
jnar 

o nemocí, 

lo takové 

ěr, jako je 

a. Nemoc 

ačátkem a 

průběhem. 

Nemocní mohou mít v počáteční fázi 

pocit, že
 neovládají své tělo, pociťují 

únavu, obtížně
 se pohybují. Nemoc 

je velmi individuální, u každého 

probíhá jinak. 

A tady se dostávám k úvodní 

otázce. Proč jste začal cvičit Vy, 

pane Wojnare?

Právě z d
ůvodu těžkéh

sklerózou multiplex, které mne po

před 25 lety. Po dlouhodobém pobytu 

v nemocnici jsem začal rehabilitovat 

s postiženými roztroušenou sklerózou 

na poliklinice ve Frýdku-Místku. V tom 

nejhorším stavu mé motoriky mne 

vyslali do Brna na kurz cvi
čitelů, protože 

pohyb znamená život. Nechtěl jsem být 

na obtíž doma ani svému okolí. Svým 

dlouhodobým cviče
ním a vlastní vůlí 

jsem 

se za tu dobu dostal do stávajícího stavu. 

Dokázal jsem, že všechno je možné. Chtěl 

bych touto cestou také poděkovat všem 

doktorům a rehabilitačn
ím pracovníkům.

to, co mi 

jsme v místním kultur

5-6 lidí. Po čase jsme se z kap

důvodů přestěhovali do tělocvičny, kde 

se nás každý pátek v 18:00 hodin schází 

kolem 30 lidí, docházejí i muži. Pomáhám 

jim cviče
ním od bolesti. Jednoduchým a 

postupným způso
bem se naučí sé

rii cvik
ů, 

které rychle odstraní příznaky stresu. 

Dochází ke zpomalení a prohloubení 

dýchání, upravení pozice páteře, snížení 

krevního tlaku. Závěrem lekce cvičím
e 

osm kusů brokátu. 

s vnitřní energií a 

m sérii svý
ch cviků

. 

trvá hodinu a půl.

u pod kontrolou 

yzioterapeutů. Vy 

nakonec a snažíte se 

udělat.

Cvičíme uvolňovací cvik
y 

rvky na uvolnění, které si 

é během dne opakovat v 

kuchyni, kanceláři, zkrátka 

ch je základ. Dýchání můž
e 

lesti hlavy, únavu.  Nejprve 

me a pak protahujeme. Právě 

m cvičením a prouděním 

ergie se jak zdraví tak i nemocní 

echávají vést k duševně, f
yzicky, 

ně i duchovně spokojenějším
u 

Moje „ovečky“ tak zůstávají 

ektní kondici navzdory tlakům 

ného životního stylu.

bčané chodí za Vámi načerpat 

k t se s novými přáteli. 

ktivity mimo 

autobusem na Javorový, do Rožnova 

pod Radhoštěm, na Pustevny, děláme 

společně 
také smaženici, U Habeše 

míváme vánoční večíre
k, připravujeme 

bowling atd. Nezáleží na tom, kolik 

lidí přijde, jedná se o pohodový pocit, 

povídáme si, užíváme si, milujeme svůj 

život.

Uvolňujete vnitřní 
napětí 

a dodáváte vnitřní energii, sta
rtujete 

metabolismus, imunitu a chuť do 

života. Nedivím se, že cvičíte nejen 

u nás v Palkovicích.

Je pravda, že vedu cvičení i na 

poliklinice ve Frýdku-Místku, jezdím 

na týdenní pobyty do Brna, Prahy, 

České Třebové, Kroměříž
e, zvou mne i 

na Slovensko - do Piešťan a Bratislavy. 

Mám zvláštní příst
up k lidem. A klientelu 

mám například u nás v Palkovicích
 od 

nejmladších až po ty nejstarší. Př
izpůso

bím 

cvičení pro všechny.

Slyšela jsem, že se připravuje 

DVD s Vaším cvičebním programem.

Ano, už je natočené. Je to moje druhé 

VD a připravuje se k distribuci. To 

první jsem natočil 
na Slovensku, 

s postiženými v Bratislavě.  

První DVD nese název „Aby 

tělo nebolelo“ a to druhé bude 

pojmenováno „Cvičení pro zdravý 

život“.  Č
asem bude připraveno k 

prodeji.

Už 17 let se zúčastňujete 

i ABILYMPIÁDY. Můžete nám 

blíže vysvětli
t, o co jde?

Abilympiáda je každoroční 

celorepubliková soutěž pracovních 

schopností a dovedností osob 

se zdravotním postižením. Ti na 

ní prokazují schopnost svého 

pracovního uplatnění. Byl jsem 

vyslán již na dvě Abilympiády do 

Japonska a do Koreje. Příští 
rok 

bude tato soutěž v 
Číně a to mne 

láká. Jsem samouk, bez jakékoliv 

pomoci jsem se učil 
plést košíky. 

Cvičil js
em si tak motoriku prstů.

A co vzkážeme závěrem 

občanům?

Stejně ja
ko přijím

áme potravu 

3-5x denně a dodáváme tím tělu 

potřebné živin
y a sílu, dodávejme 

tělu potřebnou dávku endorfinů 

a fyzického pohybu v jakékoli 

podobě. V
ýsledek se vždy dostaví. 

Vyžaduje to, vypěsto
vat si návyk 

ke cviče
ní a trpěli

vost. 

kolik moudrých rad 
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ior 

b bilancuje

Ve středu 23. dubna jsme uspořádali 

edu o přehradách Olešná a Baška s paní 

rtou Vojkovskou, bývalou dlouholetou 

covnicí Povodí Odry. V letošním roce 

bude již 50 let od uvedení vodního díla 

šná do provozu. Mnohé archivní materiály 

m byly známé, ale více bylo těch někdy až 

pochopitelných. Hodně jsme se dověděli
, 

zpomínali a vše bylo moc zajímavé. Děk
ujeme. 

oda, že posluchačů se
 sešlo pouze 32. 

25. dubna zástupci našeho klubu oslavili ve 

čovicích
 20. výročí 

založení místního Klubu 

iorů. Př
ekvapila nás zajímavá kulturní vložka žáků 

ch Mateřské a Základní školy i vystoupení hudební 

upiny pod vedením našeho pana Jaromíra Ondračky. 

ast vše
ch klubů seniorů z p

ovodí Ondřejnice i pěk
né 

ostředí nás potěšilo.

Čtvrtý turistick
ý výšlap našeho Senior klubu ve 

vrtek 1. máje 

k mys

– mnohým známé

zajímavé téma a nádherné vý

účastníků. V
yčerpaní, ale přespokojen

15. hodině odpoledne.

Ve středu 21. května pojedeme autobusem na 

prohlídku Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem 

a zdatnější 
mohou zdolat i tzv. Hanácký Mont 

Blanc. Po obědě 
si prohlédneme měst

o Litovel a 

navštívím
e místní pivovar.

V červnu možná dojde i na další výšlap, 

tentokrát již p
átý, který by se věnoval památkám 

Palkovic.

Určitě 
se však bude smažit vaječina, ve 

středu 25. června od 15 hodin, tentokrát však 

ve sportovně-k
ulturním areálu na Myslíku 

(v bývalé škole vedle kaple). Tam to ještě 

naznáme, takže 

é velikonoce“ 

ku

pěšné předvánoční dílně, k
terou pořádala TJ 

lík, jsme slíbili, že podobnou akci zopakujeme 

oce.  V pátek 4. 4. 2014 jsme se proto sešli v 

h SKSC (bývalá škola) na Myslíku u velikonoční 

b tvoře
ní pro děti a

 rodiče. Akce vzbudila velký 

ž dokazuje početná účast dětí
 a rodičů, b

ěhem 

poledne se jich vystřídalo téměř 7
0. 

yřech stanovištích
 děti vyráběly velikonoční 

– zdobily vajíčka různou technikou, vyráběly 

ní beránky, pestrobarevné zápichy z vlnitého 

papíru, 
skládaly 

krepové kytičky a tvořil
y barevná kuřátka. Něk

teré děti s
e 

zapojily s takovou radostí a elánem, že je rodiče nemohli 

od tvorby odtrhnout. Nejtěžší 
bylo uplést velikonoční 

pomlázku, ale i to se za pomocí zdatných instruktorů 

podařilo – vrbových proutků bylo dost.

Hezké výrobky, hlavně techniku háčkování nám 

přišla
 ukázat paní Gavlovská z Kozlovic.

Odpoledne uběhlo při krásné a tvořiv
é práci velmi 

rychle.  Všichni pracovali s ve
lkým zaujetím a na svoje 

výtvory mohli být právem hrdi.  Nápaditá díla byla 

obdivuhodná, děti 
dokázaly, že mají smysl pro krásu 

a dovednost. Vlastnoručně
 vyrobené 
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-  Martin Chýlek, Ing. Tomáš Huďa-  Martin Chýlek, Ing. Tomáš Huďa

ům základní školy se otevřely nové 

žnosti 

Již téměř r
ok běží 

na základní škole projekt 

vace výuky pro udržitelný rozvoj a navázání 

lupráce s aktéry na trhu práce pro lepší 

atnitelnost žáků ZŠ Palkovice, na který se 

dařilo získat dotaci ve výši přes 2,4 milionů 

z Operačního programu Vzdělávání pro 

kurenceschopnost.  

Tak jako u mnoha jiných věcí, 
tak i za tímto 

jektem stála na počátku náhoda. V roce 2010 

e v rámci kandidatury do obecního zastupitelstva 

Nezávislé přemýšleli, jak pomoci obci nebo škole 

ň využít možností, které přinášejí Evropské 

lbách jsem se díky zastupiteli Martinu 

Radimem Bačou, kde jsme 

spěšn
é bychom 

tarosta 

zorganizoval schů
zku s panem ředitelem ZŠ Ivo Fišerem. 

Výsledkem společné schůz
ky díky podpoře pana 

ředitele i pana starosty byla domluva na přípravě tohoto 

projektu, který probíhá během roku 2013 a 2014.

Celý projekt je rozdělen na tři čá
sti. První část je 

zaměřena na inovaci výuky příro
dopisu a zeměpisu 

v 8. a 9. třídě
, kde je velký důraz kladen na regiony 

ČR. V rámci této části se také podařilo pro školu 

pořídit větší 
množství 

tabletů, foťáky s kamerou, 

GPS navigace, mikroskopy, dalekohledy a další 

pomůck
y, které žáci aktivně 

na hodinách využívají 

a díky čemuž je výuka pro ně m
nohem zajímavější 

a přínosnější
. Pro potřebu výuky se podařilo 

nakoupit také nové zajímavé knihy, učebnice a 

encyklopedie.

Druhá část projektu se skládá za čtyř
 

velkých týdenních exkurzí pro žáky 8. a 9. 

třídy. Loni na podzim žáci tak prozkoumali 

oblast Lednicko-valtického areálu a Podyjí. 

k nci tohoto školního roku probíhají 

Š avu a do Krkonoš. Čtvrtá 

se zaměří 
na 

Během 

Krajská a 

republiková soutěž ve sportovní 

gymnastice

V neděli 2
7. 4. 2014 se uskutečnila v naší 

tělocvičně
 krajská soutěž ve sportovní 

gymnastice. Naši tělovýchovnou jednotu 

reprezentovalo 5 děti.

Družstvo mladších žáků, sk
ončilo na 5. místě 

(z 8). V jednotlivcíc
h se umístil Jan Ryška na 15. 

místě, M
arek Kozel na 17. místě a

 Štěpán Zeman 

na 22. místě.

V kategorii mladších žákyň II získalo složené 

družstvo, TJ Palkovice a TJ VP Frýdek-Místek, 

stříbrné medaile. Karolína Bužková se v jednotlivcíc
h 

umístila na 12. místě.

V kategorii sta
rších žákyň skončila Bára Šidelková 

na 10. místě.

V republikové soutěži, 
která se uskutečnila 16. 

– 18. 5. 2014 v Doubí u Třeboně, nás reprezentovali 

Karolína Bužková a Jan Ryška. V kategorii mladších 

žákyň se družstvo, ve kterém soutěžila Karolínka se dvěma 

děvča
ty TJ VP FM, umístilo na 4. místě z 

16 družstev. V 

jednotlivcíc
h obsadila Kája 25. místo (ze 70 účastníků). H

onza 

nčil na 14. místě a jeho rovněž 
složené družstvo 

borovou“ medaili. Moravskoslezský kraj v 

dnocení zvítě
zil a domů js

me si 

ný putovní pohár.

i a Mertová 

liková soutěž

ve sportovní gymnastic

V neděli 27. 4. 2014 se uskutečnila v n

tělocvičně
 krajská soutěž ve sportovní gymnast

Naši tělo
výchovnou jednotu reprezentovalo 5 děti.

Družstvo mladších žáků, sk
ončilo na 5. místě (z

jednotlivcíc
h se umístil Jan Ryška na 15. místě, 

Kozel na 17. místě a Štěpán Zeman na 22. míst

V kategorii mladších žákyň II získ
alo složené d

TJ Palkovice a TJ VP Frýdek-Místek, stříb
rné

Karolína Bužková se v jednotlivcíc
h umístila na 

V kategorii sta
rších žákyň skončila Bára Šid

10. místě.

