ostrava – zahájení 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 zá-

vodech mládeže, které po startu hlav-

n í
ho závodu proběhly v a

reálu u tělo
cvičn

y, sta
rtovalo 

106 dět
í ve 12 kategoriích

. Palkovice re-

prezentovalo 7 dětí
, které si v

ůbec 

n e v e d l y 

špatně. 
V kategorii nejmlad-

ších dívek získa-

la Tereza Ježková 

stříb
rnou medaili a Eliška 

Š p a č k o v á 

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-

rtovalo 51 

závodníků. 
Po deseti ro

zjížď
kách obsadil 

celkově 1
1. místo a v kategorii „v

eterán“ 

(nad 55 let) byl první mezi 12 závodníky. 

Ve dnech 2. – 7. 8. 2013 se na Nových
 

Mlýnech konalo Mistro
vství

 svět
a ve třídě

 

RAC, za úča
stí 9

6 závodníků z
 18 zemí 

ze tří kontinentů. Po deseti rozjížď
kách 

obsadil v celkovém pořadí 41. místo. 

V kategorii „v
eterán“, kde startovalo 20 

závodníků, 
dosáhl na 5. místo, když je

n 

smů
la v jedné z rozjížd

ěk jej přip
ravila 

o ještě le
pší umístěn

í. Po Janě S
kotnicové 

je historicky druhým závodníkem TJ Pal-

kovice startujícím
 na mistro

vství
 svět

a. 

Václav Klement

Olešná regata 37

Již 37. roč
ník „Oleš-

né regaty“ se uskuteč-

nil o víkendu z 24. na 

25. srp
na. Pořadatelem 

závodu byl stejně 
jako 

v předešlých létech od-

díl jachtingu TJ Sokol 

Palkovice. Na přehradě 

Olešné foukal přízn
ivý 

vítr 
a počasí př

álo. Nej-

mladším úča
stníkem byl 

10 letý závodník. 

Ředitel závodu Ing. 

Kamil Dolana uvítal na 

startu 33 posádek z 9 

oddílů 
moravského re-

gionu. Své zastoupení 

zde měl
y lodě E

VROPA, 

FINN a FIREBALL. Žá-

kovskou tříd
u zastoupily 

lodě O
PTIMIST.

Sobotním rozjížď
kám 

počasí přálo, v neděli 

již to
lik nefoukalo a tak 

lodě n
evypluly. I p

řesto 

se závod vydařil. 
V sed-

mi rozjížď
kách se bylo 

skutečn
ě na co koukat. 

Přih
lížejícím

 
návštěv

-

níkům
 přehrady se tak 

naskytla nádherná podí-

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-

epubliky (
v čer

vnu) a m
ezinárodním 

závo
dem, kam

 se n
omino-

h závo
dníků –

 Anež-

olová, Lu-

ková, 

Linart, V
ít Pavlas, P

etr B
ílek, La-

dislav Merta
 a Dan Kunz. Ja

ko ná-

hradníci byli nominování Silvie 
Vaško

vá 

a Ada Paluzgová.

Jako každoročn
ě, tak i letos zač

al 

kolotoč 
turistic

kých závodů nejprve

krajskými koly. Z
ákladní kola hostil

města Bílovec, Karviná a mistro

ství 
kraje se konalo v K

rásném P

Přeborníky Moravskoslezské

kraje se staly A
nežka Sochov

na Juřenová. V bílém p

rámci kraje obsa

poháru d

Třída Sluníčko si v
 rámci prázdninové 

prevence zahrála na „Dopravní školičku“. 

Po zvlá
dnutí vě

domostní a praktické zkouš-

ky, dě
ti obdržely „D

ětský řid
ičský průkaz“.

Pasování předškoláků probíhalo v rámci

projektu „M
y se

 školy nebojíme“. T
ento slav

nostní akt probíhal v o
dpoledních hodinách sp

lečně
 s ro

diči. D
ěti b

yly p
asovány mečem vedo

učite
lky M. Bebčákové, která v dobovém kostý

každému dítěti 
předala diplom a poděkovala z

ctivo
u celoročn

í příp
ravu na vstu

p do 1. tříd
y.

Cílem školního výletu tříd Motýlek a Hv

byla opět B
ílá. Pro děti

 byl př
ipraven program

„Indiánské léto“. D
ěti b

yly r
ozděle

ny do druž

staly in
diánské čelenky a plnily rů

zné úkoly.  

indiánský pokřik, seznámily se životem indiá

a vlastně 
všechno bylo super.

Na zahradě 
ZŠ mohly třídy Motýlek 
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hh  mmmmmmmmužů zí
skal zlatý pohár Petr Pě

chula, stří
brný pohár 

nnnnnn 
Barabáš a bronzový pohár Miloslav Weigert.

záááááá-----

vodech mládeže, které po startu hlav-

Úspěpěěěěě

v rooooo
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e ttttntntntůůůůůůů.ů.ů. PPPPPPPoooo de
ppp řřřořořořořořoř dadadadadadadaa íííí 41

stata ttttrtrtrtrt vovovovovovovovo lalalalaaa oooo
d

- PaPalkl
éé ffouo přpřálálo.o bbylyl s

eeeeččččččččnčn

učččččččiiiititite

kaaaaaaažžžžžžd

ctttttiiiiivivivvo
C
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ooooo
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PPPTPTPTPTTTTTTIIMIS

obbbboboboooooottním rozjížď
k

assísísííííí přálo, v neděli 

toooooollllilililiikkk nefoukalo a tak 

děěěěěě nnevypluly. I p
řesto 

e zzzzzzzááávod vydařil. 
V sed-

mmimimimiiii rozjížď
kách se bylo 

kkkkkkkkkuuutečn
ě na co koukat

ím
návštěv

-

se tak
dí

Třída Sluníčko si v
 rámci prázdninovééé 

prevence zahrála na „Dopravní školičku“. 

kat. at.

Po zvlá
dnutí vě

domostní a praktické zkouš-

štěv-štěv-

y, dě
ti obdržely „D

ětský řid
ičský průkaz“.

e tak 
e tak 

Pasování předškoláků probíhalo v rámci

dí-dí-

ojektu „M
y se

 školy nebojíme“. T
ento slav

ststststss nínín  akt probíhal v o
dpoledních hodinách sp

ěěě sss oorororororororodidididididididdd čičičičičč . DěD ti byly p
asovány mečem vedo
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ó-
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vrtek 24. 

10. 2013 na utkání 2. kola ČP s VSK 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 – zahájení v 1
6.30.

Za oddíl vo
lejbalu Filip Hanák.

onína 

Řezníčka

h
srpna se v Palkovicíc

h usku-
tečn

il již
 2. 

ckého závodu „Memoriálu Antonína Řezníčka“, 

řádala obec Palkovice ve spolupráci s 
atletickým 

TJ Sle- zan Frýdek-Místek. Na start se
 postavilo 

odníků. 

Na náročn
ou sedmnáctikilomet-

ať hlav-

ního závodu „Palkovice 

Kubánkov 

– Palkovice, s 

šením 370 metrů 

se vydalo 84 

ů a 21 žen. Nejlépe si v
edl 

Radim Kasalík 

ravař (
čas 1:02:19 hod.) a Kristin

a Čablová z Kop-

nice (čas 1:16:15 hod.). 

Hlavního závodu se zúč
astnili ta

ké občané Palkovic, 
kteří 

měli 
své vlastní kategorie. V ženách zvítě

zila Zuzana Juře
nová 

před Vlaďkou Drgovou a Janou Barabášovou. V kategorii pal-

kovických mužů zí
skal zlatý pohár Petr Pě

chula, stří
brný pohár 

Ivan Barabáš a bronzo-

vý pohár Miloslav 

Weigert.

V závodech mládeže, které po 

startu hlavního závodu proběhly v 
areálu u 

tělo
-

cvičn
y, st

artovalo 106 dětí
 ve 12 kategoriích

. Pal- kov i -

ce reprezentovalo 7 dětí
, které si v

ůbec nevedly šp
atně. 

V 

kategorii nejmladších dívek získ
ala Tereza Ježková stříb

rnou 

medaili a Eliška Špačková bronz. V
 kategorii n

ejmladších 

žáků se
 

TJ Sokol Palkovice
 – oddíl 

jachtingu

Úspě-

chy 

palkovick
ých 

jachtařů
 v ro

ce 2013

V letošních mistro
vských závo-

dech dosáhli tři
 závodníci o

ddílu jachtin-

gu TJ Palkovice výb
orných výsl

edků. N
a 

krajském přeboru na Žermanické přehra-

dě o
bsadil 1. místo ve tříd

ě FINN Kamil 

Ščerba. Na mistro
vství

 ČR na Lipně, k
de 

startoval poprvé, skončil 
překvapivě na 

8 místě 
mezi 33 závodníky.

lkým úspěc
hem bylo také 2. místo 

na mistro
vství

 ČR v ju
ni-

RAC repre-

zentoval oddíl Luboš Mielec. N
a mistro

v-

ství Č
R na Nových

 Mlýnech startovalo 51 

závodníků. 
Po deseti ro

zjížď
kách obsadil 

celkově 1
1. místo a v kategorii „v

eterán“ 

(nad 55 let) byl první mezi 12 závodníky. 

Ve dnech 2. – 7. 8. 2013 se na Nových
 

Mlýnech konalo Mistro
vství

 svět
a ve třídě

 

RAC, za úča
stí 

96 závodníků z
 18 zemí 

ze tří 
konti-

nentů. P
o deseti 

rozjížď
kách ob-

sadil v 

celkovém pořadí 41. 

místo. V kategorii „veterán“, 

kde startovalo 20 závodníků, 
dosáhl na 

5. místo, když je
n smů

la v je
dné z ro

zjíž-

děk jej při
pravila o ještě l

epší umístěn
í. 

Po Janě S
kotnicové je historicky druhým 

závodníkem TJ Palkovice startujícím
 na 

mistro
vství

 svět
a. 

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 Pal-

kovice

V roce 2013 jsme se 

opět (j
iž po čtrn

ácté) 
zapojili 

do série
 turistic

kých
 závo

dů, 

která 
vrch

olí mistro
v-

Č e s k é 

republiky 
(v 

červn
u) a mezinárod-

ním turistic
kým

 závo
dem, 

kam
 se nominovalo čtrn

áct 

našich
 závo

dníků – Anežka 

Sochová, Lenka Výmolo-

vá, Lucie 
Juře

nová, Mi-

chaela Žváková, Monika 

Sukačová, Kateřin
a Vy-

vialová, Zuzana Juře
no-

vá, Hana Magerová, On-

dřej 
Huďa, Ja

kub Linart, 

Vít P
avlas, P

etr 
Bílek, 

Ladislav 
Mer-

ta a Dan Kunz. 

Jako
 

náhradníci 

b y l i 
nominování Silvie 
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vávávááááááánnnníní Silvie 
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t vrvrchc VíVít t LaLad DDDDDDDaa

noooooooovvvv
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Starosta Porabky v družném 
rozhovoru s občany Palkovic

míí
ett
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MMMMM rrrerererertatatatatatatatat

aaaa
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řířííí kkonti-

nenenenenennn ntn

ížžžďďďďďďďkďkďkďkkách ob-

sasasasasasass didd l

kkoooooooovovvvéém pořadí 41. 

ísstststststtttoooo. V kategorii „veterán“, 

kdddddeeeeeeee startovalo 20 závodníků, 
dosáhl 

55555... mmísto, když je
n smů

la v je
dné z ro

zjíž-

ddddddděděděděěk jej při
pravila o ještě l

epší umístěn
í. 

PPPPPPo Janě S
kotnicové je historicky druhým 

zzávodníkem TJ Palkovice startujícím
 na

mistro
vství

 svět
a. 

Z činnosti o
ddílu TOM 1309 – 

ce startujícím
 na 

ce startujícím
 na 

Žlutý k
vítek Palkovice

V roce 2
013 jsm

e se
 opět (j

ijiižžžžžžžž p((

čtrnácté
čč

) zapojili do série
 turisttiiciciccccccc
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závo
dů, k

terá 
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olí mistro
vstvvíí

mmmmmmmmmm Č

ké re
publiky (

v čer
vnu) a m
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dem, kam
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ve volejbale

ejbalu muži „A
“ za

čali 

očekávání a dokráče
li 

v 1.  kole Českého po-

k k tomu došlo? Docela 

Palkovice: VSK VŠB-TU Os-

0
kol Palkovice: TJ Tatran Lito-

0
Sokol Palkovice: TJ Hlučín

 3:1

Takže Vás mů
žeme pozvat ve

 

vrtek 24. 10. 2013 na utkání 2. 

ola ČP s V
SK Staré Měs

to, které 

se uskutečn
í cca

 v 18 ho-

din (po skončení 

z á p a s u 

žen).

Ženy 
„A“ 

odehrají rov-

něž 
ve čtvr

tek 24. 10. 2013 utkání 

1. kola ČP s družstve
m Mittal Ost-

rava – zahájení v 1
6.30.

Za oddíl vo
lejbalu Filip Ha-

nák.

nína Řezníčka

pna se 

v Palkovicíc
h usku-

ročn
ík 

b ě ž e c k é h o 

emoriálu An-

t o n í n a 

který uspořádala obec 

Pa l kov i -

upráci s atletickým oddílem TJ S l e z a n 

stek. Na start se
 postavilo 211 závodníků. 

Na 

u sedmnáctikilometrovou trať 
hlavního závodu 

ce – Kubánkov – Palkovice, s p
řevýšením 370 

se vydalo 84 mužů a
 21 žen. Nejlépe si v

edl Ra-

asalík z K
ravař (

čas 1:02:19 hod.) a Kristin
a Čab-

z Kopřivn
ice (čas 1:16:15 hod.). 

Hlavního závodu se zúča
stnili také občané Palkovic, 

ří m
ěli sv

é vlastní kategorie. V ženách zvít
ězila

 Zuzana 

řenová pře
d Vlaďk

ou Drgovou a Janou Barabášovou. 

V kategorii palkovických mužů získal zlatý pohár Petr 

P ě c h u - la, stříb
rný pohár Ivan Barabáš a bronzový 

p o h á r 

Miloslav Weigert.

V závodech mládeže, 

které po startu 

hlavního závodu proběhly v 

areálu u 

tělocvičn
y, sta

rtovalo 106 dět
í ve 

12 kategoriích
. Palkovice reprezentovalo 

7 dětí
, které si v

ůbec nevedly špatně. 
V kategorii 

nejmladších dívek získ
ala 

Tereza Ježková stří
brnou 

medaili a Eliška Špačko-

vá bronz. V
 kate-

gorii 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 

51 závodníků. 

Po deseti ro
zjížď

kách 

obsadil celkově 
11. místo 

a v k
ategorii „

veterán“ (nad 55 let) 

byl první mezi 12 závodníky. V
e dnech 

2. – 7. 8. 2013 se na Nových
 Mlýnech 

konalo Mistro
vství

 světa
 ve třídě

 RAC, 

za účastí 
96 závodníků 

z 18 zemí 

ze tří 
konti-

nentů. P
o deseti 

rozjížď
kách ob-

sadil v 

celkovém pořadí 41. 

místo. V kategorii „veterán“, 

kde startovalo 20 závodníků, 
dosáhl na 

5. místo, když je
n smů

la v je
dné z ro

zjíž-

děk jej při
pravila o ještě l

epší umístěn
í. 

Po Janě S
kotnicové je historicky druhým 

závodníkem TJ Palkovice startujícím
 na 

mistro
vství

 svět
a. 

Olešná regata 37

Již 37. roč
ník „Olešné regaty“ se

 uskutečn
il o 

víkendu z 2
4. na 25. srp

na. Pořadatelem závodu 

byl ste
jně j

ako v p
ředešlých létech oddíl jachtingu 

TJ Sokol Palkovice. Na přehradě Olešné foukal 

přízn
ivý vítr 

a počasí př
álo. Nejmladším úča

stníkem 

byl 10 letý závodník. 