V republikové soutěži, 
která se usk

– 18. 5. 2014 v Doubí u Třeboně, nás r

Karolína Bužková a Jan Ryška. V kate

žákyň se družstvo, ve kterém soutěžila Karo

děvča
ty TJ VP FM, umístilo na 4. místě z

jednotlivcíc
h obsadila Kája 25. místo (z

Honza Ryška skončil n
a 14. místě a

 jeh

družstvo získalo „bramborovou“ medail

kraj v ce
lkovém hodnocení zvítě

zil a do

nádherný putovní pohár.

Krajská a republiková soutě

V neděli 2
7. 4. 2014 se usku

krajská soutěž ve sporto

tělovýchovnou jednotu reprezento

tvo mladších žáků, sko

umístil J
an R

íst

Mladší žákyně

Alexandra Radová a 

Vendula Veselková  2. 

místo

Starší žá
kyně II

I

Anežka Sochová a Eva 

Martinová 
2. místo

Eliška Kubalová a Kateřina 

Žváková 3. místo

Starší žá
kyně IV

Jana Dybalová a Pavla 

Juchelková 2. místo

Anna Huďová a Lucie 

Chovančíková    3. místo

Dorostenky

Lucie Juřenová a Michaela Žváková 

1. místo

Kateřina Vyvialová a Zuzana Kunzová 

2. místo

Kristýna Sasínová a Klára Bilasová 

4. místo

Mladší žáci

Vít Jakub Pavlas a Kamil Trochta 

2. místo

Starší žá
ci III

Michael Vladimír Bužek a Ondřej Šnajder  

1. místo

Polášková Hana a Petr Ondračka 
3. místo

Dorostenci

Petr Bílek a Dan Kunz  
 

1. místoL
ukáš Bolek

sou
V sobotu 10.

2014 se v krásném 

prostředí 
Kunčic 

pod 
Ondřejníkem 

uskutečnila regionální 

soutěž CPP „Medvědí 

stezka“ – závod v 

turistick
ých dovednostech 

a znalostech. 

Ačkoliv ráno vydatně 

pršelo, na startu se na nás 

již usmívalo sluníčko. Na trati 

dlouhé cca 3 km předváděli 

soutěžící 
své znalosti ze 

zdravovědy, kulturně poznávací 

činnosti, fauny a flory, vázání 

uzlů, orientaci mapy, práci s 

k
2014 ve

postoupilo 8 hlí

Výsledky:

Mladší žákyně

Alexandra Rado

2. místo

Starší žá
ky

Anežka Soc

2. místo

Eliška Kub

3. místo

Starší ž

Jana D
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Pranostika

Jak na Medarda prší, tak šest neděl déšť se vrší.

Na svatého Víta ve dne, v noci svítá.

Na svatého Aloise poseč louku, neboj se.

Na svatého Jana otvírá se létu brána.

Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.
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Slovo starosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,

letošní duben a květen byly měsíce 
poměrně plodné na stavební činnost. 
Podařilo se dokončit multifunkční asfal-
tovou plochu v prostoru za tělocvičnou. 
Tato plocha by měla sloužit pro veš-
kerou zájmovou činnost občanů obce. 
Podle potřeby a zájmu bude tato plocha 
doplňována o hrací prvky tak, aby se tu 
opravdu dalo všemožně vyžít. Pomalu 
dokončujeme plánovanou rekonstrukci 
komunikací, rozbitých stářím nebo sta-
vební činností. Tyto práce ještě potrvají 
celý měsíc červen, protože prováděcí 
firma tyto opravy má rozděleny do většího 
počtu etap. V současné době připravu-
jeme výběrové řízení na stavbu chodníku 
z centra Palkovic směr Místek. Zároveň 
se intenzivně chystá výběrové řízení na 
dodavatele prací na stavbu kanalizace 
na Osadě, Podhůří a Pod Rakovcem. 
Dokončujeme práce na dokumentaci pro 
stavební povolení na chodník Myslík kaple 
směr Kozlovice. Dokončujeme výjezd 
z parkoviště před Základní školou tak, 
aby zde každé ráno nedocházelo k pravi-
delným dopravním zácpám před vchodem 
do školy. Podařilo se nám provést gene-
rální rekonstrukci záchodů na hřbitově na 
Myslíku, kde akorát čekáme na připojení 
vody na tzv. obecní vodovod.

Koncem května proběhl zápis do 
mateřské školy. A zase se nám více než 

30 dětí do školky nedostalo. Jsem rád, 
že máme v Palkovicích tolik dětí, protože 
asi nejhorší sen každého starosty je mít 
prázdnou vesnici. Proto jsme se dohodli 
s panem ředitelem, že začneme pracovat 
na rozšíření mateřské školky tak, abychom 
od nového kalendářního roku měli ve 
školce pět oddělení. Možná si řeknete, že 
jsme to mohli vědět, ale pravda je taková, 
že něco jsme věděli, něco tušili, ale přesný 
počet dětí víme vždy až po zápisu do 
školy a poté do školky. Samozřejmě těch 
30 dětí, co by do školky chtělo a nemůže, 
nejsou ani tří ani čtyř ani pětileté, ale 
jsou to děti mezi druhým a třetím rokem 
věku. Za dobu, co sedím na úřadě, jsme 
školku rozšiřovali třikrát, letos to bude po 
čtvrté. Myslím si, že je povinnost se o tyto 
naše nejmenší spoluobčánky postarat. 
Samozřejmě mnozí se na to dívají tak, 
že takové malé děti do školky nepatří, 
ale doba už je taková a jak už jsem řekl, 
jsem rád, že ty děti máme a že se o ně 
můžeme postarat.

V polov ině kvě tna nás zasáhly 
poměrně velké deště, které naštěstí 
nezpůsobily v naší obci velké škody. 
Postupně opravovaná dešťová kanalizace 
na celém území Palkovic a Myslíka, čištění 
příkop a potůčků se vyplatilo a dešťové 
přívaly byly poměrně spolehlivě odvedeny 
do Olešné. Samozřejmě, že se našlo pár 
výjimek, které mě mrzí, ale tak už to 
chodí. 
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Zprávy z Obecního úřadu…

Milí spoluobčané,

musím Vás informovat, že po několika 
letech uvažování o tom, zda se přihlásit do 
soutěže o „Vesnici roku“, či naše krásné dvě 
vesničky nechat před okolím skryté jen pro 
nás, jsme se s místostarostou rozhodli se 
do této soutěže přihlásit. Teď bych Vás měl 
poprosit, ať všichni začnete usilovně uklí-
zet, vyvěšovat květiny, uhrabávat kačírek 
a natírat ploty. Myslím si, že toto není třeba. 
Nechceme se před hodnotící komisí přetva-
řovat, chceme jen prodat to, co tu máme. 

To, co možná ani mnozí nevnímáme 
a bereme to jako samozřejmost. Myslím si, 
že některé naše vymoženosti jsou nejlépe 
schopni zhodnotit lidé přicházející z venku, 
jak na návštěvu, tak na kontroly různých 
dotací, na sportovní utkání, či kulturní akce. 
Mnozí z těchto mě přesvědčili o tom, ať se 
pokusíme v této soutěži zabodovat. Pokud 
se něco podaří, budeme rádi a pokud ne, 
nedá se nic dělat. Život v Palkovicích a na 
Myslíku půjde dál a s podporou Vás všech 
snad i čím dál lépe. 

Váš starosta Radim Bača

Usnesení
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,

které se konalo 29. 10. 2013 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce ze 7. 10. 2013.
2) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 30. 9. 2013.
3) Informaci místostarosty obce o připravovaném vydání nařízení obce o zákazu 

podomního prodeje.
4) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 

za rok 2012.
5) Zápis ze zasedání kontrolního výboru zastupitelstva obce Palkovice ze dne 7. 10. 2013.
6) Informaci starosty obce o přípravě Smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem 

Frýdek-Místek a Obcí Palkovice při výstavbě cyklostezky od restaurace Muroňka 
po autobusovou zastávku Palkovice Transformátor.

7) Podnět obyvatel Podhůří k projednání možnosti umístění informačního radaru 
u komunikace ve směru z Chlebovic do Palkovic.

8) Protokol o kontrole krajského úřadu na hospodaření v obecních lesích.
9) Žádost o vyjádření ke změně licence ČSAD Frýdek-Místek k provozování autobu-

sové linky 806318, projíždějící obcí Palkovice.
10) Petici proti hluku, podanou 53 občany, se stížností na podnikání pana Martina 

Hykla na parcele č. 2015/1 a 2015/3 k.ú.Palkovice.
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II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Ing. Vratislav Obadal, Bc. Martin Polášek, 

Dalibor Rada, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Věra Krpcová, Martin Kurečka.
4) Rozpočtové změny č. 3 rozpočtu obce Palkovice na rok 2013.
5) Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem na dodavatele stavebních prací na akci  

„Oprava povrchu místních komunikací v obci Palkovice“ s celkovou cenou 5 279 
950,-Kč + DPH.

6) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a paní Pavlou Nyklovou, Palkovice 125, na 
odprodej části obecního pozemku parc. č. 1345/2 k.ú.Palkovice za dohodnutou 
kupní cenu 9926,-Kč.

7) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Ladislavem Zátopkem, Myslík 45, na 
odkup pozemku parc.č. 528/6 k.ú.Myslík do majetku obce za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 92 660,-Kč.

8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. E322/3/2013 na akci „Protipovodňová opatření 
obce Palkovice“ s posunutím termínu dokončení akce do 28. 2. 2014.

9) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/13/i/2013/Ch mezi Morav-
skoslezským krajem, zastoupeným SSMSK p.o. a Obcí Palkovice o darování 
pozemků nebo jejich částí, dotčených připravovanou realizací akce „Parkoviště 
U Myšáka, k.ú.Palkovice“, do majetku obce Palkovice.

10) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/14/i/2013/Ch mezi 
Moravskoslezským krajem, zastoupeným SSMSK p.o. a Obcí Palkovice o daro-
vání pozemků nebo jejich částí, dotčených připravovanou realizací akce „Úprava 
chodníků a autobusové zastávky, účelové komunikace a odvodnění křižovatky 
u restaurace Tomis, k.ú.Palkovice“, do majetku obce Palkovice.

11) Směnnou smlouvu mezi Obcí Palkovice a Ing. Martinem Knebelem, Zátiší 3527, 
F.-M., na směnu části obecního pozemku parc. č. 789/1 k.ú. Myslík za část 
pozemku parc.č. 788/1 k.ú. Myslík s doplatkem ve výši 6286,-Kč ze strany Ing. 
Knebela.

12) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Palkovice a firmou Alpine Bau CZ s.r.o. 
o prodloužení termínu realizace opravy povrchu zpevněné plochy před budovou 
obecního úřadu z důvodu v současné době probíhající akce „Zateplení obecního 
úřadu v Palkovicích“ 

13) Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným SSMSK p.o. 
a Obcí Palkovice o převodu pozemků pod chodníkem od restaurace Tomis ke 
kapli na Myslíku do majetku obce.

14) Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 09034121 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí s posu-
nutím termínu k předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce „Rozšíření 
kanalizační sítě v obci Palkovice-2. část“ do 31. 12. 2013. 
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15) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice, panem Zdeňkem Slípkem, Palkovice č. 82 
a paní Libuší Šimkovou, Palkovice 394, na odprodej obecního pozemku parc. 
č. 592 a části obecního pozemku parc.č. 591 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní 
cenu 25509,-Kč panu Slípkovi a 7770,-Kč paní Šimkové.

III. Ukládá:
1) Starostovi obce projednat se SSMSK možnost umístění informačního radaru na 

komunikaci na Podhůří ve směru z Chlebovic do Palkovic. 
2) Starostovi obce zajistit na základě bodu I/10 tohoto dopisu schůzku zástupců 

občanů u primátora města Frýdku-Místku. 

V Palkovicích dne: 29. 10. 2013

    Radim Bača  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta 

Usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, 

které se konalo 18. 12. 2013 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 23. 10. 

2013 do 28. 11. 2013.
2) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice v roce 2013, prove-

deném Odborem kontroly a interního auditu KÚMSK dne 21. 11. 2013.
3) Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková orga-

nizace.
4) Zápis č.3/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva obce. Opatření budou přijata 

na příštím zasedání zastupitelstva obce.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Mgr. Věra Krpcová, Martin Kurečka, Aleš 

Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Vratislav Obadal, Mgr. Ludmila 

Skarková.
4) Rozpočtové změny č. 4 rozpočtu obce Palkovice na rok 2013.
5) Rozpočet obce Palkovice na rok 2014.
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6) Pověření Rady obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových změn 
rozpočtu Obce Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení limitu, v oblasti výdajů 
do výše 500 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu s platností do 31. 12. 2013.

7) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Palkovice a MIJO-STAV stavby s.r.o. 
na akci „Zateplení obecního úřadu Palkovice“.

8) Volbu přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku, a to paní Helenu Majku-
sovou, Palkovice 634 a Ing. Tomáše Huďu, Palkovice 397.

9) Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č.1/2013 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se stanovením sazby poplatku pro rok 2014 ve výši 492,-Kč 
na poplatníka.

10) Smlouvu č. 183/600/2013 mezi Obcí Palkovice a TS a.s. Frýdek-Místek k zajištění 
oprav a údržby veřejného osvětlení obce Palkovice v roce 2014.

11) Darovací smlouvu mezi Ladislavem Zátopkem, Myslík 45 a Obcí Palkovice o pře-
vodu pozemku parc.č. 279 k.ú.Myslík o výměře 16m2 (pozemek pod autobusovou 
zastávkou Myslík Kaple) do majetku obce.

12) Přílohu č.1/2014 ke smlouvě mezi Obcí Palkovice a Frýdeckou skládkou a.s. 
o stanovení cen při nakládání s odpady na rok 2014.

13) Cenu a ceník stočného pro rok 2014 ve výši 28,69 Kč / m3 bez DPH.
14) Ceník ke smlouvě č.S/100213/34100013/001/2007 mezi Obcí Palkovice a AVE 

CZ s.r.o. pro rok 2014.
15) Zastupitele pana Dalibora Radu jako zástupce obce Palkovice na valné hromadě 

Honebního společenstva Palkovice.

III. Ukládá:
1) Finančnímu výboru zastupitelstva obce provést finanční kontrolu hospodaření 

obce a příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres 
Frýdek-Místek.

2) Panu Daliboru Radovi podpořit na valné hromadě Honebního společenstva
Palkovice Myslivecké sdružení Olešná Palkovice.

3) Starostovi obce projednat se SSMSK možnost umístění informačního radaru na 
krajské komunikaci na Podhůří ve směru z Chlebovic do Palkovic. 

IV. Vyhlašuje::
1) Záměr prodeje plynovodu u základní školy, který byl vybudován v rámci akce

„STL plynovodní řad a 3 STL plynovodní přípojky pro základní školu“.

V Palkovicích dne: 18. 12. 2013

    Radim Bača  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta



P A L K O V I C K É  L I S T Y

7

Usnesení
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, 

které se konalo 17. 3. 2014 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 16. 12. 

2013 do 18. 2. 2014.
2) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 31. 12. 2013.
3) Zprávu finančního výboru o provedené kontrole hospodaření příspěvkové orga-

nizace Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek.
4) Zprávu finančního výboru o provedené kontrole hospodaření obce.
5) Informaci místostarosty obce o postupu realizace projektu „Protipovodňová opat-

ření obce Palkovice“.
6) Informaci místostarosty obce o stanovisku, zaslaném SSMSK, ke zrušení přechodu 

pro chodce na silnici III/4848 mezi autobusovými zastávkami Palkovice-Tomis.
7) Informaci starosty obce o změně poskytovatele právních služeb pro obec.
8) Požadavek pana Jiřího Hlaváče, Palkovice 38, a pana Marka Sochy, Palkovice 

51, o uzavření smlouvy o pronájmu pozemku pod obslužnou komunikací par-
c.č. 3100/13 a 3100/6 k.ú.Palkovice.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Ing. Josef Bílek, Ing. Tomáš Huďa, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. František Žídek.
4) Rozpočtové změny č. 1 rozpočtu obce Palkovice na rok 2014.
5) Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2014 

fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31. 12. 2013 k trvalému pobytu v obci 
Palkovice a vlastní nemovitosti v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční 
příspěvek bude vyplácen po předložení dokladu o zaplacení daně z nemovitosti 
a zároveň fyzická osoba nebude v dluhu vůči obci Palkovice. Finanční příspěvek ve 
výši 50% zaplacené částky daně z nemovitosti bude vyplacen na účet poplatníka 
daně z nemovitosti ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí 
příspěvku mezi obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti.

 Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2014 
podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31. 12. 
2013 vlastníky nemovitostí, užívaných pro podnikatelskou činnost v průmyslu, 
stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě v katastrálním území 
Palkovice a Myslík. Finanční příspěvek bude vyplácen po předložení dokladu 
o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice a Myslík, o zaplacení 
daně z nemovitosti a zároveň podnikatel nebude v dluhu vůči obci Palkovice.  
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Finanční příspěvek ve výši 50% zaplacené částky daně z nemovitosti, maximálně 
však 90 000,-Kč (devadesáttisíckorun), bude vyplacen na účet poplatníka daně 
z nemovitosti ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí 
příspěvku mezi obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti.

6) Že příspěvek na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2014 bude žadatelům 
poskytován formou finančního daru na základě darovací smlouvy.

7) Zavedení provozu linek MHD 865004, 865015 a 865016 z Frýdku-Místku do obce 
Palkovice ve všedních dnech a o víkendech. Tento záměr je podmíněn finanční 
spoluúčastí Moravskoslezského kraje místo dosavadního financování spojů linek 
v ZDO dle projektu společnosti UDI MORAVA. Další podmínkou je souhlas Města 
Frýdku-Místku a uzavření smlouvy o zajištění provozu linek MHD č. 865004, 
č. 865015 a č. 865016 z Frýdku-Místku do obce Palkovice.

8) Financování linek MHD č. 865004, č. 865015 a č. 865016 dle projektu UDI 
MORAVA pro období 2014-2018 za podmínky finanční spoluúčasti Moravsko-
slezského kraje, Města Frýdek-Místek a obce Kozlovice dle předchozího bodu.

9) Rozbor hospodaření obecních knihoven v Palkovicích a na Myslíku v roce 2013 
a rozpočet knihoven na rok 2014.

10) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ze dne 24.3.2009 k zajištění 
ostatní dopravní obslužnosti mezi Obcí Palkovice a dopravcem ARRIVA MORAVA 
a.s. na rok 2014 s úhradou ze strany obce ve výši 92 250,-Kč.

11) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ze dne 24. 3. 2009 k zajiš-
tění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Palkovice mezi Obcí Palkovice 
a dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s. na rok 2014 s úhradou ze strany obce ve 
výši 69 050,-Kč.

12) Poskytnutí finančního příspěvku Charitě Frýdek-Místek na rok 2014 na poskytování 
sociálních služeb občanům obce Palkovice ve výši 50 000,-Kč.

13) Kupní smlouvu č. 9413002965/178592 mezi obcí Palkovice a RWE Gasnet 
s.r.o. o prodeji plynovodu u základní školy, který byl vybudován v rámci akce 
„STL plynovodní řad a 3 STL plynovodní přípojky pro základní školu Palkovice“ 
za dohodnutou kupní cenu 102 900,-Kč bez DPH.

14) Smlouvu mezi Povodím Odry, státní podnik a obcí Palkovice o poskytnutí práva 
provést stavbu, připravovanou v rámci akce „Autobusové zastávky „U Transfor-
mátoru“, k.ú.Palkovice“.

15) Smlouvu o dílo č. 16/2014 mezi obcí Palkovice a Hutním projektem a.s. na 
vypracování dokumentace pro územní řízení na akci „Chodník – Palkovice směr 
Podhůří“ za dohodnutou smluvní cenu 98 000,- bez DPH.

16) Vyřazení nedokončených investic ze seznamu nedokončeného dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku obce dle seznamu, který je přílohou č. 1 zápisu 
z dnešního zasedání.

17) Zařazení správního území obce Palkovice do území působnosti Místní akční skupiny 
Pobeskydí – zájmového sdružení právnických osob (IČ: 71212612) na období 
2014 – 2020.
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18) Darovací smlouvu mezi panem Lukášem Kulou, Palkovice 229, a obcí Palkovice 
o převodu vlastnického práva k STL plynovodní přípojce na parc.č. 522/2, 521 
a 520 k.ú.Palkovice do majetku obce.

19) Zahájení pořízení změny č. 1 územního plánu Palkovice.
20) Prodej částí pozemků parc.č. 1434 a 1435 k.ú.Palkovice, označených geomet-

rickým plánem č.1834-19/2014 nově jako parc.č. 1434/2 a 1435/2.
21) Odkup pozemku parc č.1219/ 3 k.ú.Palkovice od manželů Michlových, Palkovice 

č. 113 do majetku obce za dohodnutou kupní cenu 200,-Kč za 1m2.
22) Že v tomto volebním období nebude udělovat titul „Čestný občan obce Palkovice“.

III. Ukládá:
1) Starostovi obce připravit smlouvu s Hutním projektem a.s. na zpracování projektu 

ve stupni DUR pro projekt „Přístavba tělocvičny“.
2) Starostovi obce na základě doporučení finančního výboru zavést knihy jízd k vozi-

dlům v majetku obce s evidencí ujetých kilometrů včetně evidence nákupu PHM.
3) Radě obce zavést u nově uzavíraných nájemních smluv jistinu ve výši dvou splátek 

nájemného a služeb s tím spojených pro případ vzniku dluhu.
4) Starostovi obce projednat s nájemcem Restaurace pod Habešem, firmou AAT Good 

Invest, pokračování nájemní smlouvy a způsob úhrady dlužných částek do příštího 
zasedání zastupitelstva obce.

5) Starostovi obce projednat s dlužníkem za odběr dřeva z obecního lesa způsob 
úhrady dluhu do příštího zasedání zastupitelstva obce.

6) Starostovi obce projednat se zájemci o odkup pozemků dle bodu II/20 cenu za 
tyto pozemky a připravit kupní smlouvu do příštího zasedání zastupitelstva obce.

V Palkovicích dne: 17. 3. 2014

    Radim Bača  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta

Upozornění pro politické strany a další volební uskupení
Na podzim letošního roku se budou konat volby do obecního zastupitelstva. Na přelom 
srpna a září připravujeme speciální volební číslo Palkovických listů. Všechny politické 
strany a volební uskupení, které chtějí do obecního zastupitelstva kandidovat, mají 
možnost v tomto speciálním čísle představit svůj volební program a své kandidáty. 
Příspěvky v max. rozsahu 3 stránek formátu A4 zašlete nejpozději do 31. 7. 2014 
na e-mail: oupalkovice@palkovice.cz 
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Důležité upozornění - příspěvek 
na údržbu nemovitostí a jejich okolí 
v roce 2014

Připomínáme občanům, že dohody 
o poskytnutí příspěvku na údržbu nemo-
vitostí a jejich okolí v roce 2014 budou 
uzavírány od 2. 6. 2014 do 30. 11. 
2014 v úředních dnech na Obecním úřadu 
v Palkovicích.

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

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

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

Informace pro poplatníky daně, 
kteří vlastní nemovitosti i mimo 
katastrální území Palkovice a Myslík:

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

Demografický přehled obyvatel obce Palkovice za rok 2013

obyvatelé celkem Palkovice Myslík

stav k 1.1.2013 3 195 2 712 483

v roce 2013:

     přihlášení 92 65 27

     narození 32 26 6

     odhlášení 74 51 23

     zemřelí 19 15 4

stav k 31.12.2013 3 226 2 737 489

z toho:

     -  muži 1 621

     -  ženy 1 605

nejstarší žena – ročník 1916            nejstarší muž – ročník 1921
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Návrat vlků do Beskyd 
Poslední původní „beskydský“ vlk byl 

podle historických údajů uloven v roce 
1914 nedaleko obce Hrčava, kde má 
pomníček. Díky přísnější ochraně velkých 
šelem v posledních desetiletích v Evropě 
se po rysech a medvědech začali také vlci 
přirozeně vracet do původních území.  
Novodobý výskyt vlků na Moravě byl 
poprvé prokázán v roce 1994 v obci Bílá 
v CHKO Beskydy. Od té doby se tyto 
šelmy v oblasti Beskyd vyskytují pravidelně 
a při svých toulkách se mohou dostat i do 
podhorské krajiny, kde jejich výskyt lidé 
nepředpokládají. Vlk je totiž velmi při-
způsobivý – jeho původní prostředí tvořila 
široká škála biotopů od arktické tundry, 
přes lesy všeho druhu, po stepi a lesostepi 
v jižní Evropě.  

Velké šelmy jsou nenahraditelnou 
součástí přírody a přírodní a kulturní 
památkou. CHKO Beskydy je evropsky 
významnou lokalitou rysa, medvěda a vlka.   
Vlk obecný (Canis lupus) je v České repub-
lice chráněný podle zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny, je veden 
v kategorii „kriticky ohrožené druhy“. 
Vyskytuje se v počtu několika málo jedinců 
v CHKO Beskydy a v poslední době se 
objevuje i na severu Čech.  

Vlci občas působí škody na hospodář-
ských zvířatech, v Beskydech především 
na ovcích, případně na kozách a malých 
telatech.  V porovnání s úhynem hos-
podářských zvířat vlivem jiných příčin 
(nemocí apod.) jsou však škody působené 
vlkem minimální. Vzhledem k  vzácnému 
výskytu vlka v České republice nelze jeho 
stav snižovat lovem, a proto škody způ-
sobené vlkem (medvědem a rysem) hradí 

stát. Při zjištění škod na území CHKO 
je třeba se obrátit na příslušnou správu 
CHKO, v případě škody mimo CHKO 
na místně příslušný městský úřad - odbor 
životního prostředí.  