Ředitel závodu Ing. Kamil Dolana uvítal na star-

tu 33 posádek z 9 oddílů m
oravského regionu. Své 

zastoupení zde měl
y lodě E

VRO

BALL. Žákovskou tříd
u zastoupily lodě O

Sobotním rozjížď
kám počasí př

álo, v n
eděli

j

tolik nefoukalo a tak lodě n
evypluly. I p

řesto se zá-

vod vydařil. 
V sedmi rozjížď

kách se bylo skutečn
ě

na co koukat. Př
ihlížejícím

 návštěv
níkům

 pře
hrady

se tak 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 
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Pranostika

O svaté Barbo e ležívá sníh na dvo e.

Lucie noci upije  a dne nep idá.

Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.

Na Št drý den ve er hv zdi ky – ponesou vají ka slepi ky.

O Silvestru papeži snížek si již poleží.

Leden jasný, ro ek krásný.

Co leden sn hem popráší, únor s vichrem odnáší.

Leden studený, duben zelený.

Teplý leden – k nouzi krok jen jeden.

V lednu mráz – t ší nás, v lednu voda – v ná škoda.

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

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

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

nebudou otišt ny! Za obsah lánku je zodpov dný autor. Uzáv rka ísla 1/2014 je 6. 2. 2014. 
Vychází osmkrát ro n . 
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Zprávy z Obecního ú adu...

Uzav ení Obecního ú adu.
V pond lí 23. 12. 2013, v pátek 27. 

12. 2013 a v úterý 31. 12. 2013 bude 
Obecní ú ad v Palkovicích uzav en.

V pond lí 30. 12. 2013 bude obvyklá 
provozní doba: 7.00 – 17.00.

Nová provozní doba na pošt .
Od 1. 1. 2014 bude provozní doba 

na pošt  v Palkovicích takto:
Pond lí
8.00 – 11.00 13.00 – 17.00

Úterý – pátek
8.00 – 11.00 13.00 – 16.00

Vážení spoluob ané,
zvu Vás na další ro ník novoro ního 

výšlapu na Kubánkov. Vatra bude zapá-
lena 1. 1. 2014 v 11 hodin. P ipraveno 
bude ob erstvení od palkovických mysliv-
c , ve form  horkých alko i nealko nápoj  
a Myslivecké sdružení Kozlovice Vám na-
bídne výborný dan í guláš.

Starosta Radim Ba a

Slovo starosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
Krásný váno ní as je znova tu. Vá-

noce jsou ur it  krásná záležitost, o které 
se napsalo mnohé. M  akorát zaráží, že 
ím jsem starší, tím as mezi nimi utíká 

neskute n  rychle. Prý to tak je a já s tím 
nic nenad lám. M žu Vám akorát pop át 
a , pokud jenom trošku m žete, zpomalí-

te, vypnete mobil, email, možná i televi-
zi, povykládáte, zavzpomínáte a posedíte 
s t mi, s kterými chcete. Na erpejte troš-
ku sil, které Vám vydrží alespo  do kon-
ce ledna. Zkrátka prožijte hezké Vánoce 
a p kný vstup do Nového roku.

Váš starosta Radim Ba a

Pomník padlých na Myslíku
Vážení spoluob ané,
na sklonku letošního roku jsme mimo 

jiné, kone n  dokon ili dlouho avizova-
ný p esun pomníku padlých na Myslíku. 
Stávající pomník byl už v takovém stavu, 
který neumož oval jeho úplnou rekon-
strukci. P ed n kolika lety jsme po disku-
zi s mnoha ob any, které tato záležitost 
zajímala, rozhodli o stavb  nového po-
mníku v par íku v blízkosti myslíkovské 

kaple. Myslím, že mnohým z Vás se ta-
kováto aktivita zdá zbyte ná, Vám n kte-
rým je to jedno. Já se ovšem domnívám 
a v ím, že nejsem sám, kdo si myslí, že 
hr zy všech válek by m ly být alespo  
jednou za as p ipomínány. Snad mi 
dáte všichni za pravdu, že Ti, kdo zem eli 
ve válkách, si d stojné, alespo  malé pi-
etní místo zaslouží.
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Zm na dopravní obslužnosti ve ejné linkové dopravy autobusy v naší obci 

Od 15. 12. 2013 dochází na základ  
projektu „Optimalizace ve ejné linkové 
osobní dopravy v oblasti Frýdecko – Mís-
tecko“, k podstatným zm nám jízdních 
ád  autobus  projížd jících naší obci (ta 

se dotýká 39 m st a obci našeho okresu).
Pro Vaši informaci Vám otiskujeme 

p ípis nám stka hejtmana Moravskoslez-
ského kraje, který obdržely všechny do-
t ené obce Frýdecko – Místecka.

„Vážená paní starostko, vážený pane 
starosto, 

dne 28. 2. 2013 byl na Krajském ú a-
d  Moravskoslezského kraje projednáván 
projekt „Optimalizace ve ejné linkové 
osobní dopravy pro zajišt ní dopravní 
obslužnosti Moravskoslezského kraje ve-
ejnými službami v p eprav  cestujících 

ve ejnou linkovou dopravou v oblasti Frý-
decko-Místecko“. V pr b hu samotného 
projednávání zm n, vyplývajících z pro-
jektu, byly Vámi p edneseny nebo zaslány 

p ipomínky k t mto navrhovaným zm -
nám. Dopisem ze dne 8. 4. 2013 jsme 
Vás obeznámili o zp sobu vypo ádání 
t chto Vašich jednotlivých p ipomínek 
a zárove  Vám byla podána informace, že 
p vodn  plánovaná realizace projektu se 
z d vodu uzavírky silnice I/48 ve Frýdku-
-Místku odsouvá. 

Tímto si Vám dovolujeme sd lit, že 
projekt „Optimalizace ve ejné linkové 
osobní dopravy pro zajišt ní dopravní 
obslužnosti Moravskoslezského kraje ve-
ejnými službami v p eprav  cestujících 

ve ejnou linkovou dopravou v oblasti 
Frýdecko-Místecko“, se bude realizovat 
v termínu platnosti nových jízdních ád  
tj. od 15. 12. 2013. P ílohou Vám posí-
láme jízdní ády linek, kterých se zm na 
týká, a dodáváme, že nové jízdní ády bu-
dou vyv šeny na www.idos.cz 15 pracov-
ních dní p ed tímto termínem. 

Záv rem Vás informujeme, že k ter-
mínu nových jízdních ád , dále dojde 

Rád bych se, by  velice stru n , zmínil 
o historii pomníku. 

11. kv tna 1947 byl v Zátopkov  lomu 
na Myslíku odhalen pomník palkovickým 
a metylovickým ob an m, kte í byli za-
st eleni na sklonku II. sv tové války n -
meckými fašisty.

Na pomníku, který zhotovil Jan a-
han byl nápis „Nedo kali se“ a datum 
4. 5. 1945. Pomník posv til kozlovický fa-
rá  Stanislav Dubina a za zast elené ob any 
byla sloužená mše. Pozd ji byly p ipevn ny 
žulové desky – jedna se jmény zast elených 
ob tí a druhá s ob mi II. sv tové války 

z Myslíku. V roce 1955 musel být pomník 
z d vod  výstavby nového h išt , rozebrán 
a p emíst n o kousek dál. 

Takže sou asné „st hování“ není prv-
ním, ale snad posledním.  Zbývá dokon it 
jen drobné úpravy pomníku a na ja e pak 
terénní úpravy. Fotografie „starého“ a no-
vého pomníku najdete na poslední stran  
obálky t chto Palkovických list .

Celá stavba nového pomníku byla spo-
lufinancována Moravskoslezským krajem 
ástkou 40.000 K .

Starosta Radim Ba a
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k dalším zm nám u linek ve ejné linkové 
osobní dopravy i v jiných oblastech. Jsou 
to zm ny, které vyplynuly z projektu „Op-
timalizace ve ejné linkové osobní dopravy 
pro zajišt ní dopravní obslužnosti Morav-
skoslezského kraje ve ejnými službami 
v p eprav  cestujících ve ejnou linkovou 
dopravou v oblasti Frýdlantska“ a z roz-
ší ení MHD Frýdek-Místek do dalších 
obcí. I tyto jízdní ády, budou zve ejn ny 
na výše uvedeném portále ve stejném ter-
mínu“.

S pozdravem Mgr. Daniel Havlík, v. r. 
nám stek hejtmana kraje

Doporu ujeme našim ob an m, aby 
se se zm nami v jízdních ádech sezná-
mili. Nové jízdní ády jsou k nahlédnutí 
na OÚ u paní Bajtkové, dále jsou umís-
t ny na obecních webových stránkách 
a také jsou vyv šeny na autobusových 
zastávkách. 

Poznámka
Pokud zjistíte, že u linky 860 301 je 

zrušen nebo vynechán n který spoj, je 
nutné se podívat do jízdního ádu linky 

860 324, protože se m že jednat o spoj 
odklon ný v Kozlovicích p es Lhotku 
a Metylovice do Palkovic a dále do Frýd-
ku-Místku.

Nebo také do jízdního ádu nov  
vytvo ené linky 860 318, která t ikrát 
za den jede z Kozlovic do Ostravy ÚAN 
a zp t dokonce ty ikrát.

U zastávek na Myslíku až po zastávku 
Tomis vynechané spoje nahrazují v do-
state né asové toleranci autobusové 
spoje linky 910 380, 910 381, 940 096, 
940 097 a v sobotu, ned li a svátky i lin-
ka 910 127.

Vaše opodstatn né p ipomínky k no-
vým jízdním ád m je možné uplatnit 
u OÚ Palkovice do 30. 12. 2013.

K uvedeným zm nám dochází p ede-
vším z úsporných d vod  a malé vytíže-
nosti n kterých spoj . Centra naší obce, 
po ínaje zastávkou Tomis, se zm ny do-
tknou jen minimáln .

Jen pro Vaši p edstavu uvádíme, že 
naše obec za obslužnost spoj  projížd -
jících naší obcí o sobotách a ned lích 
doplácí za nevytíženost spoj  ástku cca 
200.000 K  ro n .

Váno ní jarmark
V sobotu 7. prosince se konal již tradi -

ní „Váno ní jarmark“.  Netradi n , nikoliv 
p ed základní školou, ale poprvé p ed kul-
turním domem. Sešli se všichni, kte í cht li 
vym nit váno ní shon za koledy, v ni „va-
onky“, sva eného vína, i medoviny. P i 

popíjení horkých nápoj  si tak mohli po-
povídat s p áteli a známými. Ve stáncích 
ekalo tradi ní ob erstvení – grilované klo-

básky, výrobky ze sýr  a grilované ovoce. 
D ti se mohly zah át „d tským sva ákem“.

Bohatý program zahájil starosta obce 
Radim Ba a a také starosta z družeb-
ní polské Porabky pan Czes aw Bu ka. 
Poté vystoupil Valašský sbor portášský, 
který sv j program zapo al slavnostní 
„salvou“.  Koledy zazpívaly d ti z ma-
te ské školy a ze školní družiny. Zahrála 
dechová kapela  Palkovjanka a p edvedl 
se také sbor senior  z Porabky. Program 
zakon il školní p vecký sbor. Všechna 
vystoupení byla odm n na bou livým 
potleskem.
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V prodeji byly drobné dárky a váno ní 
dekorace, které vyráb ly d ti z mate ské i zá-
kladní školy, výrobky z medu, domácí špek 
a klobásky, perníky výrobky, drobné šperky 
a také váno ní stromky. D ti, ale i dosp lí 
si mohli pustit lodi ku z o echové sko ápky, 
rozkrájet jablí ko nebo si nalít olovo.  

V kulturním dom  si návšt vníci pro-
hlédli výstavu betlém  paní Dany Mal-

kové a také výstavu ru ních prací Senior 
klubu.

Slavnostní atmosféru dotvo ilo také 
rozsvícení váno ního stromu a krásn  na-
svícený palkovický kostel. 

Pod kování pat í všem organizáto-
r m, kte í p isp li k pohodov  strávené-
mu odpoledni a podve eru.

Martina Mertová

Betlémské sv tlo 2013
„Lid, který chodí v tem-

notách, uvidí velké sv tlo…
…“(Iz 9, 1)

Malý plamínek, tento no-
vodobý symbol Vánoc, jenž 
svou silou spojuje mnohá srd-
ce, v letošním roce budeme 
Vám všem p edávat v kostele 

sv. Jana K titele a to v ned li 22. prosince 
2013 od 9.45 hod (po mši svaté) a v úte-
rý 24. prosince 2013 od 9.30 do 11.00 
hodin. P ij te si vyzvednout tento symbol, 
který by nem l chyb t u žádné št drove-
erní ve e e.

Na setkání s Vámi se t ší farnost Pal-
kovice.

T íkrálová sbírka 2014
Každý rok od 1. do 14. ledna m žete 

v eských m stech a vsích potkat na ty i-
cet tisíc charitních koledník  v kostýmech 
T í král . V návaznosti na starou lidovou 
tradici chodí od domu k domu nebo kole-
dují v ulicích. Z výt žku sbírky poté Cha-
rita eská republika celoro n  pomáhá 
t m, kdo si sami pomoci nedokáží. Neji-
nak tomu bude v Palkovicích. Po átkem 
ledna 2014 prob hne tato sbírka v naší 
obci již po trnácté. V období od 1. do 14 
ledna 2014 m žete o ekávat návšt vu 
t íkrálových koledník , hlavní koledová-
ní prob hne pravd podobn  v sobotu 4. 
ledna. Všichni vedoucí jednotlivých kole-
dujících skupinek budou mít zape et né 

kasi ky, pr kaz ko-
ledníka a na požádání 
Vám p edloží také pr -
kaz totožnosti. V ned li 
5. ledna jste pak srde -
n  zváni na t íkrálový 
koncert v našem koste-
le. Sledujte plakátovací 
plochy a web obce, kde se dovíte více. 
V íme, že se do tohoto projektu zapojí 
minimáln  stejný po et lidí jako loni a že 
posuneme výt žek zase o stupínek výše. 
T šíme se na Vás a v íme, že spole n  
pom žeme tam, kde je to pot eba.

Ing. Tomáš Hu a, koordinátor 
sbírky pro obec Palkovice
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Co je doma, to se po ítá – dámy a pánové!
Podnikatelská jedni ka – tentokrát 
místní lyža ský areál

Areál „Lyžování za domem“ fungu-
je už n kolik let jako atraktivní brána 
do naší obce. Vloni tento areál p evzal 
nový nájemce, který i letošní zimní 
sezónu p ipravuje nejen pro nás, ale 
i pro návšt vníky a milovníky zimního 
vyžití z r zných kout  eské repub-
liky. P edstavuji Vám tedy Zby ka 
Žáka, který v tomto ryze zimním „obo-
ru“ není nová kem.

Pro všechny obyvatele Palkovic je 
ur it  p ínosem, že pokra ujete v pro-
vozu lyža ského st ediska, vylepšuje-
te jeho prost edí a zkvalit ujete jeho 
služby. ekají nás v letošní sezón  n -
jaké zm ny?

Nejv tší zm nou je prodloužení a roz-
ší ení dojezdu sjezdovky se zabezpe o-
vacími sít mi. Zm nilo se tím i nástupní 
místo k turniket m, aby p ípadná fronta 
na lyža ský vlek nep ekážela dojížd jícím 
lyža m. I když je vlek samoobslužný, náš 
personál vždy rád pom že slabším lyža-

m bezpe n  nastoupit na lyža ský vlek.
Jaké další novinky chystáte pro 

letošní sezónu?
Nejv tší novinkou bude asi sn žná rol-

ba 300 PB s navijákem, který umožní vrátit 
sníh do horní ásti sjezdovky. Tím se zkvalit-
ní úprava sjezdovky za každého po así. Ak-
tuální podmínky na svahu bude nov  snímat 
webkamera se zabudovaným teplom rem 
a vlhkom rem, která bude zabírat nástupní 
stanici ve sm ru nahoru na svah.

Podlehl jste i Vy tlaku doby a bu-
dete zdražovat ceny jízdného?

Jízdné bude stejné jako v lo ské se-
zón  – jak pro velkou, tak i pro malou 

sjezdovku. Zájemci o lyžování mne mo-
hou kontaktovat jednak na mobilním ísle 
605 122 832, jednak na telefonním ísle 
pevné linky 558 656 376. P j ovna lyží 
i snowboard  je samoz ejmostí. Webové 
stránky jsou v p ípravné fázi. Bude na nich 
možné najít i webkameru s aktuálním po-
hledem na sjezdovku. Letos op t prob h-
ne lyža ský kurz pro místní Základní školu 
za zvýhodn ných cenových podmínek.

Ur it  nás všechny bude zajímat 
provozní doba – p edevším proto, že 
už vloni jste nem l v pr b hu jednotli-
vých dní žádnou technickou p estávku.

Provoz sjezdovky plánuji od pond lí 
do ned le, vždy od 9.00 do 16.00 ho-
din, a od úterý do ned le mám v progra-
mu také ve erní lyžování, a to od 17.30 
do 20.30 hodin. Vynechávám pouze pon-
d lní ve erní lyžování. D vodem je tech-
nická údržba areálu.

Lyža i se t šívají na návšt vu hos-
p dky. Naleznou i v jejích útrobách 
n co nového?

Ano, upravil jsem prostory hosp dky 
tak, abychom lyža e mohli rychleji ob-
sloužit u výdejního okénka, jak uvnit , tak 
zvenku. Protože jsem se už v lo ském roce 
potýkal s chladem na toaletách i ve vstu-
pu, rozhodl jsem se vytáp t celou budovu 
úst edním topením. D tský koutek uvnit  
hosp dky z stává beze zm n.

Náš rozhovor se chýlí ke konci. 
Dovolte tedy osobní otázku: „Jaká 
máte p ání?“

P eji si, aby letos byla krásná zima, 
a aby náš personál vycházel maximáln  
vst íc všem našim zákazník m.

Za rozhovor pod kovala Iveta Troch-
tová, lenka redak ní rady.

08-2013.indd   6 17. 12. 2013   11:59:31



P A L K O V I C K É  L I S T Y

7

Seriál o lenech zastupitelstva

Komise místního 
a bytového hospo-
dá ství slouží jako 
poradní orgán rady 
obce. Název samot-
né komise obsahu-
je témata, kterými 
se komise zabývá. 

Jejím p edsedou je Slavomír Ba a, 
který se nám v rozhovoru p edstaví 
nejen v roli zastupitele.

M žeš nám, Slávku, prozradit, ím 
se v komisi zabýváte, a zárove  se po-
chlubit tím, co se vám povedlo?

Zabýváme se p edevším odpadovým 
hospodá stvím, nemovitým majetkem 
obecního ú adu, analyzujeme hospoda-
ení s veškerými odpady v etn  kanali-

zace. Sbíráme také podn ty z ad spolu-
ob an , ty vyhodnocujeme a p edáváme 
dále k projednání. A co se nám povedlo?  
Poda ilo se snížit dlužnou ástku za od-
pady. Výborn  funguje sb rný dv r díky 
jeho organizaci a práci zam stnanc  
obce. Pochvalujeme si spolupráci s Frý-
deckou skládkou, poda ila se realizovat 
sb rná „hnízda“ v etn  speciáln  upra-
vených kontejner  na celém území na-
šich katastr  apod.

Máš n jaký nápad, co by se u nás 
v obci dalo ješt  vylepšit?

Po ád se dá n co vylepšovat, ale 
vždy záleží na pen zích. V Palkovicích 
nap íklad schází možnost zpracování, 
i likvidace bioodpad  ze zahrad, mám 

na mysli p edevším pokosenou trávu 
a listí. V tšinou tato necht ná hmota 

kon í na polích za zahradami, v p íko-
pech nebo i v lese. Zkušebn  byly v obci 
umíst ny kontejnery na trávu. Bohužel 
jsme v nich pak nacházeli zcela jiný od-
pad, který se nedá dál zpracovat a pra-
covníci sb rného dvoru jej museli vyt í-
dit.  Jde obecn  o velký problém. S tím 
souvisí morálka n kterých spoluob an , 
ale i ob an  z okolních obcí.  N kte í lidé 
vytrvale t íd ní odpad  ignorují a tím se 
nám také odpady prodražují. Zatím ode-
bíráme trávu a listí jen ve sb rném dvo e. 
Ale k tomu jsem se v Listech už n ko-
likrát vyjad oval. Problémy máme také 
se sb rem papíru. Uvažujeme o zrušení 
modrých kontejner  na papír, protože 
nejsou napl ovány. Nashromážd ný pa-
pír nám pravideln  n kdo vykrádá. Stává 
se také, že v nich nacházíme i komunální 
odpad – a tak je to po ád dokola. Ak-
tuáln  uvažujeme o zavedení domácích 
kompostér  na trávu s využitím dota ní-
ho titulu a také máme p edstavu o pro-
dloužení provozní doby sb rného dvora, 
a to v sobotu do odpoledních hodin.

M žeš nám p iblížit také proble-
matiku kanalizace?

Od letošního roku obecní ú ad zahájil 
provoz splaškové kanalizace. Jsme mo-
mentáln  ve fázi seznamování se s proble-
matikou a úskalími tohoto druhu „podni-
kání“.  Zatím je p ipojeno bezmála 450 ro-
dinných dom  a p edpokládaný vývoj cen 
za sto né bude pravd podobn  kopírovat 
cenu nejv tšího provozovatele SmVaK. 
Ovšem až as a provoz splaškové kanali-
zace samotný ukáže konkrétní ísla. P íští 
rok za neme s výstavbou poslední velké 
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etapy kanalizace na Podh í a Na Osad . 
Tím pak bude kanalizace tém  hotova. 
Je nutné mít p ipojených osmdesát p t 
procent odb rných míst, abychom splni-
li požadavky Evropské unie, a tím bude 
zabezpe en další rozvoj obce s možností 
výb r  dota ních titul .

Dalším tématem je bytové hos-
podá ství. Vlastní obec bytové jed-
notky?  Pakliže ano, tak kolik?

Obec Palkovice vlastní celkem šesta-
dvacet byt . Prostory ke komer nímu vy-
užití k dispozici nemáme. Všechny byty 
jsou sociální, z toho deset byt  je takzva-
n  startovacích pro mladé rodiny s proná-
jmem (nov  od roku 2013) na p t let v bu-
dov  „Obec ák“ a dalších dvanáct, které 
se nacházejí v budov  „U Lomozika“, je 
ur eno senior m.  Dva byty jsou v budov  
SKSC na Myslíku, další byt v Palkovicích 
v hasi árn  a jeden byt zvaný „krizový“ 
(pro p ípad vážných nep edvídaných situ-
ací, který je v tšinou prázdný) se nachází 
v budov  t locvi ny. Všechny byty jsou 
v sou asnosti využívány.

Neuniklo nám, že se Tvé jméno 
p i posledních volbách op t objevi-
lo na listin  TOP 09. Pro  zrovna 
„Topka“?

Už p i zakládání zna ky TOP 09 jsem 
dostal nabídku stát se lenem, a protože 
mi byly hodnoty této strany sympatické 
a zásadní a také mé nadšení bylo tenkrát 
pom rn  veliké, kývnul jsem. M l jsem 
pocit, že chci pomoci lidem stejného 
smýšlení a n co svým p íkladem ovlivnit. 
K tomuto tématu by toho bylo pot eba na-
psat, i prodiskutovat mnohem víc.  Zkrát-
ka nebylo, a ani dnes mi není, na politické 
scén  nic bližšího, co by m  více oslovilo. 
Postupem asu jsem byl zvolen až do kraj-

ského výboru TOP 09. V lét  jsem se stal 
lenem poradního sboru TOP 09 pro re-

sort zem d lství.
Jak jsi spokojen s výsledkem le-

tošních voleb?
Co se voleb tý e, celostátní výsledek 

není v bec špatný. Osobn  si ale mys-
lím, že v našem kraji jsme mohli získat 
o n jaký ten mandát navíc. Se svým vý-
sledkem jsem také moc spokojen. Vážím 
si d v ry svých voli  a cht l bych jim 
tímto moc a moc pod kovat. 

Co je d vodem poklesu po tu 
hlas , které „Topka“ letos obdržela?

Vzhledem k vládnímu angažmá a neu-
stálým t enicím v koalici, lidé logicky dali 
p ednost jiným.  Vše se také úpln  nepoda-
ilo a vždy, když n co d láš, tak se chybám 

nevyhneš. To víme všichni, ale jen málo-
kdo to p izná. Líbí se mi postoj p edsedy 
Karla Schwarzenberga, který o tom tématu 
umí hovo it a také jako jeden z mála – nebo 
dokonce jediný – chyby p iznal. V tom je 
mi sympatický. Myslím, že lidé stále hleda-
jí n jaké nové tvá e, zachránce, kte í tady 
ud lají po ádek a postarají se o nás. Jsem 
toho názoru, že když se lov k sám nep i i-
ní a n co neob tuje, tak nikdy pe ení holu-
bi z nebe padat nebudou. Vždy je to o práci 
a až pak o t ch kolá ích. A to bude platit, a  
vládne, kdo vládne. Je nejd ležit jší ucpat 
erné díry, kterými te ou naše státní pení-

ze do ztracena. To je jasné. A proto musí-
me stále pracovat na tom, aby se politická 
kultura zlepšila.

Záv rem ješt  dotaz: Stále aktiv-
n  trénuješ fotbalovou mládež?

Trošku T  poopravím. Šest let jsem tré-
noval mladé fotbalové talenty, benjamínky. 
Myslím, že se mi poda ilo dát dohromady 
výbornou partu kluk , kte í táhnou za je-
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den provaz, jsou kamarádi, hrají fotbal 
a baví se. Po letech jsem je p edal svému 
nástupci Mirkovi Peške a ten s nimi dál 
úsp šn  prochází sout žemi. Po podzimu 
jsou první ve své tabulce a nedávno zcela 
bezkonkuren n  vyhráli turnaj základní 
skupiny zimní ligy na krajské úrovni. Jsem 
z nich stále nadšený, ale i z jejich rodi , 
kte í je neúnavn  podporují. Snad jim to 
vydrží a také všem moc d kuji. Já už jen na-
všt vuji fotbalový výbor a snažím se v rámci 
svých možností v lec ems výpomoci. 

Vypomáháš p i organizování r z-
ných sportovních a kulturních akcí. 
Na kterých T  m žeme potkat?

Spoluorganizuji fotbalové turnaje, 
dožínky, váno ní trhy a podobn . Také 
vypomáhám p i projektech mezinárodní 
spolupráce s Polskem a na Slovensku, 
kde již máme spoustu p átel, se který-
mi se pravideln  setkáváme. Jsem také 

moc rád, že jsem mohl n co málo po-
moci i p i rekonstrukci naší fary na ja e 
letošního roku. 

Bojím se zeptat na koní ky. Pro-
to otázku zformuluji jinak: emu se 
v nuješ ve svém volném ase?

Na koní ky a na sebe mi už moc asu 
nezbývá. Prioritou je rodina a zase rodina. 
Koní ky mých d tí jsou i mými koní ky. 
Ale p esto zbývá troši ka asu na fotbá-
lek, lyže, p írodu, les, psy a myslivost.

Jak by zn lo Tvé p ání spoluob-
an m?

P eji všem do nového roku 2014 hod-
n  št stí, zdraví a pohody. Také p eji, 
abychom se dívali na své okolí s v tší mí-
rou optimismu a dobré nálady, protože, 
jak známo, s úsm vem jde všechno líp.

Za rozhovor pod kovala Iveta Tro-
chtová, lenka redak ní rady.

Aniž by to n kdo z ob an  naší obce 
post ehl, po átkem prázdnin navštívi-
la naši vesnici vzácná delegace mladých 
sportovc  z daleké Jihoafrické republiky 
(JAR). Stalo se tak u p íležitostí mistrov-
ství eské republiky junior  s mezinárod-
ní ú asti v lovu ryb udici (LRU) na um lou 
mušku. Po adatelem byl eský územní 
svaz Ostrava a editelem sout že byl pan 
Rostislav Oliva z naší vesnice. Závod 
se konal po dva dny na ece Ostravici 
ve Frýdku-Místku. Ješt  p ed závodem, 
u p átelského posezení, byli ú astníci 
sout že seznámeni s minulostí a historii 
eky i jejím bohatým zarybn ním. P eváž-

ná v tšina závodník  byla ubytována bu  

na rekrea ním st edisku Palkovické h r-
ky, nebo v Penzionu U Ba .

Sportovní ryba ení je netradi ní sport, 
mnohým z nás neznámy. P itom závodní-
ci naší republiky pat í ke sv tové špi ce. 
Mají již n kolik titul  mistr  sv ta a ne-
spo et získaných cenných kov , t ch 
zlatých nevyjímaje a to jak v kategoriích 
muž , tak i v kategorii žen a mládeže.

Pro Palkovice, m sto Frýdek-Místek, 
eku Ostravici i Místní organizaci RS 

FM se pov ení po adatelstvím mistrov-
ství stalo poctou.

JAR je velice bohatou zemi sv ta, 
v mnoha oblastech jí pat í dokonce první 
místo. Ale na druhé stran , v n kterých 

Vzácná návšt va
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odv tvích se teprve snaží sv t dohán t. 
A jedním s t chto odv tví je závodní ry-
bolov. Takže se k nám do eské repub-
liky a do Palkovic p ijelo šest závodní-
k  – chlapc  a dva lenové vedení, u it 
a získávat zkušenosti. Spole enskou míst-
nost v Penzionu prom nili v dílnu a dá se 
hovo it dokonce i o malé fabri ce na vý-
robu um lých mušek. Byla radost se dívat 
na jejích hbité ru ky, s jakou dovednos-
tí i rychlostí dokázali vyrobit, i vyvázat 
um lou nástrahu na mini há ku o velikos-
ti tak asi 4 až 7 milimetr . Tak trávili ve-
ery. P es den jezdili na eku trénovat, jak 

techniku, tak si i ov it, jak ryby reagují 
na jejich výrobky.

Protože i v naší obci žije mnoho vy-
znava  rybá ského sportu, dovolím si 
velice stru n  p iblížit pr b h závod .

V prvé ad  všechny tyto závody se 
ídí sout žním rybá ským ádem LRU 

muška. Hodnotí se každá ulovená ryba 
dosahující minimáln  15 cm. Jeden mili-
metr délky rovná se jeden bod. Závodnici 
jsou rozd lení do ty  skupin a do ty  lo-
vících úsek , kde si vylosují také své místo 
k lovu. Po ur itém asovém limitu si úse-
ky vym ní, celkem tedy ty ikrát. Vít zem 
každého kola se stává závodník s nejv t-
ším po tem bod . Celkovým vít zem se 
pak stává závodník s nejlepším po tem 
umíst ní ze všech ty  kol. Loví se zp -
sobem „chy  a pus “ šetrn  zp t do vody. 
Nikdo si tedy neodnese domu žádnou ulo-
venou rybu. I samotné m ení ulovených 
ryb se provádí ve vod  bez dotyku rukou. 
A co navíc, loví se pouze na há ky bez 
protihrot ! Sout žících bylo 38 v etn  za-
hrani ních ú astník  – šest z JAR a šest 
z Polska Mezi sout žícími byla i jedná dív-
ka, která pat ila mezi nejlepší závodníky. 
Uloveno bylo celkem 960 ks ryb o pr -

m rné délce 25,26 cm. Nejv tší ulovenou 
rybou byl „jelec tlouš “ 404 mm a „lipan 
podhorní“ 396 mm. Absolutním vít zem 
se stal Lukáš Starychfojtu z Moravského 
rybá ského svazu (MRS), druhé místo ob-
sadila Eliška Marková rovn ž z MRS. Oba 
si svým umíst ním zajistili postup na mis-
trovství sv ta, které se bude konat v lét  
roku 2014 v Polsku. Nejlepším zahrani -
ním závodníkem se stal na 12. míst  Jo-
achim Kienhans z JAR.