Rizikovými lokalitami z  hlediska mož-
ných útoků vlků na hospodářská zvířata 
jsou horské a podhorské pastviny a málo 
zastavěná území, přes která migruje velká 
spárkatá zvěř (jeleni, divočáci aj.) a tedy 
i šelmy.    

Vlci se rádi vracejí na místo, kde byli 
při lovu úspěšní.  Proto by chovatelé hos-
podářských zvířat, zejména v rizikových 
lokalitách nebo v místech opakovaných 
škod měli dodržovat doporučená ochranná 
opatření:   
- Zavírat na noc ovce do pevného chléva 

nebo do oplocené zahrady u domu. 
- Zvýšit dohled nad ovcemi - u větších 

chovů ovcí zvážit trvalou přítomnost 
velkého pasteveckého psa, kdy tito psi 
žijí od věku štěněte trvale se stádem. 

- Přechodně lze zkusit odplašovací zaří-
zení -  umístit u pastviny např. klasického 
strašáka nebo zradidla – šňůry s třásněmi 
z alobalu apod. a průběžně je obměňo-
vat (po 1-2 týdnech).

- Je také možnost zapůjčit si od Hnutí 
DUHA síťový elektrický ohradník, který 
šelmy může odradit od opakovaných 
útoků lépe než klasická dřevěná ohrada 
nebo elekrický ohradník na lanku, pásce 
nebo drátu - kontakt: 

 michal.bojda@hnutiduha.cz, 
 mobil:  734 233 993.   

RNDr. Dana Bartošová,
Správa CHKO Beskydy,
Rožnov pod Radhoštěm
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Seriál o členech zastupitelstva

Kontrolní výbor 
–  je  odborným 
výborem zastupi-
telstva a rady obce. 
V jeho čele pra-
cuje pan Ing. Josef 
Bílek.

Jak dlouho působíte 
v zastupitelstvu?

V zastupitelstvu působím již druhé 
volební období a od počátku jsem předse-
dou kontrolního výboru. Ve výboru jsme 
celkem čtyři Marie Chlebková, Jan Lacina 
a Martina Skurková za obecní úřad.

Konkrétní dotaz na náplň práce?
Kontrolní výbor může kontrolovat 

to, co výslovně uvádí zákon, tj plnění 
usnesení obecního zastupitelstva obce 
a rady obce, dodržování právních předpisů 
ostatními výbory a obecním úřadem na 
úseku samostatné působnosti. Dále může 
provádět kontrolu, k níž byl výslovně 
pověřen zastupitelstvem. Tady se asi 
představa některých občanů od skuteč-
nosti liší. Tento kontrolní výbor musí na 
základě Zákona o obcích č.128/2000 
sb. společně s finančním výborem obce 
povinně zřídit. Zřízení ostatních komisí 
není povinné.

Jak často se scházíte a co nejčastěji 
řešíte?

Zákon o obcích ani jiný předpis 
nestanovuje povinnost scházet se, a to 
pravidelně či nepravidelně. My se proto 
scházíme nepravidelně, vždy víceméně dle 

potřeby, v našem případě zhruba čtyřikrát 
do roka. Většinou je to jen o kontrolách 
jednotlivých bodů usnesení ZO a RO.

Ráda bych Vás, pane Bílku, dnes 
občanům Palkovic představila nejen 
jako člena zastupitelstva obce, 
ale zejména jako předsedu oddílu 
kopané Tělovýchovné jednoty Sokol 
Palkovice. 

Fotbalu se věnuji téměř celý život. 
Nejdřív jako hráč a nyní jako funkcionář. 
Náš oddíl má cca 120 členů a momentálně 
nám hrají v soutěžích čtyři družstva a to 
přípravka, žáci, dorost a muži.  Zajistit, aby 
vše fungovalo, není jednoduché (finančně, 
organizačně, hráčsky) zvláště když lidí 
ochotných obětovat volný čas je čím 
dál méně. Vše je na bázi dobrovolnosti, 
vztahu k fotbalu a hlavně k Palkovicím. 
Chtěl bych tímto také využít příležitosti 
a vyzvat ty, kteří by měli chuť pomoci, aby 
se přihlásili buď mi, nebo přišli na schůzi 
výboru kopané. Každý zájemce o jakou-
koliv činnost bude přivítán.

 

Přišel čas závěrečné otázky: jak 
relaxujete? Máte nějaký nesplněný 
sen, přání?

Relax – to je široký pojem, někdo si rád 
přečte knihu, někdo sleduje televizi, jiný 
si rád posedí v hospodě. Obecně bych to 
nazval tak, že člověk relaxuje tím, co mu 
dělá radost. A já se snažím využít všech 
možností, které život přináší.

Za rozhovor poděkovala
Iveta Trochtová, členka redakční rady.
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Co je doma, to se počítá – dámy a pánové!

Palkovická jednička
– dnes cvičitel Jaroslav Wojnar 

Není na světě 
mnoho nemocí , 
o kterých by exis-
t o v a l o  t a k o v é 
množ s t v í  mý tů 
a pověr, jako je roz-
troušená skleróza. 
Nemoc s  nená-
padným začátkem 
a nepředvídatelným 
průběhem. Nemocní 

mohou mít v počáteční fázi pocit, že 
neovládají své tělo, pociťují únavu, 
obtížně se pohybují. Nemoc je velmi 
individuální, u každého probíhá 
jinak. 

A tady se dostávám k úvodní 
otázce. Proč jste začal cvičit Vy, pane 
Wojnare?

Právě z důvodu těžkého onemocnění 
sklerózou multiplex, které mne postihlo 
před 25 lety. Po dlouhodobém pobytu 
v nemocnici jsem začal rehabilitovat 
s postiženými roztroušenou sklerózou 
na poliklinice ve Frýdku-Místku. V tom 
nejhorším stavu mé motoriky mne vyslali 
do Brna na kurz cvičitelů, protože pohyb 
znamená život. Nechtěl jsem být na obtíž 
doma ani svému okolí. Svým dlouhodo-
bým cvičením a vlastní vůlí jsem se za tu 
dobu dostal do stávajícího stavu. Dokázal 
jsem, že všechno je možné. Chtěl bych 
touto cestou také poděkovat všem dokto-
rům a rehabilitačním pracovníkům.

U nás v Palkovicích vedete kurz 
cvičení v místní tělocvičně. Proč?

Proč ne? Snažím se vracet občanům 
to, co mi dalo zdravotnictví. Začínali jsme 
v místním kulturním domě v počtu 5-6 lidí. 
Po čase jsme se z kapacitních důvodů pře-
stěhovali do tělocvičny, kde se nás každý 
pátek v 18:00 hodin schází kolem 30 lidí, 
docházejí i muži. Pomáhám jim cvičením 
od bolesti. Jednoduchým a postupným 
způsobem se naučí sérii cviků, které 
rychle odstraní příznaky stresu. Dochází 
ke zpomalení a prohloubení dýchání, 
upravení pozice páteře, snížení krevního 
tlaku. Závěrem lekce cvičíme čínská cvi-
čení ćchikung osm kusů brokátu. Jsou to 
základy práce s vnitřní energií a vlastním 
dechem. Mám sérii svých cviků. Cvičení 
není náročné, trvá hodinu a půl.

Nemocní jsou pod kontrolou 
lékařů a fyzioterapeutů. Vy nastupu-
jete až nakonec a snažíte se s nemocí 
něco udělat.

To je pravda. Cvičíme uvolňovací cviky 
a jednoduché prvky na uvolnění, které 
si můžou občané během dne opakovat 
v koupelně, v kuchyni, kanceláři, zkrátka 
kdekoliv. Dech je základ. Dýchání může 
odstranit bolesti hlavy, únavu.  Nejprve 
tělo uklidníme a pak protahujeme. Právě 
pravidelným cvičením a prouděním vlastní 
energie se jak zdraví tak i nemocní občané 
nechávají vést k duševně, fyzicky, emoci-
álně i duchovně spokojenějšímu životu. 
Moje „ovečky“ tak zůstávají v perfektní 
kondici navzdory tlakům současného 
životního stylu.
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Občané chodí za Vámi načerpat 
energii a setkat se s novými přá-
teli. Máte i společné aktivity mimo 
tělocvičnu?

Organizuji převážně výlety autobusem 
na Javorový, do Rožnova pod Radhoštěm, 
na Pustevny, děláme společně také smaže-
nici, U Habeše míváme vánoční večírek, 
připravujeme bowling atd. Nezáleží na 
tom, kolik lidí přijde, jedná se o pohodový 
pocit, povídáme si, užíváme si, milujeme 
svůj život.

Uvolňujete vnitřní napětí a dodá-
váte vnitřní energii, startujete 
metabolismus, imunitu a chuť do 
života. Nedivím se, že cvičíte nejen 
u nás v Palkovicích.

Je pravda, že vedu cvičení i na polikli-
nice ve Frýdku-Místku, jezdím na týdenní 
pobyty do Brna, Prahy, České Třebové, 
Kroměříže, zvou mne i na Slovensko - do 
Piešťan a Bratislavy. Mám zvláštní přístup 
k lidem. A klientelu mám například u nás 
v Palkovicích od nejmladších až po ty nej-
starší. Přizpůsobím cvičení pro všechny.

Slyšela jsem, že se připravuje 
DVD s Vaším cvičebním programem.

Ano, už je natočené. Je to moje druhé 
DVD a připravuje se k distribuci. To první 
jsem natočil na Slovensku, s postiženými 
v Bratislavě.  První DVD nese název „Aby 
tělo nebolelo“ a to druhé bude pojmeno-
váno „Cvičení pro zdravý život“.  Časem 
bude připraveno k prodeji.

Už 17 let se zúčastňujete i ABI-
LYMPIÁDY. Můžete nám blíže 
vysvětlit, o co jde?

Abilympiáda je každoroční celore-
publiková soutěž pracovních schopností 
a dovedností osob se zdravotním postiže-
ním. Ti na ní prokazují schopnost svého 
pracovního uplatnění. Byl jsem vyslán již 
na dvě Abilympiády do Japonska a do 
Koreje. Příští rok bude tato soutěž v Číně 
a to mne láká. Jsem samouk, bez jakékoliv 
pomoci jsem se učil plést košíky. Cvičil 
jsem si tak motoriku prstů.

A co vzkážeme závěrem občanům?
Stejně jako přijímáme potravu 3-5x 

denně a dodáváme tím tělu potřebné živiny 
a sílu, dodávejme tělu potřebnou dávku 
endorfinů a fyzického pohybu v jaké-
koli podobě. Výsledek se vždy dostaví. 
Vyžaduje to, vypěstovat si návyk ke cvičení 
a trpělivost. 

Závěrem několik moudrých rad cviči-
tele Wojnara.
„Bolí Vás všechno? Je to dobré, žijete.“
„Neřešte léčbu antibiotiky. Smích léčí.“
„Nemá cenu měnit. Co bylo, to už nemů-
žete změnit.“
„Vzpomeňte si občas na sebe a milujte 
svůj život.“
„Touha tančit je touha k životu. Tančete.“

Za rozhovor poděkovala Iveta 
Trochtová, členka redakční rady. 
Po celou dobu rozhovoru nám ve 
vedlejším sále tančily palkovické 
manželské dvojice salzu. Víte 
vůbec, že u nás něco takového 
existuje i pro Vás?

(foto k článku najdete na 4. straně obálky)
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Základní škola a Mateřská škola Palkovice

Žákům základní školy se otevřely 
nové možnosti 

Již téměř rok běží na základní škole 
projekt Inovace výuky pro udržitelný 
rozvoj a navázání spolupráce s aktéry 
na trhu práce pro lepší uplatnitelnost 
žáků ZŠ Palkovice, na který se podařilo 
získat dotaci ve výši přes 2,4 milionů Kč 
z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.  

Tak jako u mnoha jiných věcí, tak i za 
tímto projektem stála na počátku náhoda. 
V roce 2010 jsme v rámci kandidatury 
do obecního zastupitelstva za Nezávislé 
přemýšleli, jak pomoci obci nebo škole 
a zároveň využít možností, které přinášejí 
Evropské fondy. Ihned po volbách jsem se 
díky zastupiteli Martinu Poláškovi setkal 
se starostou Radimem Bačou, kde jsme 
se dlouho bavili o tom, co vše prospěšné 
bychom mohli pro obec udělat. Pan sta-
rosta na základě našeho setkání po nějaké 
době zorganizoval schůzku s panem ředite-
lem ZŠ Ivo Fišerem. Výsledkem společné 
schůzky díky podpoře pana ředitele i pana 
starosty byla domluva na přípravě tohoto 
projektu, který probíhá během roku 2013 
a 2014.