Protože za t ch deset dn  pobytu 
u nás si jihoafrická delegace oblíbila nás 
a my zase je, rozhodli jsme se pro n  
na rozlou enou s naší obcí i eskou re-
publiku p ipravit p ekvapení.

Na rozlu kový ve er byl pozván „voj-
voda Valašského království Olin Kuta  
i se svou manželkou Maruškou.“ Jménem 
Valašské zem  ú edn  a slavnostn  celou 
delegaci pasoval na „Valachy“ Po vykoná-
ní p ísahy obdržel každý ú astník ú edn  
ov ený cestovní pás i s otiskem palce 
pravé ruky a fotografií, kterou každému 
na míst  a na po kání pohotov  vyhotovil 
p ítomný místní fotograf pan Radek N -
mec. Z ejm  se tak stali po p íjezdu dom  
prvními Valachy v Africe. 

Pak už, až do pozdních no ních hodin, 
probíhalo p átelské a spole enské pose-
zení s bohatým ob erstvením. Na oplatku 
návšt vy eské republiky, oni pozvali nás 
k nim. Není t eba p ipomínat, že si po-
zvání nesmírn  vážíme. 

Tak, takhle jsme u nás v Palkovicích 
p ivítali a poznali, milé, sympatické i veli-
ce slušné a zdvo ilé Jihoafri any. 

V elými stisky rukou, p áním š astné 
cesty a návratu dom  jsme se s nimi roz-
lou ili. Snad možná, zase n kdy na shle-
danou!

Stanislav Harabiš 
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Tak p esn  takový byl název Vernisá-
že – výstavy fotografii ob ana naší obce 
pana Zde ka Lukeše, kterou 16. 10. 2013 
v prostorách obecního ú adu otev el a za-
hájil pan Stanislav Harabiš v zastoupení 
pana starosty obce Radima Ba e (služebn  
vzdálen v zahrani í).

V úvodním slovu p ivítal jménem svým 
i jménem pana starosty všechny p ítom-
né spoluob any i hosty z okolních vesnic. 
Bylo jich desítky, ale zejména osobn  p iví-
tal samotného autora vystavených fotogra-
fii z prost edí Palkovických h rek od jara 
až po zimu, pana Lukeše.

Vám, kte í ho neznáte, ale i Vám 
ostatním Zde ka Lukeše p edstavím.

Pan Zden k je syn manžel  Karla 
a Magdy Lukešových bydlících na rozhraní 
Palkovic a Myslíku. Do Palkovic se p ist -
hoval z Frýdlantu nad Ostravicí. S fotogra-
fováním za al, když mu bylo 15 let, kdy 
dostal první fotoaparát darem od svých 
rodi  za p kné školní vysv d ení.

Za ínal krajinkami. Nekone nou inspi-
raci mu ur it  bylo jeho bydlišt  na samot , 
na pokrají les  a krásné p írody Palkovic-
kých h rek.

V sou asné dob  se zam uje a v -
nuje dokumentární fotografii. Co ješt  
m žu prozradit, fotografem je ama-
tér – samouk s citem vid t to, co my 
ostatní t eba v bec nevnímáme.  Za své, 
dá se íci krátké kariéry, vyst ídal již n -
kolik druhu fotoaparát . Ten nejnov jší 
je zn. LEIKA, samoz ejm  vysoké tech-
nické kvality.

Za posledních p t let se zú astnil p ibliž-
n  okolo dvaceti výstav r zn  hodnotného 
významu. Nejblíže vystavoval ve Frýdku-

-Místku, Kozlovicích dále na p íklad ve Vel-
kých Karlovicích, Krom íží, Strakonicích 
a podobn .

Nejdál snad v Praze na nekomer -
ní p ehlídce fotografii mezinárodních 
autor  amatér  i profesionál , která se 
konala ve velkém Kongresovém paláci 
za ú asti stovek fotograf  praktický z ce-
lého sv ta.

Snad za sv j zatím nejv tší dosažený 
úsp ch považuje ú ast na mezinárodním fo-
tografickém BIENÁLE na téma „Žena Stra-
konice 2013“, kde obdržel uznání za erno-
bílou fotografii p ímo od mezinárodní poro-
ty, které bylo ud leno pouze šesti ech m. 
Pan Zden k byl jedním z nich.

K dalším úsp ch m ur it  pat í i ví-
t zství v 5. ro níku putovní výstavy „Va-
lašská krajina,“ kterou po ádá Chrán ná 
krajinná oblast Beskydy se sídlem v Rož-
nov  pod Radhošt m.

Po tolika úsp ších nejen v domácích, 
ale i mezinárodních sout žích vystavuje 
premiérov  poprvé doma – v naší obci.

Pan Zden k mnohokrát ilustroval 
obálky našich Palkovických list . Jeho 
fotografie najdete v obecních kalendá-
ích i v albech z Novoro ních výšlap  

na Kubánkov, Obecních dožínek a dal-
ších vesnických spole enských událostí.

Tak takový je ve stru nosti fotograf 
pan Zden k Lukeš.

„Vám všem ú astník m p eji nevšední 
zážitek a hezkou podívanou.“ To byla slo-
va pana Stanislava Harabiše p i uvítacím 
projevu. 

Po n m pan Lukeš pod koval za v e-
le p ijetí a umožn ní p edstavit v Pal-
kovicích své fotografie. Podrobn ji, ale 

ty i ro ní období v Palkovických h rkách
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Základní škola a mate ská škola Palkovice

Gospel
Dne 25. 10. prob hla na škole bese-

da s gospelovými zp váky z Manchesteru 
z Velké Británie. Navštívili nás ty i zp váci, 
kte í žáky 8. a 9. t ídy seznámili se vznikem 
a podstatou gospelové muziky, poté je nau-
ili zpívat dv  písn . Následovalo rozd lení 

do ty  skupin, vždy s jedním britským zp -
vákem. V t chto skupinách probíhala ang-
lická konverzace. Žáci se mohli ptát na vše, 
co je zajímá, nap . na život v Británii, gospel 
atd. Bylo výborné, že zp váci mimo jiné za-

vítali i na naši školu, nebo  n kte í žáci se 
setkali s rodilými mluv ími poprvé a mohli 
si vyzkoušet, zda jim rozum jí.

Mgr. Gabriela Šimo áková

Kola pro Afriku
Ve dnech 5. – 7. 11. 2013 se stala ZŠ 

Palkovice jedním z mnoha sb rných míst 
projektu „Kola pro Afriku“ v eské re-
publice. Spole nost Kola pro Afriku byla 
založena v Ostrav  roku 2012. Jejím po-
sláním je prost ednictvím iniciativy es-
ké spole nosti, umožnit d tem v Africe 
cestu ke vzd lání. Kola p ivezená do Af-
riky podpo í celkovou gramotnost, v tší 
možnost pracovního uplatn ní a zvýšení 

ob anského statutu lidí v Africe. V pr -
b hu t í dn  bylo od ob an  Palkovic vy-
bráno 41 jízdních kol, 2 cyklistické p ilby 
a množství náhradních díl . Jízdní kola 
putovala do ostravské v znice, kde jsou 
spravována v zni a následn  p epravová-
na do afrických zemí, kde jsou v nována 
p evážn  d tem. Všem dárc m pat í vel-
ké pod kování za podporu této charita-
tivní akce.

Mgr. Pavel Tomalík

hlavn  odborn ji seznámil ú astníky se 
svou výstavou.

„Doma mám t ch fotografií na stovky, 
zde jsem mohl z prostorových d vod  vy-
stavit pouze 22 t ch, které vystihují téma 
dnešní výstavy, „ ty i ro ní období Palko-
vických h rek.

D kuji Vám všem za ú ast i za po-
vzbudivá slova do další mé práce.“ Do pa-
m tní knihy se zapsalo se svými pocity, 
dojmy, ale i uznáním n kolik návšt vník , 
kamarád  a p átel.

Výstava nebyla uzav ená. Pokra u-
je dál pod názvem „Otev ená výstava 
místního fotografa pana Zde ka Luke-
še“ v prostorách Obecního ú adu v Pal-
kovicích. Každému kdo na ú ad p ijde 
vy izovat své osobní záležitosti, m žeme 
jen v ele doporu it, aby si fotografie pro-
hlédl.

Sám autor p islíbil, že v jarních m sí-
cích vystavené fotografie obnoví.

Martina Mertová
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Termín podání p ihlášek na st ední školy se blíží
Ve tvrtek 24. íjna 2013 se uskute -

nila dnes již tradi ní akce Setkání rodi  
vycházejících žák  s výchovným poradcem 
a zástupci vybraných st edních škol. Rodi-
e byli nejen seznámeni s pr b hem p i-

jímacího ízení pro následující školní rok, 
ale také informováni o možnostech, které 
jim naše škola nabízí v oblasti kariérového 
poradenství. Díky projektu EU mají rodi-
e možnost využít pro své d ti nabídky 

testování profesní orientace psychologem 
a dalších dvou test  ur ených pro volbu 
povolání, a to zcela zdarma. V tšina ro-
di  vyhodnotila nabídku jako p ínosnou 
a možnosti využila.

Po úvodní ásti setkání prob hly osobní 
konzultace se zástupci st edních škol, kde 
se žáci se svými rodi i informovali o kon-
krétních oborech, podmínkách pro p ijetí, 
pr b hu studia, ale rovn ž o uplatnitelnosti 
absolvent  st edních škol na trhu práce, což 
je zejména v dnešní dob  velice d ležitý fak-
tor p i volb  dalšího studia.

Všem zástupc m zú astn ných st edních 
škol d kujeme za ochotu a as, který nám v -
novali. Našim vycházejícím žák m p ejeme, 
aby jejich volba byla správná a odpovídala 
jejich schopnostem, zájm m a p edstavám 
o možnostech budoucího povolání.

Mgr. Dita Janošcová

Školní parlament
I v letošním školním roce pracuje 

na naší škole školní parlament, který je slo-
žen z volených žák  školy – zástupc  t íd.

Na I. st. žáci 2. t . – Daniel Janošec, 
Ester Kucha ová, 3. A – Ond ej Morys, 
Nela Šigutová,

3. B – Magdaléna Jursová, Jan Ryš-
ka, 4. t . – Ji í Kostka, Eliška Mertová, 
5. t . –  Markéta Balášová, Martina Kn z-
ková.

Na II. st. žáci 6. t . – Jakub Šotkovský, 
Terezka Kolouchová, 7. t . – Jana Dybalo-
vá, Nikola Škovranová, 8. t . – Jakub Ryš-
ka, Adam Kolá , 9. t . – Ladislav Merta, 
Denisa Krpcová.

Školní parlament se podílel a p ipravil 
prodej na podporu ke ské dívky Everlyne 
Anyango Otiento z nadace Dialog, adop-
ce afrických d tí.

V letošním roce se poda ilo vybrat 
ástku 8.275 K , která bude zaslána 

na ú et humanistického centra Dialog.
Tímto se pom že zprost edkovat p í-

stup ke vzd lání a minimum životních 
podmínek, které mají ostatní d ti ve sv t .

Letošní školní rok obdrží Everlyn navíc 
balí ek se školními pot ebami a pozdravy 
našich žák  psaných v angli tin .

Všem, kte í letos p isp li, moc d kuje-
me a budeme se t šit na další zprávy z Keni.

Za ŠP Mgr. Šárka Pindurová

Váno ní výstava zahrádká  ve Frýdlantu n.O.
Na podzimní výstav  zahrádká , kte-

rá se konala v zá í v naší škole, byly mimo 
jiné vystaveny žákovské práce na téma 

ovoce a zelenina. Zde mohli návšt vníci 
výstavy dát hlas práci, která je nejvíce za-
ujala. Takto bylo vybráno 24 žák , kte í 
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se dne 25. 11. 2013 spolu s pedagogic-
kým doprovodem a zahrádká i z Palkovic 
vypravili na váno ní výstavu zahrádká-

. Výstava se konala ve Frýdlantu n.O. 
v Dom  zahrádká . Žáci zde mohli vid t 
nejenom r zné formy váno ní výzdoby, 
od tradi ních ban k a perní k  až po ne-
tradi ní d evo ezby, ale též se mohli do-

zv d t o postupu vyráb ní n kterých vá-
no ních ozdob. Nakonec si mohli zakou-
pit malý dárek z výb ru váno ních cuk-
rovinek, svícn , ru n  zdobených ban k 
apod. Výstava byla v mnohém inspirativní 
a pomohla navodit atmosféru váno ního 
asu, který už klepe na dve e.

Mgr. Barbora Vraníková

Záv re né setkání a sout ž d tí 
D ti 5. t ídy naší školy, se zú astnily 

záv re ného setkání a sout že v projektu 
„Církevní památky – spole né hodnoty 
v Palkovicích a Porabce“. Toto setkání se 
uskute nilo na záv r mezinárodního pro-
jektu, který p isp l k rekonstrukci Kaple 
Panny Marie Sedmibolestné na Myslíku.

B hem tohoto setkání si d ti naší 
školy ov ily, co všechno se nau ily a ví 
o církevních památkách, které se nachází 
na území Palkovic a Myslíku.  Seznámily 
se i s církevními památkami, které jsou 
na území polské gminy Porabka. Také 
d ti z Bujakowa v Polsku poznaly památ-
ky u nás, v Palkovicích a okolí. 

Úkolem záv re ného zhodnocení bylo 
mezi sebou si zasout žit a pobavit se.

D ti byly rozd lené do smíšených 
esko-polských družstev, což p isp lo 

k tomu, aby se nebály mezi sebou komu-
nikovat. Na záv r byly za své výkony od-
m n né hodnotnými cenami i dárky.

To ur it  ale nebylo to nejd ležit jší. 
P ínosem pro d ti bylo, že zjistily, jaké pa-
mátky mohou u nás vid t a jaká historie 
se k nim váže. 

Mgr. Alice Gorelová, t ídní u itelka

Výchovný koncert – „Mn  se to nem že stát“
Dne 1. 11. 2013 se poda ilo v ki-

nosále naší obce uspo ádat výchovný 
koncert pro žáky 2. stupn  naší školy.  
Projekt „Mn  se to nem že stát“ se za-
bývá problematikou nemoci AIDS a je 
spolufinancován z prost edk  opera ní-
ho programu p eshrani ní spolupráce 
Fondu mikroprojekt  Euroregionu Bes-
kydy. Ob anské sdružení Beskyd, které 
projekt zrealizovalo, má sídlo v naší obci 
a bylo založeno v roce 2010.   Na projek-

tu „Mn  se to nem že stát“ jsme spolu-
pracovali s Fakultní nemocnicí Ostrava, 
Zdravotním ústavem Ostrava a dalšími 
odbornými poradci. Firma „Pepino“ do-
dala pro žáky kondomy.  Díky Fondu mi-
kroprojekt  Euroregionu Beskydy a dal-
ších sponzor  m li žáci na koncert vstup 
zdarma. Také bychom cht li pod kovat 
Obci Palkovice za bezplatný pronájem 
kinosálu.

A co o koncertu ekli jeho ú astníci?
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Ludmila Skarková, metodik preven-
ce: „Tento výchovný koncert byl zam -
en na prevenci AIDS. Byl plný písni ek 

s poutavými texty. Také dramatický pro-
jev Katky Koulákové byl na vysoké úrovni. 
Celé vystoupení bylo dopln no spoustou 
informací o této záludné chorob  ohro-
žující p edevším mladé lidi. Celý koncert 
byl velmi p sobivý. Cht la bych tv rc m 
pod kovat za to, že se v nují tak ožehavé-
mu tématu a snaží se ovliv ovat myšlení 
i lehkovážnost mladých lidí.“

Žáci také vypl ovali dotazník a zde 
uvádíme n kolik post eh :
1. Co m  na výchovném koncertu za-

ujalo nejvíce:

– Nejvíce m  zaujalo, že je to zhudebn -
no, že nemusíme sed t v kruhu a n -
koho poslouchat.     

– Koncert byl velmi procít ný.
– Zaujal m  p íb h dívky a písni ky a jak 

rychle si m žu zkazit život.
– To jak to bylo dob e p ipravené a dob-

e zahrané, zazpívané.
2. Co bych ješt  p ivítal, zlepšil:
– Aby tento koncert byl ješt  n kdy.
– Možná bych cht la potkat lidi, co se 

jim to stalo doopravdy.
– Nic bych nezlepšil, zdálo se mi to hod-

n  dob e propracované.
Lucie Merta Kouláková, p edsedkyn  

Ob anského sdružení Beskyd

D tský turnaj v badmintonu
V ned li 3. listopadu od deváté hodi-

ny ranní uspo ádala domácí t lovýchovná 

jednota Sokol Palkovice turnaj pro d ti. 
Ve h e badmintonu zm ily své dovednos-
ti p evážn  d v ata.

P edváno ní dílna na Myslíku
V pátek 22. listopadu 2013 se konala 

v prostorách SKSC (bývalá škola) na My-
slíku „P edváno ní dílna“. Akci po ádala 
TJ Sokol Myslík. Pod vedením jeho lenek 
vznikala v rukou menších i starších d tí, 
s pomocí maminek, babi ek i tatínk , 
ada originálních výrobk . Vyráb ly se 

adventní v nce, váno ní svícny, jmenovky 
na dárky, p ání ka i váno ní kv tiná e 
pomocí ubrouskové techniky.

D ti si toto odpoledne náramn  užily 
a s nimi i jejich doprovod. A kolik nás 
bylo? Více jak padesát. Nálada byla skv -
lá a každý jejich výrobek byl originál. 

Váno ní atmosféra byla provon na d t-
ským pun em a nape enými dobrotami 
na stolech, o které se postaraly lenky 
„Sokola“.

Dom  odcházeli všichni spokojeni, 
s v domím p íjemn  prožitého odpoled-
ne, z kterého si odnášeli vlastní váno ní 
výtvory.

Byla to moc hezká zkušenost, pro 
všechny generace, kterou si ur it  všich-
ni rádi zopakují. A co to bude? No p ece 
„Barevné velikonoce“.

Už te  se na všechny t ší Iva, Hana, 
Lucka, Zuzka, Lenka a Monika

Sport
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S nabídkou zábavy a pohybu byly oslo-
veny d ti tvrté a páté t ídy palkovické 
základní školy. Ti, co se turnaje zú astni-
li, zažili ned lní dopoledne plné pohybu 
a sportovní zábavy. Pozvání p ijaly také 
d ti z Bašky a Frýdku-Místku.

Krátce p ed ob dem získali vít zové 
ocen ní ve form  dárk , diplom  a sokol-
ských epic. Spole n  pak vít zství oslavi-
li lahví d tského šampa ského vít zného 
páru „Ogar “ ve složení Pepíka Jaroše 
a Filipa Smigy. Druhou a t etí p í ku ob-
sadily „Sakiraki“ (Sára Tká ová a Kristina 

G esová) a „Stars“ (Adéla Chýlková a Mo-
nika Koudelová).

Pro po adatele a p ítomné rodi e byla 
odm nou radost ze hry v d tských o ích 
a dobrý pocit z toho, že ned lní dopole-
dne jejich ratolesti netrávily u televize i 
po íta .

Odkaz na fotografie z turnaje: http://
palkovice.rajce.idnes.cz/Detsky_turnaj_
badminton/#

Petr G es a Jaroslav echmánek, 
TJ Sokol Palkovice

D tský mikulášský turnaj v badmintonu
V ned li 8. prosince uspo ádal TJ So-

kol Palkovice již druhý d tský turnaj v bad-
mintonu. Ve v kové kategorii 9 – 12let se 
utkaly d ti z Palkovic a Bašky.

V dopoledních hodinách zm ily své 
dovednosti d ti školou povinné. Po etní 
p evahu v sedmi týmech ty her m la 
d v ata. Ve dvoukolovém herním systému 
každý s každým, se na t etím a druhém 
míst  umístily domácí sportovn  zdatné 
hrá ky týmu „21“ a „Savaranda“. Prv-
ní místo obsadili hoši z Bašky s názvem 
„FC MN SENECHCE“.  

Na záv r turnaje dostali všichni hrá i 
ú astnický list, sladkou odm nu a mikuláš-
ský „sva ák“. Hrdí vít zové odcházeli s di-

plomy a medailemi 
na hrudi k ned lnímu 
ob du. 

Fotografie z turna-
je je možné shlédnout 
na stránkách  tjsokol-
palkovice.cekuj.net  
v oddíle fotogalerie. 

Pod kování za p í-
pravu a organizaci pa-
t í spoluorganizátor m 
a sponzor m – Marti-
novi Chýlkovi, Lucce Polákové a Ja n  Kou-
delové. 

Za TJ Sokol Palkovice Jaroslav 
echmánek – Petr G es

Tenisové kurty zazimovány
Po t ech m sících zkušebního provozu 

jsme zrekonstruované víceú elové h išt  
na období zimy uzav eli.

Ve zkušebním období se na h išti ode-
hrálo n kolik desítek tenisových utkání 
z ad ve ejnosti i tenisového oddílu a také 

první otev ený tenisový turnaj neregistro-
vaných hrá .

Soub žn  se zkušebním provozem 
probíhaly dokon ovací práce na terén-
ních úpravách okolí, výsadba okrasných 
stromk  i travin, išt ní p ilehlého okolí 
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a estetické úpravy. P isp ním obce jsme 
areál dovybavili stojanem na kola a odpad-
kovým košem. Ke zhutn ní povrchu byl 
dosypán výpl ový písek a vysbíráno padlé 
listí z okolních strom . Oddíl tenisu uzav el 
smlouvu s místní základní školou k bezplat-
nému užívání sportovišt  v dob  školního 
vyu ování a kroužk . Komer ní pronájem 
p inesl první obnos pen z, který byl použit 
k dokoupení nezbytného vybavení a úhra-
dy faktur za provedené práce p i rekon-
strukci. S majitelem zahrady sousedního 
pozemku byly provedeny p stební práce 
a úprava oplocení. Nyní po dobu zimních 
m síc  bude areál uzav en.

V sou asnosti probíhá pr zkum ve ej-
nosti týkající se zájmu o ízený trénink. 

Od jarních m síc  nabídneme podle po-
žadavk  vedené tréninkové hodiny profe-
sionály.  Již nyní se mohou zájemci p ihlá-
sit do oddílu tenisu, i jako vhodný váno -
ní dárek zakoupit 10 bodové zvýhodn né 
permanentky k pronájmu kurt . Samot-
ná registrace i nákup permanentek je 
možná po telefonické dohod  na ísle 
605 456 882.

Dovolujeme si touto cestou ješt  jed-
nou pod kovat všem sponzor m i dobro-
volník m, kte í se na rekonstrukci podí-
leli a nemalou m rou p isp li k rozší ení 
sportovního zázemí v obci.

Jaroslav echmánek, 
p edseda TJ Sokol Palkovice

Pronájem kurt
typ doba cena/hod.
pond lí -pátek 08.00–14.00 60,-
 14.00–20.00 80,-
sobota, ned le a státem uznané svátky
 08.00–20.00 80,-
lenové klubu /každodenn /1kurt

  16.00-20.00 zdarma 
lenové klubu/mimo vyhrazenou dobu 40,-

permanentky 10 hodin 600,-
Platba pronájmu bude provedena p edem.

Rezervace kurt
– online- internetová adresa http://tj-

sokolpalkovice.cekuj.net/ sekce „RE-
ZERVACE KURT “

– p ípadn  telefonicky – 728 335 287 
(David echmánek)

lenské p ísp vky
lenové klubu jsou povinni uhradit 

lenské p ísp vky na celý kalendá ní rok 
ve výši:

typ  cena/celkem
Dosp lí nad 18 let   800,-
Mládež od 15 do 18let  400,-
Mládež do 15let   200,-

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

V p ípad  nezaplacení lenského po-
platku k danému termínu a neprovedení 
brigády ve stanoveném po tu hodin, se 
lenství v klubu ruší.  

Brigády len  klubu
typ Po et hodin za rok
Dosp lí nad 18 let  8h
Mládež od 15 do 18let 8h
Mládež do 15let  4h

V p ípad  neprovedení brigády lze na-
hradit neodpracované hodiny u osob star-
ších 18let v pom ru 100 K /hod.

Jaroslav echmánek 
TJ Sokol Palkovice
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Sbor dobrovolných hasi  Palkovice

Hodnocení roku 2013
Sbor dobrovolných hasi  má ke dni 

konání valné hromady, která prob hla 
v sobotu 30. 11. 2013, celkem 54 len , 
z toho 37 muž  a 17 žen. Výbor je složen 
ze 13 -ti len  a b hem roku se sešel dle 
pot eby celkem patnáctkrát.

Našim hlavním posláním je p edcházet 
požár m, tudíž i preventivní innost. Sbor 
dobrovolných hasi  spadá pod Obecní 
ú ad v Palkovicích, vypomáháme jak s tech-
nikou, tak i organiza n  p i r zných akcích.

Každý rok po ádáme dva Hasi ské ple-
sy. V roce 2014 to bude dne 1. 2. a 15. 2. 

Pro své leny také organizujeme stav ní 
a kácení „Máje“.

V letošním roce jsme uspo ádali pro 
zájemce zájezd do solných dol  Weli ka 
nedaleko Krakowa v Polsku.

Nezapomínáme také na naše leny, 
kte í se dožívají životního jubilea.

D ležitá je také údržba techniky – vo-
zového parku, výstroje a výzbroje. Letos 
se uskute nila áste ná úprava garáže, 
jako je zhotovení regál  a áste né zatep-
lení vrat garáže. Tyto práce byly provede-
ny svépomoci.

Zásahová jednotka
První výjezd p išel 30. ledna 2013, kdy 

jednotka pomáhala p i erpání vody ze 
sklep  a odklon ní p ítoku z polí z tajícího 
sn hu.

Dne 4. 6. 2013 v naší obci za aly poma-
lu hrozit povodn  a jednotka byla vyslána 
na monitoring toku Olešná. Prognózy se 
našt stí nepotvrdily a jednotka dále nemu-
sela pokra ovat v zabezpe ovacích i likvi-
da ních pracích spojených s povodní.

Mén  št stí m li v tomto ohledu obyva-
telé ech. Po dohod  se starostou bylo roz-.
hodnuto, že postižené oblasti bude nabídnu-
ta materiální a technická pomoc. Do posti-
žené lokality m sta Št tí, místní ásti Hn vi-
ce byla vyslána ást zásahové jednotky.

Dne 19. 8. 2013 došlo k požáru slámy 
na poli.

Dne 13. 10. 2013 se jednotka zú astni-
la vyhledávací akce po poh ešované osob  
a zatím posledním výjezdem letošního roku 
byl planý poplach a to 27. 10. 2013

Krom  t chto akcí vyjela ješt  jednotka 
v pr b hu letních m síc  7x k likvidaci bo-
davého hmyzu.

Mimo oficiální výjezdy výše uvedené 
provádíme na požádání i jiné akce, jako je 
išt ní kanál , studní, úklid silnice apod. 

V tomto sm ru je nejvytížen jší pan Milan 
Skurka. Tím mu pat í velké pod kování. 
A samoz ejm  i Josefovi Prokopovi, který 
se taky pravideln  t chto akcí ú astní.

Požární sport – sout žní družstva – muži, ženy
Sezóna 2013 pro nás byla v první 

ad  delší a náro n jší než ty p edcho-
zí. Za ala 23. kv tna okrskovým kolem 
v Kozlovicích a skon ila 28. zá í na po-
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hárové sout ži na Ostravici. Celkem jsme 
zvládli 32 sout ží, tj. o 15 více než v roce 
2012. Oproti lo sku jsme se snažili za-
m it i na sout že, které nejsou za len ny 
do Beskydské ligy, které se zú ast ujeme 
již 9 let (www.beskydskaliga.info).

V rámci Beskydské ligy jsme absolvo-
vali 14 sout ží a jednu z nich jsme také 
uspo ádali, a to no ní sout ž v požár-
ním útoku „Memoriál Miloslava Menšíka 
– O pohár palkovické sjezdovky“. P ed 
t emi týdny prob hlo vyhodnocení ligy 
ve Fry ovicích, kde muži obsadili 9. místo 
z 19 zú astn ných a ženy bohužel místo 
p edposlední.

Alespo  v krátkosti uvádím nejlepší 
dosažené výsledky:
Kategorie Ženy:
1. místo: Vyšní Lhoty, Hodo ovice, Ža-

be , Dolní Tošanovice, Hnoj-
ník, Raškovice

2. místo: 5x
3. místo: 4x
4. místo:  2x
5. místo:  3x
Kategorie muži:
1. místo:  Hodo ovice
2. místo:  2x
3. místo:  1x
4. místo:  4x

Nejvzdálen jší sout ž: Karolinka
Nejrychlejší sest ik ter : ženy 17.05, 

muži: 14.93

Na sout žích je konkurence rok od roku 
vyšší. Sout ží se ú astní v kategorii ženy až 
20 družstev a v kategorii muži i 50. Vý-
kony jsou neskute n  vyrovnané a proto 
i umíst ní do první desítky i patnáctky je 
úsp šné.

V tomto roce byla také blíže navázána 
spolupráce s hasi i z polských Kobiernic 
( ást Porabky, družební obec). Hasi i byli 
nejd íve pozváni starostou obce Radimem 
Ba ou na no ní pohárovou sout ž, kde 
všem zájemc m ukázali svou techniku. 
Další spole nou akcí byly Dožínky, kde 
prob hl spole ný ukázkový zásah u ho í-
cího vozu s následným vyprošt ním za-
klín né osoby a následná první pomoc. 
Koncem srpna jsme byli pozváni na sou-
t ž do Porabky, kde jsme sledovali, jakým 
zp sobem vše probíhá a v p íštím roce, 
pokud to as dovolí, bychom se jí cht li 
aktivn  zú astnit.

Pod kování pat í všem hasi m aktiv-
ním i t m, kte í dobrovoln  p ispívají, dále 
sponzor m i našim p íznivc m. Ocenit je 
t eba také p ístup sout žících hasi , kte í 
i p es neúsp chy neztratili chu  závodit. 
Nemalý dík pat í Obecnímu ú adu v Pal-
kovicích.

P ejeme všem ob an m Palkovic mno-
ho št stí a hlavn  hodn  pevného zdraví 
v roce 2014.

Za SDH Palkovice estmír Kr , 
starosta

Hasi i p icházejí s kampaní varující p ed nebezpe nými plyny a požáry 
v domácnostech

eská asociace hasi ských d stojník  
( AHD) zahájila letos v lét  ve spolupráci 
s Hasi ským záchranným sborem (HZS) 
Moravskoslezského kraje, HZS Olomouc-

kého kraje dlouhodobou kampa , varující 
p ed stále více hrozícím nebezpe ím požá-
r  a úniku zemního plynu, propan-butanu 
a oxidu uhelnatého v domácnostech.
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Hasi e nenechává spát reálné nebez-
pe í zran ní i usmrcení osob p i událos-
tech souvisejících s výbuchem zemního 
plynu v domácnostech. V živé pam -
ti máme poslední dv  „velké“ události 
v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoš-
t m a o dva m síce pozd ji v Praze, které 
si vyžádaly n kolik mrtvých a zran ných 
osob. Poslední p ípad výbuchu související-
ho s únikem plynu se stal v zá í v bytovém 
dom  v Haví ov -Šumbarku.

asté jsou v dnešní dob  také otravy 
oxidem uhelnatým vznikajícím p i nedo-
konalém spalování (karmy v koupelnách, 
závadné kotle apod.). Kampa  je také 
reakcí na obavy ob an  z celé R, kte í 
stále ast ji volají na tís ovou linku hasi  
s upozorn ním, že v okolí svého bytu i 
bydlišt  cítí plyn.

Statistika posledních šesti let (http://
www.cahd.cz/?page_id=1234) jasn  ho-
vo í o nebezpe í a d ležitosti nepodce o-
vání negativní „role“ plyn  v domácnos-
tech. Po et mimo ádných událostí (únik 
nebezpe ných plyn ) stále roste, stejn  
tak jako po et zachrán ných a evakuova-
ných osob.