Celý projekt je rozdělen na tři části. 
První část je zaměřena na inovaci výuky 
přírodopisu a zeměpisu v 8. a 9. třídě, 
kde je velký důraz kladen na regiony ČR. 
V rámci této části se také podařilo pro 
školu pořídit větší množství tabletů, foťáky 
s kamerou, GPS navigace, mikroskopy, 
dalekohledy a další pomůcky, které žáci 
aktivně na hodinách využívají a díky čemuž 
je výuka pro ně mnohem zajímavější 

a přínosnější. Pro potřebu výuky se poda-
řilo nakoupit také nové zajímavé knihy, 
učebnice a encyklopedie.

Druhá část projektu se skládá ze 
čtyř velkých týdenních exkurzí pro žáky 
8. a 9. třídy. Loni na podzim žáci tak pro-
zkoumali oblast Lednicko-valtického areálu 
a Podyjí. Na konci tohoto školního roku 
probíhají exkurze na Šumavu a do Krkonoš. 
Čtvrtá exkurze letos na podzim se zaměří 
na oblast Českosaského Švýcarska. Během 
exkurzí žáci prozkoumávají národní parky, 
kde probíhá praktická výuka v terénu, 
setkávají se na besedách s místními pracov-
níky, zpracovávají video reportáže, pracují 
s místním tiskem či navštěvují významné 
národní kulturní i technické památky. 
Velkou předností těchto exkurzí je to, že 
jsou celé hrazeny z rozpočtu projektu a díky 
tomu se jich mohou bez problému účastnit 
úplně všichni žáci, což má velmi pozitivní 
dopad na jejich kolektiv.

Třetí část se pak zaměřuje na pod-
poru oblasti volby povolání. Žáci mají 
možnost udělat si pod vedením zkuše-
ných psychologů osobnostní diagnostiku 
a testy pracovních předpokladů, které jim 
pomáhají s volbou střední školy a následně 
povolání. Dále se účastní exkurzí do 
podniků, besedují s budoucími zaměstna-
vateli, navštěvují zajímavé střední školy 
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a dozvídají se informace o per-
spektivních oborech a firmách 
jak z našeho kraje, tak i z dalších 
regionů. Velký ohlas například 
vzbudila návštěva jaderné elek-
trárny v Dukovanech či diskuse na Střední 
vinařské škole ve Valticích.

Celý projekt má tak celkově velmi 
pozitivní dopad jak na žáky, tak na celou 

školu. Otevírá jim nové možnosti a přináší 
nové znalosti a zkušenosti, které mohou 
následně využít během celého svého 
života.

Připravil David Kula

Sport…

Uspěli jsme v grantech 
Každoročně se snažíme hledat 

finanční zdroje pro řádný chod, udr-
žení a rozvoj sportovních aktivit v obci. 
Členské příspěvky a dotace obce však 
veškeré náklady nepokryjí a tak průběžně 
oslovujeme partnery ochotné naše spor-
tovce organizace TJ Sokol Palkovice 
podporovat. Všem, kteří tak činí, patří 
poděkování. Neoslovujeme však jen 
jedince či firmy v obci. Stále hledáme 
cesty jak sport v Palkovicích podpořit a to 
prostřednictvím dotací či grantů.

Cesta je zdlouhavá, mnohdy hodiny 
práce zpracováním projektových žádostí 
končí jejich zamítnutím. Ale zkoušíme to stále 
znovu a znovu. Začátkem letošního roku jsme 
uspěli u několika vypsaných grantů.

Prostřednictvím našich sportovců 
a současně zaměstnanců firem OKD 
a Arcelor Mittal, Jaroslavem Čechmánkem, 
Martinem Chýlkem a Ing. Tomášem 
Huďou, jsme uspěli. Jmenované společ-
nosti podpoří v letošním roce hned několik 
sportovních aktivit v obci. Finanční dary 
směřujeme pro nejmenší sportovce oddílu 
tenisu, volejbalu a Žlutého kvítku.

Oddíl tenisu ze získaných prostředků 
pořídí sportovní pomůcky a vybuduje 

přístřešek v areálu kurtů, volejbalový oddíl 
zakoupí sportovní vybavení a Žlutý kvítek 
zacílí prostředky do organizování letošních 
republikových turistických závodů.

Dalším úspěchem tohoto roku v oblasti 
finanční podpory je schválení krajské 
dotace pro Moravskoslezský krajský svaz 
jachtingu o. s. k pořádání mezinárodní 
jachtařské regaty „Interpohár 2014“ 
v areálu loděnice oddílu jachtingu TJ Sokol 
Plakovice na přehradě Olešná.

Přesto i nadále hledáme další 
ochotné jedince či firmy k finanční 
podpoře sportu. Veškeré takto získané 
prostředky jsou jasně a cíleně směřovány 
do jednotlivých oddílů a jejich činnosti. 
Protislužbou nabízíme reklamní plochy, 
využití našich sportovišť či prezentaci 
produktů při jednotlivých sportovních 
podnicích.

„Palkovice žijí sportem“ již více jak 100let.
 www.tjsokolpalkovice.cekuj.net

Mgr. Petr Gřes
TJ Sokol Palkovice
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Krajská a republiková soutěž 
ve sportovní gymnastice

V neděli 27. 4. 2014 se uskutečnila 
v naší tělocvičně krajská soutěž ve 
sportovní gymnastice. Naši tělovýchovnou 
jednotu reprezentovalo 5 dětí.

Družstvo mladších žáků, skončilo na 
5. místě (z 8). V jednotlivcích se umístil 
Jan Ryška na 15. místě, Marek Kozel na 
17. místě a Štěpán Zeman na 22. místě.

V kategorii mladších žákyň II získalo 
složené družstvo, TJ Palkovice a TJ VP 
Frýdek-Místek, stříbrné medaile. Karolína 
Bužková se v jednotlivcích umístila na 
12. místě.

V kategorii starších žákyň skončila Bára 
Šidelková na 10. místě.

V republikové soutěži, která se usku-
tečnila 16. – 18. 5. 2014 v Doubí u Třeboně, 
nás reprezentovali Karolína Bužková a Jan 
Ryška. V kategorii mladších žákyň se 
družstvo, ve kterém soutěžila Karolínka 
se dvěma děvčaty TJ VP FM, umístilo na 
4. místě z 16 družstev. V jednotlivcích obsa-
dila Kája 25. místo (ze 70 účastníků). Honza 
Ryška skončil na 14. místě a jeho rovněž 
složené družstvo získalo „bramborovou“ 
medaili. Moravskoslezský kraj v celkovém 
hodnocení zvítězil a domů jsme si přivezli 
nádherný putovní pohár.

Martina Mertová

Regionální soutěž CPP
V sobotu 10. 5. 2014 se v krásném 

prostředí Kunčic pod Ondřejníkem usku-
tečnila regionální soutěž CPP „Medvědí 
stezka“ – závod v turistických dovednos-
tech a znalostech. 

Ačkoliv ráno vydatně pršelo, na startu 
se na nás již usmívalo sluníčko. Na trati 

dlouhé cca 3 km předváděli soutěžící své 
znalosti ze zdravovědy, kulturně pozná-
vací činnosti, fauny a flóry, vázání uzlů, 
orientaci mapy, práci s buzolou, hod na 
cíl a další. Naše děti si vedly velice dobře. 
Domů přivezly 12 medailí. Do krajského 
kola, které se uskuteční 31. 5. 2014 ve 
Slavkově u Opavy, postoupilo 8 hlídek. 

Výsledky:

Mladší žákyně
Alexandra Radová a Vendula Veselková  2. místo

Starší žákyně III
Anežka Sochová a Eva Martinová 2. místo
Eliška Kubalová a Kateřina Žváková 3. místo

Starší žákyně IV
Jana Dybalová a Pavla Juchelková 2. místo
Anna Huďová a Lucie Chovančíková    3. místo

Dorostenky
Lucie Juřenová a Michaela Žváková 1. místo

Kateřina Vyvialová a Zuzana Kunzová 2. místo
Kristýna Sasínová a Klára Bilasová 4. místo

Mladší žáci
Vít Jakub Pavlas a Kamil Trochta 2. místo

Starší žáci III
Michael Vladimír Bužek a Ondřej Šnajder  1. místo
Polášková Hana a Petr Ondračka 3. místo

Dorostenci
Petr Bílek a Dan Kunz   1. místo
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„Barevné velikonoce“ na Myslíku
Po úspěšné předvánoční dílně, kterou 

pořádala TJ Sokol Myslík, jsme slíbili, že 
podobnou akci zopakujeme na velikonoce.  
V pátek 4. 4. 2014 jsme se proto sešli 
v prostorách SKSC (bývalá škola) na Myslíku 
u velikonoční dílny aneb tvoření pro děti 
a rodiče. Akce vzbudila velký zájem, což 
dokazuje početná účast dětí a rodičů, během 
celého odpoledne se jich vystřídalo téměř 70. 

Na čtyřech stanovištích děti vyráběly 
velikonoční dekorace – zdobily vajíčka 
různou technikou, vyráběly velikonoční 
beránky, pestrobarevné zápichy z vlnitého 
papíru, skládaly krepové kytičky a tvořily 
barevná kuřátka. Některé děti se zapojily 
s takovou radostí a elánem, že je rodiče 
nemohli od tvorby odtrhnout. Nejtěžší bylo 

uplést velikonoční pomlázku, ale i to se za 
pomocí zdatných instruktorů podařilo – 
vrbových proutků bylo dost.

Hezké výrobky, hlavně techniku háč-
kování nám přišla ukázat paní Gavlovská 
z Kozlovic.

Odpoledne uběhlo při krásné a tvořivé 
práci velmi rychle.  Všichni pracovali 
s velkým zaujetím a na svoje výtvory mohli 
být právem hrdi.  Nápaditá díla byla obdi-
vuhodná, děti dokázaly, že mají smysl pro 
krásu a dovednost. Vlastnoručně vyrobené 
ozdoby určitě přispěly k domácí veliko-
noční výzdobě každého ze zúčastněných.

Poděkování patř í všem č lenkám 
TJ Sokol, které věnovaly přípravě veliko-
noční dílny svůj volný čas… 

Iva Šprochová

Palkovický tenis žije
Po důkladné přípravě a výběru trenérů 

mohlo vedení tenisového oddílu TJ Sokol 
Palkovice svolat ve středu 30. dubna 
všechny dětské zájemce o hru tenisu na 
zrekonstruované kurty. 

Dvacítka tenisu chtivých místních 
dětí v doprovodu rodičů okusila první 
údery přes tenisovou síť. Pod vedením 
zkušených trenérů se seznámili s počátky 
tenisových základů. Zábavnou formou 
zjistili, jak mají správně držet raketu, jak 
„pinkat“ na druhou stranu pomocí naha-
zovaných míčků. Zkoušeli udržet tenisový 
míček pod kontrolou na tenisové raketě, 
ale také samotný pohyb na kurtech.

V současné době probíhají tréninky 
přihlášených dětí v rozvržených časech 
podle požadavků rodičů od pondělí do 
pátku. Nejmladšími členy jsou chlapci 
a dívky ve věku 5 a 6let. V průběhu let-
ních prázdnin připravujeme letní týdenní 
tenisové kempy ve čtyřech turnusech, 

vždy v pětidenních cyklech v čase od 8 do 
16 hodin s plným trenérským servisem, 
včetně stravy a tréninky plné tenisové 
zábavy. O samotných termínech budou 
zájemci v předstihu informováni.

Nadále probíhá zvelebení samotného 
areálu. V prvních květnových dnech za 
účasti členů v rámci členských brigád byly 
zabetonovány patky pro stavbu dřevěného 
přístřešku, který je budován ze získaného 
finančního grantu od společnosti OKD 
a bude sloužit jako zázemí pro hráče 
tenisu. Tady patří také poděkování ochot-
nému místnímu stavebnímu podnikateli 
Rošťovi Zlému, který poskytl vrtací tech-
niku i pracovní síly k stavební přípravě. 

Tenisový oddíl je stále otevřen všem 
dalším zájemcům nejen mezi dětmi, ale 
i dospělými. Nabízíme také samotný pro-
nájem tenisových kurtů dle stanovených 
podmínek zveřejněných na internetových 
stránkách organizace.      

Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice



P A L K O V I C K É  L I S T Y

19

Hasičská soutěž na Myslíku
Sbor dobrovolných hasičů na Myslíku 

uspořádal dne 3. 5. 2014 hasičskou 
soutěž, která byla letos první v rámci 13. 
okrsku a zároveň tím i oslavil 85. výročí 
od založení sboru. 

13. okrsek se skládá z okolních sborů 
a to Kozlovice, Palkovice, Myslík, Lhotka, 
Měrkovice, Rychaltice a Hukvaldy.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. Prvním 
kolem je běh na 100 m s překážkami, po 
kterém následuje požární útok. Vzhledem 
ke špatnému počasí se běh na 100 m 

zrušil. Soutěžilo se jen v požárním útoku, 
ve kterém se nejlíp umístili muži z Kozlovic 
následování muži ze Lhotky. Naše mužstvo 
se umístilo na 4. místě. V ženské kategorii 
vyhrály ženy ze Lhotky. Okrskového kola 
se zúčastnili také zástupci polských hasičů, 
kteří spolupracují s okresním sdružením 
hasičů.