Pozornost si zaslouží rovn ž následky 
požár  v domácnostech. A koli po et po-
žár  v domácnostech za období let 2008 
až 2012 iní „jen“ 18 % z celku, jejich ná-
sledky jsou alarmující. Po et usmrcených 
osob p i požárech v obytných budovách 
v porovnání s usmrcenými osobami p i 
ostatních požárech dosahuje p ibližn  
40 %. Po et zran ných osob p i požárech 
v domácnostech iní tém  50 % z celko-
vého po tu zran ných.

Ze statistiky v letech 2008 až 2013 
vyplývá, že po et osob usmrcených v d -
sledku otrav nebezpe ným plynem není 

tak alarmující jako nap . po et úmrtí p i 
požárech. Je t eba ovšem brát ohled 
na vysoké riziko, které p i úniku nebez-
pe ného plynu hrozí, p edevším výbuch 
s následným požárem. Hasi i v R vyjíž-
d jí k událostem s únikem nebezpe ného 
plynu v pr m ru jednou denn !

AHD bude informovat v rámci 
kampan  prost ednictvím leták  i po-
drobnými informacemi na svém webu. 
Informativní letáky jsou k dispozici 
ke sta žení a volnému využití (vytišt ní) 
r znými subjekty (obcemi, bytovými druž-
stvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou 
na webu AHD: http://www.cahd.cz/ 
?page_id=835.

Na stránkách AHD (www.cahd.cz) 
jsou k dispozici vedle popisu vybraných 
nebezpe ných plyn , seznamy hlási-

 požáru a detektor  plyn  – metanu 
(zemního plynu), propan-butanu a oxidu 
uhelnatého. Jsou dopln ny o rámcové 
cenové relace a fotografie a také o ote-
v ený seznam firem, které je vyráb jí i 
dodávají na trh. Tento seznam je možné 
dopl ovat a upravovat. Tyto detektory 
snižují riziko výbuchu i otravy v do-
mácnostech. Hlási e požáru upozorní 
na vznikající požár.

V Moravskoslezském kraji zajistí hasi i, 
ve spolupráci s dopravci, umíst ní 1300 
kus  leták  v pr b hu celého m síce listo-
padu u všech hlavních dopravc . 

Na za átek listopadu p ipravuji hasi-
i v Ostrav  seminá  pro velká stavební 

a bytová družstva a majitele bytových 
dom  v našem kraji, zam ený na zajišt -
ní bezpe nosti v domácnostech. 

nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasi ský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje
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Spole enská rubrika

Blahop ejeme
K životnímu jubileu Vám 

p ejeme:
Náru  plnou kv t  
a blahop ání na tisíc,
vždy  co je št stí 
v lidském v ku,
to je zdraví a nic víc.
A  radost a št stí Vás provází,
zdraví ko a  Vám neschází,
penízk  m že být pytel,

a  nechybí Vám nikdy p ítel,
rodina a  Vás miluje
a na oplátku Vy zas je.
Š astný úsm v na tvá i, 
a  Vás denn  rozzá í.

V íjnu se dožili krásného jubilea paní Tere-
zie Ježová a pan Jan Laník z Palkovic. 
V m síci listopadu slavili své kulatiny paní 
Vilma Pachotová, Františka Zemano-
vá a pan Miloslav Ba a z Palkovic.

Rozlou ili jsme se…
Bylo-li na sv t  zásluhou 
blízkého lov ka 
trochu víc lásky a dobroty, 
trochu víc sv tla a pravdy, 
m l jeho život smysl 
a z stává navždy zapsán 
v našich srdcích.“ 

V íjnu nás navždy opustila paní Ma-
rie Zlá a pan Vlastimil Kr  z Palkovic 
a v listopadu pan Lumír Suka , Zden k 

eha z Palkovic a Ludvík Strakoš z My-
slíku. Poz stalí v tichosti vzpomínají.

Dovolte, abychom i my všem poz sta-
lým projevili up ímnou soustrast.

Diamantová svatba
Dožít se 60 let spole ného života je 

malý zázrak. Dožít se ho v lásce, úct  a po-
chopení, to už je zázrak velký. A mít kolem 
sebe širokou milující rodinu je dar. Tohle 
všechno se v naší obci pošt stilo manže-
l m V rce a Hartmutovi Moško o-
vým, kte í jí slavili 14. listopadu.

Dodate n  se p ipojujeme ke gratu-
lant m a také p ejeme zdraví, št stí, dlou-
há léta a radost ze života.
Redak ní rada Palkovických list , starosta, 

rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Senior klub bilancuje

I poslední tvrtletí roku 2013 bylo pro 
innost klubu bohaté. T etí st ede ní plá-

novaná p ší túra dne 3. íjna „Za kozím 

sýrem na farmu v Myslíku“ sice nevyšla, 
ale zajímavým a pou ným se stal náhradní 
výlet do firmy Pohankový mlýn Šmajstrla, 
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Prosinec…Není-li prosinec studený, 
bude p íští rok hubený.

Okrasná zahrada
P i mírném a teplém podzimu ros-

te trávník ješt  i v listopadu. I když jste 
v sezon  zvyklí sekat ho nakrátko, p i 
posledním podzimním se ení ho pone-
cháme rad ji vysoký ca 5 cm a vyšší, aby 

byly lépe chrán ny ko eny. Na pokose-
ném trávníku bez listí je menší nebezpe í 
napadení chorobami, po nichž na ja e 
z stávají holá místa. Za nejb žn jšího 
a nej ast ji se vyskytujícího p vodce je 
ozna ována plíse  sn žná. Mezi podmín-
ky zvyšující napadení pat í velmi pozdní 
výsev, neošet ení (nepose ení) p ed zi-
mou, trávník se siln jší vrstvou „sta iny“, 

s.r.o., ve Frenštát  pod Radhošt m. Vy-
slechli jsme poutavou p ednášku mladého 
mlyná e, prohlédli si výrobní prostory a oži-
vili jsme si tam výrazy jako žerna, necky, 
i ice. Na záv r jsme si vybírali z bohaté na-

bídky výrobk , která obsahuje pohankové 
kroupy, lámanku, krupici, mouku, v etena, 
mušle, k upky, kaši, a dokonce i polštá e. 
Škoda, že jste tam s námi nebyli. Ve st edu 
23. íjna se uskute nil tradi ní nákupní zá-
jezd do Polského T šína. Výlet se vyda il. 
Sedadla autobusu byla pln  obsazena a stej-
n  tak i jeho úložné prostory.

Se sychravým po asím se pak innost 
klubu p enesla do klubovny v Kulturním 
dom  a zdá se, že naše setkávání se bude 
každou st edu od 14.30 hodin opakovat. 
13. listopadu se nás sešlo 18 a o zába-
vu, družnost a nápaditost bylo postará-
no. A ve st edu 20. listopadu p išli mezi 
nás do kinosálu Kulturního domu mys-
livci – Ing. Petr Halata, zástupce editele 
Les  eské republiky ve Frenštát  pod 
Radhošt m a Vladimír ezní ek, zástupce 
Mysliveckého sdružení Olešná Palkovice. 
Vypráv li, vzpomínali a promítali. Zavedli 
nás do íše flóry a fauny okolního polesí 
a honiteb, i na lov erného medv da na zá-

padním pob eží Kanady v okolí Vancouve-
ru. Bylo co vid t i slyšet. D kujeme.

Váno ní svátky jsme si p iblížili již 
ve st edu 27. listopadu. V klubovn , pod 
vedením paní Pochybové a paní Hlis-
nikovské, jsme se u ili vyráb t a zdobit 
adventní v nce a váno ní svícny. Ty oz-
dobí i prostory Kulturního domu v sobo-
tu 7. prosince, kdy u p íležitosti p edvá-
no ního obecního jarmarku s kulturním 
programem p ivítáme naše p átele z pol-
ských Kobiernic.

A ve st edu 11. prosince se spolu se-
tkáme v sále Restaurace Pod Habešem 
již v 15 hodin. Tradi ní p edváno ní po-
sezení, tombola, kulturní program i malé 
pohošt ní dovrší, stejn  jako v lo ském 
roce, domácí váno ní cukroví ú astník . 
T šíme se, že se sejdeme i se 70letými 
a 75letými jubilanty z celé obce, abychom 
si pop áli zdraví, pohodu a p knou spolu-
práci v roce 2014.

Výbor Senior klubu d kuje starosto-
vi obce a všem jeho spolupracovník m 
za podporu a dobrou spolupráci v tom-
to kon ícím roce a p eje všem ob an m 
obce úsp šný nový rok 2014.

Výbor Senior klubu

Zahrádká i
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nadm rné hnojení dusíkem (N), nedosta-
te né zásobení draslíkem (K) a zásadité 
pH p dy.

Ochrana – v rizikových oblastech se 
doporu uje pose ení a p ípadn  i pro-
vzdušn ní trávníku p ed zimou vertiku-
tátorem nebo vertikuta ními hráb mi, 
nep ehnojovat dusíkem (N), lépe p i-
hnojit draslíkem (K) a sírou (S) a p sto-
vat odr dy se zvýšenou odolností. Nov  
založené trávníky p ihnojíme vyzrálým 
kompostem. K chemickému ošet ení jsou 
u nás do okrasných trávník  povoleny 
fungicidy – Heritage, Ortiva aj..

 Ke ové r že chráníme p ed mrazy nej-
lépe p ihrnutím zeminy. P ed p íchodem 
mraz  ochráníme i korunku stromkových 
r ží, nejlépe ohnutím s p ihrnutím zemi-
ny. R že ohýbáme každý rok na stejnou 
stranu. Pokud je nem žeme ohnout tak je 
zabalíme do prodyšného materiálu. D le-
žité je, aby bylo dob e chrán né místo o -
kování, sr st šlecht né odr dy s podnoží. 
Ke e jen áste n  zkrátíme a odstraníme 
jen suché a nemocné ásti rostlin. Siln jší 
ez na podzim r že oslabuje a zvyšuje ne-

bezpe í poškození mrazem, ten provede-
me až na ja e.

Pro trvalky, okrasné traviny a zejména 
pro d eviny platí, že je p ed zimou ne e-
žeme. To ud láme na ja e až po vyrašení 
pupen . Na podzim také nest íháme duté 
stonky trvalek a suchá stébla okrasných 
travin. V tšina pochází ze suchých oblas-
tí a podobn  jako mnohým skalni kám 
jim vadí zimní vlhkost. Do dutých stonk  
a stébel se dostane voda a tam podpo í 
zahnívání, které m že zachvátit ást trsu 
nebo i celou rostlinu. Proto jim jen sváže-
me stébla s listy, aby se nepoškodil st ed 
trávy a choulostiv jší druhy obložte chvo-

jím. Pod n j m žete dát také spadané listí 
a zatížíme je.

Stálezelené jehli nany se na zimu p i-
pravují snížením odpa ovací plochy opa-
dem jehli í. Jehli natým i listnatým stále-
zeleným d evinám pom žeme v p íprav  
na zimu vydatnou závlahou ješt  d ív, než 
p ijdou mrazy a p da zamrzne.

Také rododendrony podobn  jako dal-
ší širokolisté stálezelené d eviny pot ebují 
p ed zmrznutím p dy dostate nou záliv-
ku, zejména po suchém podzimu. Je to 
ochrana p ed vyschnutím, které se na ja e 
asto nesprávn  hodnotí jako poškození 

mrazem.
V prosinci bychom – ješt  p ed prvním 

sn hem, m li stáhnout koruny okrasných 
ke , aby je pozd ji nepoškodilo v t-
ší množství bílé pokrývky. Proto je také 
vhodné sn hovou vrstvu set ásat ze stro-
m  dol .

 Shrabujeme listí, které poté kom-
postujeme. Kompost rozmístíme kolem 
okrasných d evin, které ješt  p ed tím 
obryjeme. Na místech, kde na zahrad  
rostou v esy, erstv  vysazené cibulovi-
ny a choulostiv jší trvalky, m žeme listí 
na záhonech ponechat. Listí poslouží rost-
linám jako ochrana p ed zimou až do jara, 
kdy je shrabeme a zkompostujeme.
• Zavlažujeme dvouletky a trvalky.
• Pokud máme r že napadené ernou 

skvrnitostí, jejich postižené listy spálí-
me. 

• Napadaný sníh nahrnujeme na záho-
ny, kde bude sloužit jako ochrana p ed 
mrazem a zárove  bude rostliny zavla-
žovat.

• Pokud nemáme oplocenou zahradu, 
chráníme stromky oplocením pletivem 
proti okusu zv í. 
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• Pravideln  kontrolujeme stav usklad-
n ných cibulí a hlíz, které chceme sá-
zet na ja e. 

• Podle pot eby ob as mírn  zalijeme 
uskladn né balkónové kv tiny, aby ne-
proschly. 

• Hned na za átku m síce na ežeme 
„barborky“, abychom urychlili jejich 
kv ty na Vánoce. 

 Mezi vhodné stromy pro tuto innost 
pat í t ešn , višn , mandlon , d íny 
a zlatice.

Ovocná zahrada
Ovocné stromy je možné vysazovat 

do té doby, dokud je možné fyzicky vy-
kopat díry a rostliny vysadit. Pro v tšinu 
rostlin je vhodn jším obdobím pro výsad-
bu podzim. Pokud je 

vysadíme na podzim, mají ješt  as 
na to, aby si zvykly na nové prost edí 
a trochu i zako enily. Po této aklimati-
zaci následuje období vegeta ního klidu. 
Ihned na ja e, když za nou teploty pozvol-
na stoupat, rostliny mohou za ít ko enit 
a k tomu využívají zimní p dní vláhu. 
Díky této aklimatizaci a zako en ní jsou 
lépe p ipraveny na následující letní teplo-
ty a sucha. Pokud ovšem rostliny vysadí-
me v jarním období, s výsadbou musíme 
po kat, až p da trochu vyschne. Tím 
ztratíme ást zimní vláhy. Rostliny vysa-
zené v tomto období mají horší podmínky 
na p e kání letního po así, a proto vyža-
dují d sledn jší a pravideln jší pé i. 

V dob  vegeta ního klidu jsou pec-
koviny citlivé k napadení korovými nek-
rózami „klejotokem“ (napadení d evních 
ástí strom  bakteriemi a houbami) a ná-

slednému odumírání v tví nebo i celých 
strom . Proto je vhodné p edejít v tuto 
dobu jakémukoliv mechanickému poško-
zení, které je vstupní branou tohoto one-
mocn ní. K poškození m že dojít ezem, 
silným v trem, prasklinkami po siln jších 
mrazech a v rizikových vlh ích oblastech 
i rankami po opadaných listech. Proto se 

na podzim po opadu v tšiny list  provádí 
v rizikových oblastech ošet ení m dna-
tými p ípravky s ú inými látkami hydro-
xid m natý (Champion 50 WP, Kocide 
2000); oxichlorid m natý (nap íklad 
Kuprikol 250 SC, Kuprikol 50) se smá-
edlem. V p edja í (pokud se oteplí a trvá 

vlhké sychravé po así) je vhodné ošet ení 
p ed rašením opakovat. Toto ošet ení vý-
znamn  sníží i p ípadné napadení „klejo-
tokem“ a u broskvoní podstatn  sníží jarní 
infek ní tlak kade avosti broskvoní. Na ri-
zikových lokalitách se toto ošet ení rovn ž 
doporu uje i u jádrovin.

Ze strom  odstra ujeme suché listy, 
které mohou sloužit jako úkryt pro šk d-
ce, a scvrklé plody, které mohou být zdro-
jem moniliózy.

Pokud plánujeme p eroubování ovoc-
ných strom  na ja e, pak nyní – v dob  
vegeta ního klidu (prosinec, leden) st íhá-
me rouby. Vhodné letorosty by m ly být 
asi 30 cm dlouhé, zdravé a z vn jší strany 
koruny stromu. Nejlepší je p echovávat 
je v chladnu a vlhku. M žeme je nap í-
klad položit vedle stromu, p ikrýt je listím 
a sn hem a na ja e, až p da trochu povo-
lí, je zapíchnout do zem .
• Zmlazujeme rybíz a angrešt.
• Pravideln  kontrolujeme uskladn né 

ovoce. Zkažené i kazící se odstra u-
jeme. Prostory s uskladn ným ovocem 
asto v tráme.
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Zeleninová zahrada
Na zeleninových záhonech v prosin-

ci ješt  z staly ozimé druhy zeleniny. 
Stále m žeme získávat nat  z pažitky, 
na ové petržele, zimní cibule se ky, listy 
celeru, kade ávku a pastináku. 

Do truhlík  na okenním parapetu 
m žeme vysévat e ichu, kopr, kerblík, 
hrášek, sóju, ho ici nebo o ku.

Pokud najdeme doma vhodné mís-
to, m žeme erstvé vitamíny vysé-
vat a sklízet po celou zimu. Parapet, 
na kterém budeme nat  p stovat, by 
ale nem l být p ímo nad radiátorem 
topení, p da totiž v m lkých miskách 
bude rychle vysychat a semena budou 
ohrožena zaschnutím. V lednu je vel-
mi málo sv tla, a tak m žeme využít 
i parapety u oken obrácených p ímo 
na jih. S postupujícím jarem a p ibý-
vajícím sv tlem a teplem však budeme 
muset jižní okna trochu stínit, jinak by 
vyseté rostlinky snadno zaschly nebo 
se spálily.

Pro p stování ze semen se výborn  
hodí známá e icha, m žeme však p s-
tovat i jiné aromatické rostlinky, t eba 
mizunu(japonské listová zelenina- dá se 
sklízet opakovan ), kerblík, kopr nebo 
brutnák. V jejich p stování je ale malý 
rozdíl. Zatímco e ichu a mizunu sta-
í vysévat jenom na vrstvu buni iny, 

kerblík, kopr i brutnák rad ji vysejeme 
do vyšší vrstvy substrátu.

e icha s mizunou pat í k brukvo-
vitým zeleninám, které velmi rychle 
klí í a vzcházejí a klí ky se tedy objeví 
už za dva t i dny. Kopr a kerblík pat í 
k mrkvovitým rostlinám a ty klí í poma-
lu, rostlinky se objeví nejd íve za t i týd-

ny. Ve srovnání s vrstvou buni iny sub-
strát lépe a déle udrží pot ebnou vláhu. 
Na vrstv  buni iny by semínka rychle 
vyschla.

Pažitka je v obchodech k dostání 
v kelímku, ale i o tu se musíme trochu 
starat, aby se dala sklidit alespo  dva-
krát. Na  nest íháme p íliš nízko, aby se 
rostlinky zcela nevy erpaly. Musíme ji 
p im en  zalévat a pamatovat na to, že 
pažitka, jako veškerá cibulová zelenina, 
nesnáší p emok ení, proto by v pod-
misce nikdy nem la stát voda. Pak by 
zežloutla a uhynula. Pokud pažitku p s-
tujeme z vlastních, na podzim vyrýpnu-
tých trs , zasadíme ji do v tšího kv ti-
ná e s dobrou p dou a zaléváme zpo-
átku jen mírn , lze ji trošku povzbudit 

k r stu slabým roztokem hnojiva, není 
to ale nutné, sta í dobrá p da.

Máme-li na okn  málo místa, zalo-
žíme „smíšenou vitamínovou kulturu“. 
Do truhlíku s trochou substrátu naseje-
me st ídav  vždy ádek e ichy a ádek 
kerblíku nebo kopru. e ichu vysetou 
do substrátu m žeme sklízet i vzrostlej-
ší, mezitím se objeví kopr a kerblík. Skli-
zenou e ichu m žeme do vytrhaných 
ádk  klidn  znovu dosévat. 

Další d ležité práce:
• Dokon ujeme hnojení a rytí záhon . 
• Sklízíme poslední ínské zelí, kade-

avou a r ži kovou kapustu, zimní 
salát a špenát. 

• Pór zimní necháváme na záhonech 
i bez ochrany proti mraz m. 

• Lé ivé rostliny, které jsou citlivé 
na mrazy, chráníme chvojím a lis-
tím.
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Recepty pro Vás…

Záv r m síce pro-
since pomalu klepe 
na dve e a budoucí 
absolventi t í set pa-
desáti šesti dn  roku 
2013 se za ínají za-
obírat otázkou, co 
bude tvo it silvestrov-
skou tabuli. P edkové 
m li p ece jen jasn ji: 
ve sváte ním jídelní -
ku nesm lo scházet 

pe ené selátko, které zaru ovalo š astný 
konec každého podnikání, dále o ka, aby 
se jim rozmnožovaly peníze, a o p lnoci se 
podával horký ovar s k enem a jablky a bílá 
ovarová polévka s kroupami, aby jim bylo 
zdraví i nadále naklon no.

Dnešní populace zpravidla zapl uje 
stoly a servírovací stolky studenými ob-
loženými mísami a podnosy s chlebí ky. 
Letos by se snad mezi n  mohla vm stnat 
sýrová roláda se šunkou, mandarinkami 
a lu inovým krémem, které budou zdárn  
sekundovat párky v listovém t st  a chu-
ovka v podob  oliv v t stí ku. P íchod 
Nového roku si totiž novinky rozhodn  
zaslouží.

1. Sýrová roláda se šunkou, man-
darinkami a lu inovým krémem

Lu inu našleháme s rostlinným más-
lem, solí a nadrobno nakrájenou petržel-
kou. M žeme p idat i nastrouhaný k en, 
p ípadn  ho ici – krém tak získá výraz-
n jší chu . Mandarinky oloupeme a roz-
d líme na dílky. Na pracovní st l rozloží-
me plát alobalu. Na n j naklademe tenké 
plátky tvrdého sýra tak, aby se nepatrn  
p ekrývaly a tvo ily obdélník. Tence je po-

t eme krémem z lu iny, poklademe šunkou 
a znovu pot eme krémem. Po délce tvaru 
klademe dílky mandarinek. Pomocí alobalu 
sýr sto íme do tvaru rolády. Pevn  ji zabalí-
me a uložíme do chladni ky – nejlépe p es 
noc. P ed podáváním roládu zbavíme alo-
balu a nakrájíme ji ostrým nožem na šikmé 
ezy. Ty m žeme p izdobit dalšími dílky 

mandarinek a plátky kiwi.
2. Párky v listovém t st
Listové t sto rozválíme na pomou e-

ném vále na plát asi t i milimetry silný. 
Z plátu vykrajujeme pomocí rádýlka tver-
ce o délce stran šest až osm centimetr . 
Do st edu tverce vložíme úhlop í n  kou-
sek tenkého dlouhého (osv d il se debre-
cínský) párku a protilehlé cípy t sta pot ené 
rozšlehaným vejcem p es sebe p eložíme. 
Poté pot eme celý tvar vejcem a do cíp  
vpíchneme párátko. Šáte ky posypeme 
solí a kmínem a vložíme do dob e vyh áté 
trouby péci. Pe eme dozlatova a podávat 
m žeme ihned horké, nebo vychladlé.

3. Olivy v t stí ku
T stí ko si vytvo íme z hladké mouky, 

mléka a vejce. Sm s ochutíme solí a pep-
em. Do t stí ka namá íme pln né olivy 

(lososem, papri kou, …). Poté je obalíme 
ve strouhance smíchané s parmezánem, 
petrželkou a tymiánem. Zlehka je usmaží-
me v rozpáleném tuku. 

Stolování samotné by Vás ale nem -
lo zaneprázdnit natolik, že zapomenete 
na p lno ní silvestrovský p ípitek sklenkou 
chlazeného sektu, kterým jsme si zvykli 
vítat rok nadcházející už od sklonku deva-
tenáctého století. Nech  se tedy rok 2014 
stane rokem Vašich spln ných p ání. 

Iveta Trochtová
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Záv rem roku 2013 poslední receptík 
proti nachlazení a ch ipce 

Zázvorový likér
0,5 l slivovice 
125 g medu (asi 6 polévkových lžic) 

nebo i více-dle chuti
125g erstv  nastrouhaného zázvoru

1 oloupaný, na plátky nakrájený citron 
(dob e p ed loupáním omýt, odstranit i bí-
lou dužinu pod slupkou)

V alkoholu rozpustíme med (t epáním),  
p idáme citron a zázvor.

Necháme louhovat 3 dny, p ecedíme 
p es jemné sítko a slijeme zp t do láhve.

Ve er užíváme paná ka.

 1.  1.  2014 Výšlap na Kubánkov
 18.  1.  2014 Obecní ples
 25.  1.  2014 Farní ples
 1.  2.  2014 Hasi ský ples
 1.  2.  2014 Aerobikstar – sout ž v aerobiku, t locvi na Palkovice 9.00
 2.  2.  2014 Fotbalový žákovský turnaj, t locvi na Palkovice, 9.00
 8.  2.  2014 Volejbalový ples
 15.  2.  2014 Hasi ský ples

Termínový kalendá

––
––

–
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eská asociace hasi ských d stojník

Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

www.cahd.cz

eská asociace hasi ských d stojník  
doporu uje alespo  st ední variantu 

zabezpe ení autonomními 
hlási i požáru.

Co je hlási  požáru?
   jednoduché za ízení, které Vás upozorní 

na vznikající požár
   obsahuje detektor požáru s hlasitou 

akustickou a vizuální signalizací

Pro  si hlási  požáru po ídit?
   v asné zjišt ni vznikajícího požáru
   upozorn ní na požár pomocí 

zabudované sirény
   možnost v asné záchrany 

Vašeho života a majetku
   jednoduchá a rychlá instalace
   nenápadný vzhled
   dostupná po izovací cena

Kam umístit hlási  požáru?
   na strop hlídané místnosti

AUTONOMNÍ 
HLÁSI E POŽÁRU

Varianty rozmíst ní
   minimální varianta – schodišt , p edsí
   st ední varianta – schodišt , p edsí , obývací pokoj, ložnice
   maximální varianta – do všech místností mimo koupelny a WC
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www.cahd.cz

eská asociace hasi ských d stojník

Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

eská asociace hasi ských d stojník  radí: 
Chcete chránit sebe? 

Instalujte si doma detektory plyn .

NEBEZPE NÉ PLYNY 
V DOMÁCNOSTI
METAN PROPAN-BUTAN OXID UHELNATÝ

Instalace detektor  je jednoduchá a jsou 
b žn  dostupné na eském trhu.

Kde jste ohroženi nebezpe nými plyny?
   p i va ení v kuchyni – zemní plyn a propan-butan
   p i vytáp ní a oh evu vody – zemní plyn, 

propan-butan a oxid uhelnatý

Jak Vás primárn  ohrožují tyto plyny?
   výbuch – zemní plyn, propan-butan
   jedovatost – oxid uhelnatý  NENÍ CÍTIT ANI VID T!

Jak m žete snížit riziko?
   pravidelnými kontrolami a revizemi za ízení a rozvod
   instalací detektor  plyn  do domácnosti

Co umí detektor plyn ?
   zjiš uje p ítomnost plynu
   signalizuje p ítomnost plynu akusticky a vizuáln

08-2013 reklama hasici.indd   2 17. 12. 2013   11:59:57



ve volejbale

ejbalu muži „A
“ za

čali 

očekávání a dokráče
li 

v 1.  kole Českého po-

k k tomu došlo? Docela 

Palkovice: VSK VŠB-TU Os-

0
kol Palkovice: TJ Tatran Lito-

0
Sokol Palkovice: TJ Hlučín

 3:1

Takže Vás mů
žeme pozvat ve

 

vrtek 24. 10. 2013 na utkání 2. 

ola ČP s V
SK Staré Měs

to, které 

se uskutečn
í cca

 v 18 ho-

din (po skončení 

z á p a s u 

žen).

Ženy 
„A“ 

odehrají rov-

něž 
ve čtvr

tek 24. 10. 2013 utkání 

1. kola ČP s družstve
m Mittal Ost-

rava – zahájení v 1
6.30.

Za oddíl vo
lejbalu Filip Ha-

nák.

nína Řezníčka

pna se 

v Palkovicíc
h usku-

ročn
ík 

b ě ž e c k é h o 

emoriálu An-

t o n í n a 

který uspořádala obec 

Pa l kov i -

upráci s atletickým oddílem TJ S l e z a n 

stek. Na start se
 postavilo 211 závodníků. 

Na 

u sedmnáctikilometrovou trať 
hlavního závodu 

ce – Kubánkov – Palkovice, s p
řevýšením 370 

se vydalo 84 mužů a
 21 žen. Nejlépe si v

edl Ra-

asalík z K
ravař (

čas 1:02:19 hod.) a Kristin
a Čab-

z Kopřivn
ice (čas 1:16:15 hod.). 

Hlavního závodu se zúča
stnili také občané Palkovic, 

ří m
ěli sv

é vlastní kategorie. V ženách zvít
ězila

 Zuzana 

řenová pře
d Vlaďk

ou Drgovou a Janou Barabášovou. 

V kategorii palkovických mužů získal zlatý pohár Petr 

P ě c h u - la, stříb
rný pohár Ivan Barabáš a bronzový 

p o h á r 

Miloslav Weigert.

V závodech mládeže, 

které po startu 

hlavního závodu proběhly v 

areálu u 

tělocvičn
y, sta

rtovalo 106 dět
í ve 

12 kategoriích
. Palkovice reprezentovalo 

7 dětí
, které si v

ůbec nevedly špatně. 
V kategorii 

nejmladších dívek získ
ala 

Tereza Ježková stří
brnou 

medaili a Eliška Špačko-

vá bronz. V
 kate-

gorii 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 

51 závodníků. 

Po deseti ro
zjížď

kách 

obsadil celkově 
11. místo 

a v k
ategorii „

veterán“ (nad 55 let) 

byl první mezi 12 závodníky. V
e dnech 

2. – 7. 8. 2013 se na Nových
 Mlýnech 

konalo Mistro
vství

 světa
 ve třídě

 RAC, 

za účastí 
96 závodníků 

z 18 zemí 

ze tří 
konti-

nentů. P
o deseti 

rozjížď
kách ob-

sadil v 

celkovém pořadí 41. 

místo. V kategorii „veterán“, 

kde startovalo 20 závodníků, 
dosáhl na 

5. místo, když je
n smů

la v je
dné z ro

zjíž-

děk jej při
pravila o ještě l

epší umístěn
í. 

Po Janě S
kotnicové je historicky druhým 

závodníkem TJ Palkovice startujícím
 na 

mistro
vství

 svět
a. 

Olešná regata 37

Již 37. roč
ník „Olešné regaty“ se

 uskutečn
il o 

víkendu z 2
4. na 25. srp

na. Pořadatelem závodu 

byl ste
jně j

ako v p
ředešlých létech oddíl jachtingu 

TJ Sokol Palkovice. Na přehradě Olešné foukal 

přízn
ivý vítr 

a počasí př
álo. Nejmladším úča

stníkem 

byl 10 letý závodník. 

Ředitel závodu Ing. Kamil Dolana uvítal na star-

tu 33 posádek z 9 oddílů m
oravského regionu. Své 

zastoupení zde měl
y lodě E

VRO

BALL. Žákovskou tříd
u zastoupily lodě O

Sobotním rozjížď
kám počasí př

álo, v n
eděli

j

tolik nefoukalo a tak lodě n
evypluly. I p

řesto se zá-

vod vydařil. 
V sedmi rozjížď

kách se bylo skutečn
ě

na co koukat. Př
ihlížejícím

 návštěv
níkům

 pře
hrady

se tak 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 2
013 jsm

e se 
opět (j

iž 

po čtrn
ácté) 

zapojili d
o séri

e turi-

stick
ých závo

dů, která
 vrch

olí mi-

s t r o v - stvím
 České

 republiky (
v 

červnu) 

a m
ezinárodním 

t u r i s -

t i c k ý m 

závodem, 

kam
 se nomino-

valo čtrn
áct n

ašich
 závo

d-

n í ků 
– Anežka Sochová, 

Lenka 
Vý-

molo-

vá, 

Lucie 
Ju-

řenová, Michaela 

Žváková, Monika Sukačová, 

Kateřin
a Vyvia

lová, Zuzana

Juře
nová, Hana Magerová

Ondřej 
Huďa, Jakub Linar

Vít Pavlas, Petr B
ílek, Ladisl

Merta
 a Dan Kunz. Ja

ko náh

níci byli nominování Silvie 
Vaš

a Ada Paluzgová.