Akce by se nedala uskutečnit bez 
pomoci okolních sborů (časomíra, cisterny 
s vodou, překážky atd.). Za toto jim patří 
velký dík.

SDH Myslík

Senior klub bilancuje
Ve středu 23. dubna jsme uspořádali 

besedu o přehradách Olešná a Baška s paní 
Martou Vojkovskou, bývalou dlouholetou 
pracovnicí Povodí Odry. V letošním roce 
to bude již 50 let od uvedení vodního díla 
Olešná do provozu. Mnohé archivní mate-
riály nám byly známé, ale více bylo těch 
někdy až nepochopitelných. Hodně jsme 
se dověděli, zavzpomínali a vše bylo moc 
zajímavé. Děkujeme. Škoda, že posluchačů 
se sešlo pouze 32. 

25. dubna zástupci našeho klubu 
oslavili ve Fryčovicích 20. výročí zalo-
žení místního Klubu seniorů. Překvapila 
nás zajímavá kulturní vložka žáků jejich 
Mateřské a Základní školy i vystoupení 
hudební skupiny pod vedením našeho 
pana Jaromíra Ondračky. Účast všech 
klubů seniorů z povodí Ondřejnice i pěkné 
prostředí nás potěšilo.

Čtvrtý turistický výšlap našeho Senior 
klubu ve čtvrtek 1. máje směřoval k mys-
líkovskému hradu – mnohým známému 
kopci Hradisko. Pěkné počasí i zajímavé 
téma a nádherné výhledy do okolí vylákaly 

23 účastníků. Vyčerpaní, ale přespokojení 
se vraceli až k 15. hodině odpoledne.

A co nás čeká?
Ve středu 21. května pojedeme 

autobusem na prohlídku Muzea kočárů 
v Čechách pod Kosířem a zdatnější 
mohou zdolat i tzv. Hanácký Mont Blanc. 
Po obědě si prohlédneme město Litovel 
a navštívíme místní pivovar.

V červnu možná dojde i na další výš-
lap, tentokrát již pátý, který by se věnoval 
památkám Palkovic.

Určitě se však bude smažit vaječina, ve 
středu 25. června od 15 hodin, tentokrát 
však ve sportovně-kulturním areálu na 
Myslíku (v bývalé škole vedle kaple). Tam 
to ještě naznáme, takže tradičně vajíčka 
a dobrou náladu s sebou. Nikoho nesmí 
odradit autobusové spojení!

V červenci bychom rádi navštívili 
Kroměříž a okolí, ale o tom až v dalším 
čísle Palkovických listů. Snad vyjdou 
včas!?

Všichni se těšíme na pěknou spolu-
práci a hojnou účast.
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Blahopřejeme...
„Dejte každému dni příležitost, 

aby se mohl stát tím nej-
krásnějším dnem ve Vašem 
životě“.

V dubnu slavily kulaté výročí 
paní Jindř iška Janíková , 
Marie Bednářová, Drahomíra 
Bílková a pánové Jaroslav 

Tesařík a Ladislav Žáček z Palkovic. 
V květnu se k nim přidali pánové Vlas-

timil Kusý z Palkovic a Josef 
Vašíček z Myslíku.

Přejeme dlouhý život ve 
zdraví redakční rada Palko-
vických listů, starosta, rada 
a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Rozloučili jsme se...
„Maminky ani tatínkové neumí-

rají, maminky a tatínkové jenom 
usínají, aby se každé ráno probouzely 
ve vzpomínkách svých dětí.“

V dubnu nás navždy opustili pan Sta-
nislav Šproch, František Krč, Václav 
Mamula, Václav Morys z Palkovic 
a paní Květoslava Bílková a Božena 
Šigutová z Palkovic. V květnu jsme 

se rozloučili s paní 
Olgou Radovou 
z Palkovic.

Přijměte prosím, 
projev naší nejhlubší 
účas t i  s  těžkým 
zármutkem, jenž Vás postihl. Redakční 
rada Palkovických listů, starosta, rada 
a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Společenská rubrika

Okénko zahrádkáře

Naši jubilanti v červnu:

Milan Zlý   10. 6.
Ludmila Adamovská 15. 6.
Ludmila Kulová  18. 6.

Marie Žídková  21. 6.
Sylva Kusá   22. 6.

Všem zdraví, pohodu a kolem sebe 
hodně dobrých lidí přeje výbor Senior 
klubu.

Červen... Červen-li více sucho než mokro 
bývá, urodí se hojnost dobrého vína.

Okrasná zahrada
V červnu kvete velké množství okras-

ných dřevin, jako například jasmíny, růže, 
kosatce, pivoňky nebo petúnie. Okrasným 

keřům pravidelně upravujeme jejich tvar, 
řežeme i čerstvě vysazené opadavé živé 
ploty, kterým tak vytvoříme podmínky 
k bohatému zahušťování. 

Odkvetlá květenství některých listnáčů 
je třeba včas odstraňovat, aby se rostliny 
nevyčerpávaly tvorbou. Záhon růží odple-
velujeme a kypříme. Tulipány a narcisy 
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necháme po vyjmutí ze země zatáh-
nout, očistíme cibule a i s listy zavěsíme 
k doschnutí na suchém místě. Některé 
trvalky (floxy, lupiny a ostrožky) můžete 
po odkvětu hlouběji seříznout. Pokojovým 
květinám dopřejte polostín v zahrádce, kde 
je zapustíte i s květináčem do země. 

Trávník za suchých dní pravidelně 
zavlažujeme, na začátku měsíce přihnojíme 
a pomocí pesticidů likvidujeme dvoudě-
ložné plevely. 

Ovocná zahrada
V červnu dozrává první ovoce. Pod 

rostliny jahodníků nastýláme piliny, trávu 
nebo slámu, abychom je ochránili před 
kontaktem s vlhkou půdou a předešli tak 
plísňovým chorobám. Jahody sklízíme 
pokud možno dopoledne, aby orosené 
plody alespoň zčásti oschly. Z porostu 
odstraňujeme nahnilé a mumifikované 
plody, které jsou zdrojem šíření infekce  
- zvláště za vlhka, nebo v přehoustlém 
porostu. Dozrávají nám rané odrůdy rybízu 
a koncem měsíce i první maliny. 

U ovocných stromů upravujeme tvar 
koruny, odstraníme zahušťující nové leto-
rosty. Bujně rostoucí stromy můžeme taky 
sestříhat, abychom zpomalili jejich růst. 

I když ovocný strom sám redukuje 
počet nasazených plodů tzv. červnovým 
propadem, je důležité v případě velké 
násady další ruční protrhávání -  probírka, 
aby plody měly co nejlepší podmínky pro 
vývoj. Ovoce tak doroste do větší veli-
kosti, lépe se vyvine a vybarví a strom se 
zbytečně nevyčerpá. Platí to nejen o jabl-
kách, ale rovněž o broskvích. Je-li delší 
dobu sucho a patrný nedostatek vláhy, je 
třeba stromky z podzimní a jarní výsadby 
důkladně zalít.
• Stromy s bohatou násadou plodů 

přihnojujeme. 

• Půdu pod ovocnými stromy udržujeme 
v bezplevelném stavu. 

• Révu vinnou přihnojujeme a v zóně 
hroznů a ve spodní třetině nových 
výhonů vylamujeme neplodné letorosty 
(zálistky). 

• Kontro lu jeme ovocné d řev iny, 
jestli nejsou napadeny plísňovými 
chorobami nebo škůdci. Je-li to potřeba, 
zopakujeme ochranný postřik proti 
škůdcům a chorobám.

Doporučená chemická ochrana:
 - Při silném infekčním tlaku houbových 

chorob (vlhké a teplé počasí) provádíme 
i v červnu ošetření proti houbovým 
chorobám jádrovin (padlí a strupovi-
tosti). Z přípravků je vhodný PUNCH 10 
EW nebo TOPAS 100 EC či TALENT. 
Všechny působí proti oběma chorobám. 
K zesílení účinku a oddálení vzniku 
rezistence se kombinují s kontaktními 
preparáty např. s DITHANEM. Jakmile 
však infekční tlak pomine, vracíme se 
zpět ke kontaktním přípravkům, proti 
strupovitosti např. použijeme DITHANE 
DG NEOTEC, proti padlí přípravky na 
bázi síry např. KUMULUS WG.

- U třešní a višní začátkem června 
v době zrání „Rychlice německé“ dochází 
při teplém a vlhkém počasí k počátkům 
infekce, zapříčiňující skvrnitost listů 
třešně a višně. Zde kromě DITHANU 
a DELANU 750 SC, které působí pouze 
preventivně, je možné použít účinnější 
preparáty a to SYLLIT 65 WP, případně 
PUNCH 10 EW.

- Začátkem června především ošetřujeme 
jabloně proti obaleči jablečnému. 
Jakmile se už na stromě vyskytne první 
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červivý plod - použijeme systémové 
př ípravky - MOSPILAN SP nebo 
CALYPSO 480 SC.

- Po 10. červnu začíná nálet mouchy 
vrtule třešňové způsobující červivost 
třešní zrajících v červenci a v srpnu. 
Přípravek CALYPSO 480 SC má 
ochrannou lhůtu 14 dnů. Nálet vrtule 
třešňové se dá přesněji určit pomocí 
žlutých lepových desek vyvěšených do 
korun třešní. Bývá to obyčejně v době, 
kdy v přírodě kvete černý bez. Proti vrtuli 
vždy ošetřujeme těmito přípravky dva-
krát ve čtrnáctidenním intervalu. Prvý 
postřik načasujeme za 14dnů po začátku 
soustavného náletu tohoto škůdce.

- Každoročně se na ovocných stromech 
a na bobulovinách vyskytují listové 
mšice. Zde včas použijeme například 
PIRIMOR 50 WG.

- V červnu vyžaduje vinná réva zvýše-
nou pozornost při chemické ochraně 
- zvláště pak v našich „okrajových oblas-
tech pěstování s horšími klimatickými 
podmínkami“ je velmi náročná na che-
mickou ochranu. Řešením je vysazování 
nových-vůči chorobám rezistentních 
odrůd které často i lépe snášejí naše 
chladnější klima.

- Po sklizni jahod -většinou koncem 
června, je nutné ošetřit jahodiště. Pokud 
se nám vyskytne bílá či fialová skvrnitost 
listů jahodníku, pak sežneme porost 
a ošetříme přípravkem DITHANE DG 
NEOTEC. Vždy však po sklizni bychom 
měli likvidovat roztočíka jahodníkového 
(MOSPILAN 20 SP).

Zeleninová zahrada
V červnu sklízíme saláty, mrkve, ředkve, 
kadeřávek a rané zelí. V první polovině 
měsíce sklízíme rebarboru, v druhé pak 
koření a bylinky, které sušíme na tma-
vém, dobře větraném a suchém místě. Po 
sklizni je třeba uvolněné záhony urovnat 
a zpracovat pouze mělce (motyčka, hrábě) 
a co nejdříve na ně vysít další kulturu 
(kopr, hrách, mrkev, či keříčkové fazole 
pro podzimní sklizeň), abychom co nej-
více šetřili s půdní vláhou. Též je možné 
vysazovat pórek a podzimní košťáloviny, 
pro podzimní zářijovou sklizeň vysít letní 
hlávkový salát.  Vždy co 14 dní se pěs-
tovaná zelenina (celer, okurky, papriky, 
rajčata) doporučuje přihnojovat. Na 
zahrádce nezapomeneme nechat místo 
pro záhonek brokolice, která není tak 
pěstitelsky náročná, jako květák. Po vět-
ších deštích je dobré záhony nakypřit, aby 
se nevytvořil škraloup.  Zeleninu je třeba 
včas odplevelovat, aby plevel nedorostl do 
fáze kvetení a často ji okopávat, aby se 
šetřila půdní vláha. Košťáloviny a okurky 
můžeme nakopčit. Okurky zaléváme 
přímo k rostlinám, aby voda nepřišla na 
list. U hnojivého roztoku volíme raději 
nižší koncentraci, aby nedošlo k popálení 
rostlin. Zvlášť náročný na hnojivou zálivku 
je celer.

• Plody tyčkových rajčat pěstujeme 
maximálně na dvou výhonech u každé 
rostliny. Další výhony vyrůstající z paždí 
listů odstraňujeme. 

• Rebarboře a libečku odstraňujeme květní 
výhony, aby se rostliny nevysilovaly 
tvorbou semen. 
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• Nepřeje-li nám počasí, chráníme teplo-
milné rostliny proti chladnému počasí 
fóliovými kryty. 

• Provádíme ochranné postřiky proti 
plísním, mšicím a housenkám.

Doporučená chemická ochrana:
Červen je měsícem, kdy u zeleniny 
a brambor hrozí výskyt plísní. U rajčat je 
to plíseň rajčete a septoriová skvrnitost 
listů. Proto je třeba za vlhkého a teplého 
počasí opakovaně preventivně ošetřovat 
rajčata. Jako nejlepší se jeví použít před 
sklizní ACROBAT MZ WG(0,25%) - OL 
je 21 dnů, během sklizně je nutné jej 
vystřídat přípravkem RIDOMIL GOLD 
MZ 68WP Pepite, protože má výhodnou 
velmi krátkou ochrannou lhůtu (3 dny). 
U brambor hrozí výskyt plísně bram-
borové a poškození natě mandelinkou 
bramborovou. Proti bramborové plísni 
se opět jeví jako nejlepší ACROBAT 
MZ WG v koncentraci 0,25%, nebo 

CURZATE GOLD. Proti mandelince 
působí například  MOSPILAN 20 SP 
a CALYPSO 480 SC. U plísně cibulové 
opět jako optimálně účinný je ACROBAT 
MZ WG. Začátek června je nejzazší termín, 
kdy je třeba cibuli preventivně ošetřit tímto 
přípravkem. Ten, kdo pěstuje okurky na 
záhonech se pak neobejde bez pravidel-
ného preventivního ošetřování porostu 
proti plísni okurkové. I zde opět nejlépe 
osvědčují systémové přípravky ACROBAT 
MZ WG (0,25%) a vynikající ALIETTE 80 
WP (0,2%). ACROBAT opět použijeme 
před nástupem plodnosti, naproti tomu 
přípravek ALIETTE, případně PREVICUR 
607 SL můžeme využívat i během sklizně - 
vždy je použijeme ihned po otrhání plodů, 
neboť mají velmi krátkou ochrannou lhůtu 
- 3 dny. 

Proti plžům se bráníme různými přípravky 
– lze použít například  FERAMOL, Vanish 
Slug pellets.

Ing. Vratislav Obadal

Recepty pro Vás…

Grilovaný babiččin bůček

Suroviny:
1 kg vepřového bůčku bez kosti 

a kůže, 7 stroužků česneku, lžička 
mletého kmínu, šťáva z půlky 

citronu, 4 lžíce olivového 
oleje, lžičku tymi-

ánu, 1 dl černého 
piva, sůl, špetka 
citronového pepře, 
3 snítky šalvěje, 
3 snítky majoránky

Postup:
V misce smícháme marinádu ze všech 

ingrediencí, šťávu z citronu, olej, pivo, tro-
chu pepře, soli a mletého kmínu. Bylinky 
posekáme a promícháme s prolisovaným 
česnekem. Bůček nakrájíme na centimet-
rové plátky, potřeme bylinkami s česnekem 
a naložíme do marinády nejméně na 
2 hodiny, komu se to podaří nechat přes 
noc, o to je výsledek lepší. Takto připra-
vené maso položíme na gril a pozvolna 
grilujeme. Během grilování maso otáčíme 
a potíráme zbylou marinádou.
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25. 6. 2014 Seniorklub, Smažení vaječiny, sportovně - kulturní areál
na Myslíku – 15.00

Termínový kalendář

Buřty v kabátku

Suroviny:
8 špekáčků, 8 plátků slaniny, 100 g 

sýra, pálivou chili papričku, 1 cibuli,
grilovací koření, olej na potření

Postup:
Oloupané špekáčky podélně roz-

řízněte. Mezi půlky vložte plátek sýra, 
trošičku nadrcené papričky a kolečko 
cibule. Přitiskněte, obtočte kolem plátky 
slaniny a po obou stranách spíchněte 
párátkem. Potřete olejem, posypte grilo-
vacím kořením a grilujte.

Grilovaná kuřecí křidélka

Suroviny:
Marináda: 30g česneku utřeného se 

solí, 2 lžíce sójové omáčky, lžíce medu, 
lžíce bílého vína nebo octa, 3 lžíce oleje, 
mletý zázvor. Maso: 10 ks kuřecích kří-
del nebo stehýnek

Postup:
Kuřecí křídla den předem naložíme do 

marinády a druhý den grilujeme - lze i péct 
v troubě.

Grilované švestky

Suroviny:
1 balení sušených švestek, 200 g ang-

lické slaniny na plátky, 100 ml koňaku, 
brandy nebo portského vína.

Postup:
Pokud jsou švestky s peckou, tak je 

vypeckujeme. Do misky dáme alkohol a pro-
mícháme v něm švestky. Necháme odležet 
před noc nebo alespoň jednu hodinu. Švestky 
po odležení oklepeme, osušíme a obalíme 
v plátcích slaniny, které upevníme párátkem. 
Rozpálíme si gril. Švestky opékáme nad 
mírným žárem nebo plamenem z obou stran, 
dokud nezískáme hezky křupavou a dozla-
tova opečenou slaninu. Servírujeme teplé 
v misce, párátka ve švestkách ponecháme, 
abychom si je mohli sami nabírat.

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

Palkovice ve složení Ing. Vratislav Obadal – předseda redakční rady, Radim Bača, 
Iveta Trochtová, Petra Opělová, Martina Mertová

e-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter.
Internetová verze: www.palkovice.cz. Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky

nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor. Uzávěrka příštího čísla je 26. 6. 2014. 
Vychází osmkrát ročně. 
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

Potřebujete přikrýt dřevo, 
zakrýt kurník nebo kůlnu?

Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

cena běžná: 239 Kč/m2

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

(vč. DPH)

„ Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální 
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Zelená úsporám na klíč.

Od vyřízení dotace

až po realizaci.

www.coleman.cz   prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Tomáš Červený, mobil: 725 675 650
OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA
Provozní 5560, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: 596 940 640 
ředitel obchodního centra Bc. Pavel Merenda, mobil: 725 675 606

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3)  150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za 

20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony 
a další ceny.

www.colemanie.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Nejkvalitnější česká plechová
krytina se zárukou

až 40 let!

Cena od 199 Kč/m2

(vč.DPH)
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Terénní  
služba 

POTŘEBUJETE PORADIT, POMOCI, PODPOŘIT  

NEBO DOPROVODIT?  
Jsme tady pro Vás! Terénní služba ZOOM, která Vám nabízí:  

 
1. Poradenství - pomůžeme Vám vyřešit Vaší obtížnou situaci např.: s dluhy, poradíme na jaké 
dávky máte nárok, pomůžeme při hledání zaměstnání, bydlení apod. 
2. Pomoc - pomůžeme Vám vyplnit formuláře k vyřízení potřebných dávek, sepsat žádosti     
k soudu, na úřady, na město apod. Dále Vám můžeme pomoci při vyřizování a jednání na 
úřadech, u lékaře, na poště apod. 
3. Podpora - můžete si s námi popovídat o všem, co Vás trápí (zdravotní problémy, rodinné     
a partnerské problémy, sousedské vztahy, zadlužení, apod.). 
4. Doprovod - můžeme Vás doprovodit na úřad, poštu, k lékaři, do nového  zaměstnání apod.  
5. Zlepšení dovedností - snažíme se Vám pomoci s běžnými činnostmi (např. pomoc s chodem 
v domácnosti, pomoc při práci na počítači, jak napsat životopis, jak se ucházet o práci apod.). 
6. Poskytnutí informací - můžeme Vám  pomoci, jestliže máte jakýkoliv problém a nevíte si 
rady, kam se s ním obrátit (např.: neznáte kontakty, úřední hodiny či telefonní čísla na úřady,  
lékaře aj.). 

KDY A KDE NÁS NAJDETE: 
 

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK: 08:00 — 15:00 
 

Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty). 
v blízkosti autobusové zastávky linky 1,2 „Nový byt“. 

 
Služba je BEZPLATNÁ! 

Kontakt: 
Bc. Lenka Vaňková, DiS.   +420 731 759 039 
Bc. Lucie  Zíková, DiS.       +420 732 449 204 
 
EMAIL: terennisluzba.f-m@caritas.cz 
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Firma BML les s.r.o.
Provádí těžbu dřeva, přibližování, úklid klestů a zalesňování.

Vykupuje veškerou dřevní hmotu za hotové po dohodě.
V případě zájmu volejte na 773 568 225
nebo piště na Luda.Micka@seznam.cz
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Omalovánka pro děti



ior 

b bilancuje

Ve středu 23. dubna jsme uspořádali 

edu o přehradách Olešná a Baška s paní 

rtou Vojkovskou, bývalou dlouholetou 

covnicí Povodí Odry. V letošním roce 

bude již 50 let od uvedení vodního díla 

šná do provozu. Mnohé archivní materiály 

m byly známé, ale více bylo těch někdy až 

pochopitelných. Hodně jsme se dověděli
, 

zpomínali a vše bylo moc zajímavé. Děk
ujeme. 

oda, že posluchačů se
 sešlo pouze 32. 

25. dubna zástupci našeho klubu oslavili ve 

čovicích
 20. výročí 

založení místního Klubu 

iorů. Př
ekvapila nás zajímavá kulturní vložka žáků 

ch Mateřské a Základní školy i vystoupení hudební 

upiny pod vedením našeho pana Jaromíra Ondračky. 

ast vše
ch klubů seniorů z p

ovodí Ondřejnice i pěk
né 

ostředí nás potěšilo.

Čtvrtý turistick
ý výšlap našeho Senior klubu ve 

vrtek 1. máje 

k mys

– mnohým známé

zajímavé téma a nádherné vý

účastníků. V
yčerpaní, ale přespokojen

15. hodině odpoledne.

Ve středu 21. května pojedeme autobusem na 

prohlídku Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem 

a zdatnější 
mohou zdolat i tzv. Hanácký Mont 

Blanc. Po obědě 
si prohlédneme měst

o Litovel a 

navštívím
e místní pivovar.

V červnu možná dojde i na další výšlap, 

tentokrát již p
átý, který by se věnoval památkám 

Palkovic.

Určitě 
se však bude smažit vaječina, ve 

středu 25. června od 15 hodin, tentokrát však 

ve sportovně-k
ulturním areálu na Myslíku 

(v bývalé škole vedle kaple). Tam to ještě 

naznáme, takže 

é velikonoce“ 

ku

pěšné předvánoční dílně, k
terou pořádala TJ 

lík, jsme slíbili, že podobnou akci zopakujeme 

oce.  V pátek 4. 4. 2014 jsme se proto sešli v 

h SKSC (bývalá škola) na Myslíku u velikonoční 

b tvoře
ní pro děti a

 rodiče. Akce vzbudila velký 

ž dokazuje početná účast dětí
 a rodičů, b

ěhem 

poledne se jich vystřídalo téměř 7
0. 

yřech stanovištích
 děti vyráběly velikonoční 

– zdobily vajíčka různou technikou, vyráběly 

ní beránky, pestrobarevné zápichy z vlnitého 

papíru, 
skládaly 

krepové kytičky a tvořil
y barevná kuřátka. Něk

teré děti s
e 

zapojily s takovou radostí a elánem, že je rodiče nemohli 

od tvorby odtrhnout. Nejtěžší 
bylo uplést velikonoční 

pomlázku, ale i to se za pomocí zdatných instruktorů 

podařilo – vrbových proutků bylo dost.

Hezké výrobky, hlavně techniku háčkování nám 

přišla
 ukázat paní Gavlovská z Kozlovic.

Odpoledne uběhlo při krásné a tvořiv
é práci velmi 

rychle.  Všichni pracovali s ve
lkým zaujetím a na svoje 

výtvory mohli být právem hrdi.  Nápaditá díla byla 

obdivuhodná, děti 
dokázaly, že mají smysl pro krásu 

a dovednost. Vlastnoručně
 vyrobené 
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Předání grantu ArcelorMittalPředání grantu ArcelorMittal

-  Martin Chýlek, Ing. Tomáš Huďa-  Martin Chýlek, Ing. Tomáš Huďa

ům základní školy se otevřely nové 

žnosti 

Již téměř r
ok běží 

na základní škole projekt 

vace výuky pro udržitelný rozvoj a navázání 

lupráce s aktéry na trhu práce pro lepší 

atnitelnost žáků ZŠ Palkovice, na který se 

dařilo získat dotaci ve výši přes 2,4 milionů 

z Operačního programu Vzdělávání pro 

kurenceschopnost.  

Tak jako u mnoha jiných věcí, 
tak i za tímto 

jektem stála na počátku náhoda. V roce 2010 

e v rámci kandidatury do obecního zastupitelstva 

Nezávislé přemýšleli, jak pomoci obci nebo škole 

ň využít možností, které přinášejí Evropské 

lbách jsem se díky zastupiteli Martinu 

Radimem Bačou, kde jsme 

spěšn
é bychom 

tarosta 

zorganizoval schů
zku s panem ředitelem ZŠ Ivo Fišerem. 

Výsledkem společné schůz
ky díky podpoře pana 

ředitele i pana starosty byla domluva na přípravě tohoto 

projektu, který probíhá během roku 2013 a 2014.

Celý projekt je rozdělen na tři čá
sti. První část je 

zaměřena na inovaci výuky příro
dopisu a zeměpisu 

v 8. a 9. třídě
, kde je velký důraz kladen na regiony 

ČR. V rámci této části se také podařilo pro školu 

pořídit větší 
množství 

tabletů, foťáky s kamerou, 

GPS navigace, mikroskopy, dalekohledy a další 

pomůck
y, které žáci aktivně 

na hodinách využívají 

a díky čemuž je výuka pro ně m
nohem zajímavější 

a přínosnější
. Pro potřebu výuky se podařilo 

nakoupit také nové zajímavé knihy, učebnice a 

encyklopedie.