Jako každoročn
ě, tak 

začal kolotoč 
turistic

ký

vodů nejprve k

koly. 

kola 

m ě s t a 
Bílov

ná a mistro
vství

 kraj

v Krásném Poli.

Moravsk
kr

s
aa ttarartt ses p

nnáá

t ovovouo

ubub kov – Pa
ss ppř

loo
 mužů a

 21 žen. 
ee sisi v

KK avař (
čas 1:02:19 hod.) a 

ČČaa

vnvn

o
svv
pp

oorr

u
á

p
rooooocccccccece
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dooooosssssásá

PPPaPaPaaaaallk

sssskskskskké
ooo
Š

Výlet - Šmajstrlův mlýnVýlet - Šmajstrlův mlýn

ddd íííííníníkůkůkůkůkůkůkůkůků... kďkáácáchhhhhhhhh íí ttttstooooo 5 llele )))t)t)t)t)t)t) hh

oo
aatt

omommmmmmmmi

tt nnnnna

zzn
0 lletetýý zá dudu IIng

ddídílůlů mmo ZZ č
ŽlŽl ttýý kvk

SDH Palkovice - netradiční soutěž SDH Palkovice - netradiční soutěž 
PS 8 CUP Nová Ves 2013PS 8 CUP Nová Ves 2013

iLiLiLiLi aaanananananartrtrtrtrtrtrtr ,,, ,,,, V
MMMMM rrrerererertatatatatatatatat

aaaa
iiimimi ooonononononovvvvvvvv

A LeLen mom vv K MoM krkr

míí
ett

––––––
SDH Palkovice - 1. místo, soutěž Vyšní Lhoty, SDH Palkovice - 1. místo, soutěž Vyšní Lhoty, 
výhra - projížďka v Obojživelném obrněnémvýhra - projížďka v Obojživelném obrněném
Transportéru OT - 64Transportéru OT - 64

oooo 

MMMMMMMMMisisisisisistrtrt o
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nenenenenennn ntn

ížžžďďďďďďďkďkďkďkkách ob-

sasasasasasass didd l

kkoooooooovovvvéém pořadí 41. 

ísstststststtttoooo. V kategorii „veterán“, 

kdddddeeeeeeee startovalo 20 závodníků, 
dosáhl 

55555... mmísto, když je
n smů

la v je
dné z ro

zjíž-

ddddddděděděděěk jej při
pravila o ještě l

epší umístěn
í. 

PPPPPPo Janě S
kotnicové je historicky druhým 

zzávodníkem TJ Palkovice startujícím
 na

mistro
vství

 svět
a. 

Z činnosti o
ddílu TOM 1309 – 

ce startujícím
 na 

ce startujícím
 na 

Žlutý k
vítek Palkovice

V roce 2
013 jsm

e se
 opět (j

ijiižžžžžžžž p((

čtrnácté
čč

) zapojili do série
 turisttiiciciccccccc

kkkkkký

závo
dů, k

terá 
vrch

olí mistro
vstvvíí

mmmmmmmmmm Č

ké re
publiky (

v čer
vnu) a m

ezinnááááárárárrrrroo

ristic
kým

 závo
dem, kam

 see nnnnnnn
ono

áct našich
 závo

dníkkůůůůůůkkk –––ůůů
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li a Eliška Špačko-
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nejmladších žáků 
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ol Palkovice
 – oddíl jachtingu

hhhhhhhhhyyy yyyyyy pappp lkovick
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ooonnnnn

vítítíttttteeeeeekek Palkovice

13 jsme se 
opět (j

iž ((

do séri
e turi-

erá 
vrch

olí mi-

eské
 republiky (

v 

a m
ezinárodním 

t i c k ý m 

mininoo-o-o á ovodddddd-d-d ho áááááávává, 

Žváková, Mon kkkikikikaaaa a SuSuSuSuSuSuSSS kakk

Kateřin
a Vyvia

lová, ZZZZZZZZuzuzzuzuzuzuzuzuuu aa

Juře
nová, Hana Maggegeeeeeeerrrrro

Ondřej 
Huďa, Jakub LLLLLLLLLii

Vít Pavlas, Petr B
ílek, LLLLLLLaLaLaaad

Merta
 a Dan Kunz. Jaa

kkkokokokoooooo n

níci byli nominování Silvviviviiiieeeeeee 
V

a Ada Paluzgová.

Jako každoročn
ěě,,,, tt

začal kolotoč 
tururrriiiisisisssstt

vodů nejppprprprprrrrrvvvv

kokooooollllllylylyy
kkkkkkkko

tts t aaaaaa 
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v ttttst ívívívívíví 

v
013 jsm

jijiijijililill
kkktktkte

ČČČČČee

mmmmmmmmmiii

onononnnnnnonononononu.uuu.u.uuu SSSvv

kkkkkokokokokokk
kkkk nnn

dd líluu TOTOTOTOTOMMM 1111313
nnu SSvv
nnu vv

vi ece

Vánoční dílna na MyslíkuVánoční dílna na Myslíku



ó-
stu 

mu 

3:0
:0

vrtek 24. 

10. 2013 na utkání 2. kola ČP s VSK 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 – zahájení v 1
6.30.

Za oddíl vo
lejbalu Filip Hanák.

onína 

Řezníčka

h
srpna se v Palkovicíc

h usku-
tečn

il již
 2. 

ckého závodu „Memoriálu Antonína Řezníčka“, 

řádala obec Palkovice ve spolupráci s 
atletickým 

TJ Sle- zan Frýdek-Místek. Na start se
 postavilo 

odníků. 

Na náročn
ou sedmnáctikilomet-

ať hlav-

ního závodu „Palkovice 

Kubánkov 

– Palkovice, s 

šením 370 metrů 

se vydalo 84 

ů a 21 žen. Nejlépe si v
edl 

Radim Kasalík 

ravař (
čas 1:02:19 hod.) a Kristin

a Čablová z Kop-

nice (čas 1:16:15 hod.). 

Hlavního závodu se zúč
astnili ta

ké občané Palkovic, 
kteří 

měli 
své vlastní kategorie. V ženách zvítě

zila Zuzana Juře
nová 

před Vlaďkou Drgovou a Janou Barabášovou. V kategorii pal-

kovických mužů zí
skal zlatý pohár Petr Pě

chula, stří
brný pohár 

Ivan Barabáš a bronzo-

vý pohár Miloslav 

Weigert.

V závodech mládeže, které po 

startu hlavního závodu proběhly v 
areálu u 

tělo
-

cvičn
y, st

artovalo 106 dětí
 ve 12 kategoriích

. Pal- kov i -

ce reprezentovalo 7 dětí
, které si v

ůbec nevedly šp
atně. 

V 

kategorii nejmladších dívek získ
ala Tereza Ježková stříb

rnou 

medaili a Eliška Špačková bronz. V
 kategorii n

ejmladších 

žáků se
 

TJ Sokol Palkovice
 – oddíl 

jachtingu

Úspě-

chy 

palkovick
ých 

jachtařů
 v ro

ce 2013

V letošních mistro
vských závo-

dech dosáhli tři
 závodníci o

ddílu jachtin-

gu TJ Palkovice výb
orných výsl

edků. N
a 

krajském přeboru na Žermanické přehra-

dě o
bsadil 1. místo ve tříd

ě FINN Kamil 

Ščerba. Na mistro
vství

 ČR na Lipně, k
de 

startoval poprvé, skončil 
překvapivě na 

8 místě 
mezi 33 závodníky.

lkým úspěc
hem bylo také 2. místo 

na mistro
vství

 ČR v ju
ni-

RAC repre-

zentoval oddíl Luboš Mielec. N
a mistro

v-

ství Č
R na Nových

 Mlýnech startovalo 51 

závodníků. 
Po deseti ro

zjížď
kách obsadil 

celkově 1
1. místo a v kategorii „v

eterán“ 

(nad 55 let) byl první mezi 12 závodníky. 

Ve dnech 2. – 7. 8. 2013 se na Nových
 

Mlýnech konalo Mistro
vství

 svět
a ve třídě

 

RAC, za úča
stí 

96 závodníků z
 18 zemí 

ze tří 
konti-

nentů. P
o deseti 

rozjížď
kách ob-

sadil v 

celkovém pořadí 41. 

místo. V kategorii „veterán“, 

kde startovalo 20 závodníků, 
dosáhl na 

5. místo, když je
n smů

la v je
dné z ro

zjíž-

děk jej při
pravila o ještě l

epší umístěn
í. 

Po Janě S
kotnicové je historicky druhým 

závodníkem TJ Palkovice startujícím
 na 

mistro
vství

 svět
a. 

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 Pal-

kovice

V roce 2013 jsme se 

opět (j
iž po čtrn

ácté) 
zapojili 

do série
 turistic

kých
 závo

dů, 

která 
vrch

olí mistro
v-

Č e s k é 

republiky 
(v 

červn
u) a mezinárod-

ním turistic
kým

 závo
dem, 

kam
 se nominovalo čtrn

áct 

našich
 závo

dníků – Anežka 

Sochová, Lenka Výmolo-

vá, Lucie 
Juře

nová, Mi-

chaela Žváková, Monika 

Sukačová, Kateřin
a Vy-

vialová, Zuzana Juře
no-

vá, Hana Magerová, On-

dřej 
Huďa, Ja

kub Linart, 

Vít P
avlas, P

etr 
Bílek, 

Ladislav 
Mer-

ta a Dan Kunz. 

Jako
 

náhradníci 

b y l i 
nominování Silvie 
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noooooooovvvv

a
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Starosta Porabky v družném 
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n smů

la v je
dné z ro

zjíž-

ddddddděděděděěk jej při
pravila o ještě l

epší umístěn
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PPPPPPo Janě S
kotnicové je historicky druhým 

zzávodníkem TJ Palkovice startujícím
 na

mistro
vství

 svět
a. 
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 kategorii n
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vného minivolejbalu 

, dne 28. 9. 2013, se palkovický vo
lej-

tovní areál rozzáři
l barvami minivolejbalu.

pory o
bce Palkovice, uspořádal volejbalový o

d-

eskydy ve
 spolupráci s T

J Sokol Palkovice první 

í turnaj „B
arveného minivolejbalu“ v t

omto škol-

e. 

ganizaci tu
rnaje si vz

aly pod svou patronaci pal-

ké volejbalistky A tým
u v če

le s N
ikolou Něm

-

u. Krásné podzimní počasí př
álo a tak větš

ina 

asů b
yla odehrána na místních antukových

 hřiš
-

tích. Antuk

dětí 
z celého o

tovní akce se nesla jak

i her 
a nechyběla

 ani tréninková ro

v e d e n í m Hany Zelové.

Děk
ujeme všem hráčů

m a jejich rodičům
 či tr

enérům za 

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 mů
žeme pozvat ve čtvr

tek 24. 10. 2013 

na utkání 2. kola ČP s VSK Staré Měs
to, které se 

uskutečn
í 

cca v 18 hodin 

(po skončení zá-

pasu žen).

Ženy „A“ odehrají 

rovněž
 ve 

čtvrt
ek 24. 10. 2013 utkání 

1. kola ČP s 

družstve
m Mittal Ostrava – zahájení 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 zá-

vodech mládeže, které po startu hlav-

n í
ho závodu proběhly v a

reálu u tělo
cvičn

y, sta
rtovalo 

106 dět
í ve 12 kategoriích

. Palkovice re-

prezentovalo 7 dětí
, které si v

ůbec 

n e v e d l y 

špatně. 
V kategorii nejmlad-

ších dívek získa-

la Tereza Ježková 

stříb
rnou medaili a Eliška 

Š p a č k o v á 

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-

rtovalo 51 

závodníků. 
Po deseti ro

zjížď
kách obsadil 

celkově 1
1. místo a v kategorii „v

eterán“ 

(nad 55 let) byl první mezi 12 závodníky. 

Ve dnech 2. – 7. 8. 2013 se na Nových
 

Mlýnech konalo Mistro
vství

 svět
a ve třídě

 

RAC, za úča
stí 9

6 závodníků z
 18 zemí 

ze tří kontinentů. Po deseti rozjížď
kách 

obsadil v celkovém pořadí 41. místo. 

V kategorii „v
eterán“, kde startovalo 20 

závodníků, 
dosáhl na 5. místo, když je

n 

smů
la v jedné z rozjížd

ěk jej přip
ravila 

o ještě le
pší umístěn

í. Po Janě S
kotnicové 

je historicky druhým závodníkem TJ Pal-

kovice startujícím
 na mistro

vství
 svět

a. 

Václav Klement

Olešná regata 37

Již 37. roč
ník „Oleš-

né regaty“ se uskuteč-

nil o víkendu z 24. na 

25. srp
na. Pořadatelem 

závodu byl stejně 
jako 

v předešlých létech od-

díl jachtingu TJ Sokol 

Palkovice. Na přehradě 

Olešné foukal přízn
ivý 

vítr 
a počasí př

álo. Nej-

mladším úča
stníkem byl 

10 letý závodník. 

Ředitel závodu Ing. 

Kamil Dolana uvítal na 

startu 33 posádek z 9 

oddílů 
moravského re-

gionu. Své zastoupení 

zde měl
y lodě E

VROPA, 

FINN a FIREBALL. Žá-

kovskou tříd
u zastoupily 

lodě O
PTIMIST.

Sobotním rozjížď
kám 

počasí přálo, v neděli 

již to
lik nefoukalo a tak 

lodě n
evypluly. I p

řesto 

se závod vydařil. 
V sed-

mi rozjížď
kách se bylo 

skutečn
ě na co koukat. 

Přih
lížejícím

 
návštěv

-

níkům
 přehrady se tak 

naskytla nádherná podí-

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-

epubliky (
v čer

vnu) a m
ezinárodním 

závo
dem, kam

 se n
omino-

h závo
dníků –

 Anež-

olová, Lu-

ková, 

Linart, V
ít Pavlas, P

etr B
ílek, La-

dislav Merta
 a Dan Kunz. Ja

ko ná-

hradníci byli nominování Silvie 
Vaško

vá 

a Ada Paluzgová.

Jako každoročn
ě, tak i letos zač

al 

kolotoč 
turistic

kých závodů nejprve

krajskými koly. Z
ákladní kola hostil

města Bílovec, Karviná a mistro

ství 
kraje se konalo v K

rásném P

Přeborníky Moravskoslezské

kraje se staly A
nežka Sochov

na Juřenová. V bílém p

rámci kraje obsa

poháru d

Třída Sluníčko si v
 rámci prázdninové 

prevence zahrála na „Dopravní školičku“. 

Po zvlá
dnutí vě

domostní a praktické zkouš-

ky, dě
ti obdržely „D

ětský řid
ičský průkaz“.

Pasování předškoláků probíhalo v rámci

projektu „M
y se

 školy nebojíme“. T
ento slav

nostní akt probíhal v o
dpoledních hodinách sp

lečně
 s ro

diči. D
ěti b

yly p
asovány mečem vedo

učite
lky M. Bebčákové, která v dobovém kostý

každému dítěti 
předala diplom a poděkovala z

ctivo
u celoročn

í příp
ravu na vstu

p do 1. tříd
y.

Cílem školního výletu tříd Motýlek a Hv

byla opět B
ílá. Pro děti

 byl př
ipraven program

„Indiánské léto“. D
ěti b

yly r
ozděle

ny do druž

staly in
diánské čelenky a plnily rů

zné úkoly.  

indiánský pokřik, seznámily se životem indiá

a vlastně 
všechno bylo super.

Na zahradě 
ZŠ mohly třídy Motýlek 
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