Druhá část projektu se skládá za čtyř
 

velkých týdenních exkurzí pro žáky 8. a 9. 

třídy. Loni na podzim žáci tak prozkoumali 

oblast Lednicko-valtického areálu a Podyjí. 

k nci tohoto školního roku probíhají 

Š avu a do Krkonoš. Čtvrtá 

se zaměří 
na 

Během 

Krajská a 

republiková soutěž ve sportovní 

gymnastice

V neděli 2
7. 4. 2014 se uskutečnila v naší 

tělocvičně
 krajská soutěž ve sportovní 

gymnastice. Naši tělovýchovnou jednotu 

reprezentovalo 5 děti.

Družstvo mladších žáků, sk
ončilo na 5. místě 

(z 8). V jednotlivcíc
h se umístil Jan Ryška na 15. 

místě, M
arek Kozel na 17. místě a

 Štěpán Zeman 

na 22. místě.

V kategorii mladších žákyň II získalo složené 

družstvo, TJ Palkovice a TJ VP Frýdek-Místek, 

stříbrné medaile. Karolína Bužková se v jednotlivcíc
h 

umístila na 12. místě.

V kategorii sta
rších žákyň skončila Bára Šidelková 

na 10. místě.

V republikové soutěži, 
která se uskutečnila 16. 

– 18. 5. 2014 v Doubí u Třeboně, nás reprezentovali 

Karolína Bužková a Jan Ryška. V kategorii mladších 

žákyň se družstvo, ve kterém soutěžila Karolínka se dvěma 

děvča
ty TJ VP FM, umístilo na 4. místě z 

16 družstev. V 

jednotlivcíc
h obsadila Kája 25. místo (ze 70 účastníků). H

onza 

nčil na 14. místě a jeho rovněž 
složené družstvo 

borovou“ medaili. Moravskoslezský kraj v 

dnocení zvítě
zil a domů js

me si 

ný putovní pohár.

i a Mertová 

liková soutěž

ve sportovní gymnastic

V neděli 27. 4. 2014 se uskutečnila v n

tělocvičně
 krajská soutěž ve sportovní gymnast

Naši tělo
výchovnou jednotu reprezentovalo 5 děti.

Družstvo mladších žáků, sk
ončilo na 5. místě (z

jednotlivcíc
h se umístil Jan Ryška na 15. místě, 

Kozel na 17. místě a Štěpán Zeman na 22. míst

V kategorii mladších žákyň II získ
alo složené d

TJ Palkovice a TJ VP Frýdek-Místek, stříb
rné

Karolína Bužková se v jednotlivcíc
h umístila na 

V kategorii sta
rších žákyň skončila Bára Šid

10. místě.

V republikové soutěži, 
která se usk

– 18. 5. 2014 v Doubí u Třeboně, nás r

Karolína Bužková a Jan Ryška. V kate

žákyň se družstvo, ve kterém soutěžila Karo

děvča
ty TJ VP FM, umístilo na 4. místě z

jednotlivcíc
h obsadila Kája 25. místo (z

Honza Ryška skončil n
a 14. místě a

 jeh

družstvo získalo „bramborovou“ medail

kraj v ce
lkovém hodnocení zvítě

zil a do

nádherný putovní pohár.

Krajská a republiková soutě

V neděli 2
7. 4. 2014 se usku

krajská soutěž ve sporto

tělovýchovnou jednotu reprezento

tvo mladších žáků, sko

umístil J
an R

íst

Mladší žákyně

Alexandra Radová a 

Vendula Veselková  2. 

místo

Starší žá
kyně II

I

Anežka Sochová a Eva 

Martinová 
2. místo

Eliška Kubalová a Kateřina 

Žváková 3. místo

Starší žá
kyně IV

Jana Dybalová a Pavla 

Juchelková 2. místo

Anna Huďová a Lucie 

Chovančíková    3. místo

Dorostenky

Lucie Juřenová a Michaela Žváková 

1. místo

Kateřina Vyvialová a Zuzana Kunzová 

2. místo

Kristýna Sasínová a Klára Bilasová 

4. místo

Mladší žáci

Vít Jakub Pavlas a Kamil Trochta 

2. místo

Starší žá
ci III

Michael Vladimír Bužek a Ondřej Šnajder  

1. místo

Polášková Hana a Petr Ondračka 
3. místo

Dorostenci

Petr Bílek a Dan Kunz  
 

1. místoL
ukáš Bolek

sou
V sobotu 10.

2014 se v krásném 

prostředí 
Kunčic 

pod 
Ondřejníkem 

uskutečnila regionální 

soutěž CPP „Medvědí 

stezka“ – závod v 

turistick
ých dovednostech 

a znalostech. 

Ačkoliv ráno vydatně 

pršelo, na startu se na nás 

již usmívalo sluníčko. Na trati 

dlouhé cca 3 km předváděli 

soutěžící 
své znalosti ze 

zdravovědy, kulturně poznávací 

činnosti, fauny a flory, vázání 

uzlů, orientaci mapy, práci s 

k
2014 ve

postoupilo 8 hlí

Výsledky:

Mladší žákyně

Alexandra Rado

2. místo

Starší žá
ky

Anežka Soc

2. místo

Eliška Kub

3. místo

Starší ž

Jana D
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Družstvo mladších žáků, sk
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zel na 17. místě a Štěpán Zeman na 22. míst

notlivcíc
h se umístil Jan Ryška na 15. místě,

V kategorii mladších žákyň II získ
alo složené d

TJ Palkovice a TJ VP Frýdek-Místek, stříb
rné

Karolína Bužková se v jednotlivcíc
h umístila na 

V kategorii sta
rších žákyň skončila Bára Šid

rolína Bužková se v jednotlivcíc
h umístila n

10. místě.

V republikové soutěži, 
která se usk

18. 5. 2014 v Doubí u Třeboně, nás r

Bužková a Jan Ryška. V kate

ve kterém soutěžila Karo

umístilo na 4. místě z
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ěěěřřřřřřř rrok běží 
na základní škole projekt 

ýuukukukukkkkkkyyy pro udržitelný rozvoj a navázání 

sssss aktéry na trhu práce pro lepší 

ooosssssstststtt žáků ZŠ Palkovice, na který se 

 aktéry na trhu práce pro lepš

ísssssskkkkkkkkaat dotaci ve výši přes 2,4 milionů 

ppepeeeeeeerrračního programu Vzdělávání pro 

eeesssssscscccchhopnost.  

kokoooooooo u mnoha jiných věcí, 
tak i za tímto 

ssssstststttááála na počátku náhoda. V roce 2010 

mmmmcccccccicii kandidatury do obecního zastupitelstva 

sllélééééééé přemýšleli, jak pomoci obci nebo škole 

vvvvvvvyyužít možností, které přinášejí Evropské 

lbách jsem se díky zastupiteli Martinu 

Radimem Bačou, kde jsme 

spěšn
é bychom 

tarosta 

ovo
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zaměřena na inovaci výuky příro
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v 8. a 9. třídě
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v

pořídit větší 
množství 

tabletů, foťáky s kkkkaaaaaaamamm

GPS navigace, mikroskopy, dalekohledyyyy y aa

pomůck
y, které žáci aktivně 

na hodináchh vvvvvvvyvyy

a díky čemuž je výuka pro ně m
nohem zaaajjjíjíjíííímmmmm

a přínosnější
. Pro potřebu výuky se ppppppppopo

nakoupit také nové zajímavé knihy, uččeeeeeeeebbbbbb

encyklopedie.
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velkých týdenních exkurzí pro žákyy 8888888

třídy. Loni na podzim žáci tak proozzzzkzkkkkkkko

oblast Lednicko-valtického areálu aaaaa PPP

k nci tohoto školního roku ppppprprprprrro
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se zaamammmmmmmmmě
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jnar 

o nemocí, 

lo takové 

ěr, jako je 

a. Nemoc 

ačátkem a 

průběhem. 

Nemocní mohou mít v počáteční fázi 

pocit, že
 neovládají své tělo, pociťují 

únavu, obtížně
 se pohybují. Nemoc 

je velmi individuální, u každého 

probíhá jinak. 

A tady se dostávám k úvodní 

otázce. Proč jste začal cvičit Vy, 

pane Wojnare?

Právě z d
ůvodu těžkéh

sklerózou multiplex, které mne po

před 25 lety. Po dlouhodobém pobytu 

v nemocnici jsem začal rehabilitovat 

s postiženými roztroušenou sklerózou 

na poliklinice ve Frýdku-Místku. V tom 

nejhorším stavu mé motoriky mne 

vyslali do Brna na kurz cvi
čitelů, protože 

pohyb znamená život. Nechtěl jsem být 

na obtíž doma ani svému okolí. Svým 

dlouhodobým cviče
ním a vlastní vůlí 

jsem 

se za tu dobu dostal do stávajícího stavu. 

Dokázal jsem, že všechno je možné. Chtěl 

bych touto cestou také poděkovat všem 

doktorům a rehabilitačn
ím pracovníkům.

to, co mi 

jsme v místním kultur

5-6 lidí. Po čase jsme se z kap

důvodů přestěhovali do tělocvičny, kde 

se nás každý pátek v 18:00 hodin schází 

kolem 30 lidí, docházejí i muži. Pomáhám 

jim cviče
ním od bolesti. Jednoduchým a 

postupným způso
bem se naučí sé

rii cvik
ů, 

které rychle odstraní příznaky stresu. 

Dochází ke zpomalení a prohloubení 

dýchání, upravení pozice páteře, snížení 

krevního tlaku. Závěrem lekce cvičím
e 

osm kusů brokátu. 

s vnitřní energií a 

m sérii svý
ch cviků

. 

trvá hodinu a půl.

u pod kontrolou 

yzioterapeutů. Vy 

nakonec a snažíte se 

udělat.

Cvičíme uvolňovací cvik
y 

rvky na uvolnění, které si 

é během dne opakovat v 

kuchyni, kanceláři, zkrátka 

ch je základ. Dýchání můž
e 

lesti hlavy, únavu.  Nejprve 

me a pak protahujeme. Právě 

m cvičením a prouděním 

ergie se jak zdraví tak i nemocní 

echávají vést k duševně, f
yzicky, 

ně i duchovně spokojenějším
u 

Moje „ovečky“ tak zůstávají 

ektní kondici navzdory tlakům 

ného životního stylu.

bčané chodí za Vámi načerpat 

k t se s novými přáteli. 

ktivity mimo 

autobusem na Javorový, do Rožnova 

pod Radhoštěm, na Pustevny, děláme 

společně 
také smaženici, U Habeše 

míváme vánoční večíre
k, připravujeme 

bowling atd. Nezáleží na tom, kolik 

lidí přijde, jedná se o pohodový pocit, 

povídáme si, užíváme si, milujeme svůj 

život.

Uvolňujete vnitřní 
napětí 

a dodáváte vnitřní energii, sta
rtujete 

metabolismus, imunitu a chuť do 

života. Nedivím se, že cvičíte nejen 

u nás v Palkovicích.

Je pravda, že vedu cvičení i na 

poliklinice ve Frýdku-Místku, jezdím 

na týdenní pobyty do Brna, Prahy, 

České Třebové, Kroměříž
e, zvou mne i 

na Slovensko - do Piešťan a Bratislavy. 

Mám zvláštní příst
up k lidem. A klientelu 

mám například u nás v Palkovicích
 od 

nejmladších až po ty nejstarší. Př
izpůso

bím 

cvičení pro všechny.

Slyšela jsem, že se připravuje 

DVD s Vaším cvičebním programem.

Ano, už je natočené. Je to moje druhé 

VD a připravuje se k distribuci. To 

první jsem natočil 
na Slovensku, 

s postiženými v Bratislavě.  

První DVD nese název „Aby 

tělo nebolelo“ a to druhé bude 

pojmenováno „Cvičení pro zdravý 

život“.  Č
asem bude připraveno k 

prodeji.

Už 17 let se zúčastňujete 

i ABILYMPIÁDY. Můžete nám 

blíže vysvětli
t, o co jde?

Abilympiáda je každoroční 

celorepubliková soutěž pracovních 

schopností a dovedností osob 

se zdravotním postižením. Ti na 

ní prokazují schopnost svého 

pracovního uplatnění. Byl jsem 

vyslán již na dvě Abilympiády do 

Japonska a do Koreje. Příští 
rok 

bude tato soutěž v 
Číně a to mne 

láká. Jsem samouk, bez jakékoliv 

pomoci jsem se učil 
plést košíky. 

Cvičil js
em si tak motoriku prstů.

A co vzkážeme závěrem 

občanům?

Stejně ja
ko přijím

áme potravu 

3-5x denně a dodáváme tím tělu 

potřebné živin
y a sílu, dodávejme 

tělu potřebnou dávku endorfinů 

a fyzického pohybu v jakékoli 

podobě. V
ýsledek se vždy dostaví. 

Vyžaduje to, vypěsto
vat si návyk 

ke cviče
ní a trpěli

vost. 

kolik moudrých rad 
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