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Pranostika 
 

 
Je-li na svatého Matěje mráz, 

tak ho ještě čtyřicetkrát máš. 

Pakli na Hromnice jasno bývá, 

bude ještě zima dlouho živá. 
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Zastupitelstvo obce, rada obce a tisková komise blahopřejí naše-

mu spoluobčanovi Mgr. Bc. Plk. Petrovi Lessymu ke jmenování do 
funkce policejního prezidenta. 

 
 
 
Rozhovor se starostou obce….. 
 

Pane starosto, proslýchá se, že 
jste měl o vánocích na obecním 
úřadě vzácnou mezinárodní návště-
vu. Můžete občanům říci, o koho 
se jednalo? 

„Navštívila nás delegace z Moldavské 
republiky. Chtěli se podívat na pomník 
padlých vojáků za druhé světové války, 
kteří položili životy za svobodu naši ob-
ce. Mezi padlými byli totiž také tři obča-
né Moldavské republiky.“ 

 
Jak byli spokojeni? 
„Poklonili se památce padlých vojáků 

a vyslovili přání umístění žulové pamětní 
desky se jmény jejich padlých občanů.“ 

 
Kde mohou naši občané uvede-

nou pamětní desku vidět? 
„Zatím ještě nikde. Je uschována u 

mě v kanceláři. V zimě se kamenické 
práce nedají dělat, čekáme na jaro. Před 
tím ale musíme ještě její umístění pro-
jednat s kompetentními  úřady.“ 

 
Kdo vlastně tvořil moldavskou 

delegaci? 
„Vedoucím delegace byl novinář, šéf-

redaktor Kišiněvských novin pan Ste-
phan Tulbur v doprovodu tří dam, 
z nichž jedna byla vnučkou jednoho 
z padlých vojáků.“ 

Pane starosto, ale jména pad-
lých na našem pomníku přece jsou. 

„No, není to tak úplně přesné. Dvě 
se shodují, ale to třetí ne. Podle nich 
může jít o vojáka, který padl někde na 
hranici naší obce, ale známka mu byla 
odebrána v Palkovicích. My si ale mys-
líme, že může jít i o neznámého zajatce, 
který byl zastřelen v myslíkovském lomu. 
Jeho jméno jsme doposud neznali a toto 
by bylo vysvětlením.“ 

 
Jak na vás delegace zapůsobila? 
„Z počátku jsme je přivítali se smíše-

nými pocity, vždyť u nás probíhaly nej-
větší svátky roku, které jim samozřejmě 
nic neříkají. Ale nakonec jsem je obdi-
voval pro úžasnou skromnost, protože 
k nám přijeli až z Kišiněva obyčejnými 
linkovými autobusy. S batohem na zá-
dech a 20 kg těžkými deskami. Před 
námi totiž ještě navštívili Brno a od nás 
pokračovali do Prahy. Je obdivuhodné, 
že i po tolika letech svobody v Moldav-
sku na své padlé spoluobčany nezapo-
mínají. Při loučení jsem je pozval na le-
tošní oslavy osvobození naší obce, které 
se pravidelně konají 5.května.“ 

 
Pane starosto, děkuji za rozho-

vor. 
 Dotazoval se Stanislav Harabiš, 
odpovídal starosta Radim Bača  
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Vážení občané,  
obracíme se k vám s výzvou, abyste se podívali na své „poštovní schránky“  

a zamysleli se nad tím, zda jsou funkční a jestli se do nich něco vejde. 
Zcela nevhodné jsou různé trubičky a roury nebo i schránky, do kterých se bez 

pokrčení nevejde ani dopis. A co teprve časopisy!!!  
A jsou-li v nich reklamy, pak se již do nich nic jiného nevejde. Co má dělat poš-

tovní doručovatelka, když má doručit zásilku s označením NELÁMAT??? 
Proto se obracíme na všechny ty, jichž se to týká, aby si opatřili vhodné poš-

tovní schránky, což povede ke spokojenosti na obou stranách. Bude to užitečné 
předsevzetí v novém roce. 

Za pochopení děkují doručovatelé 
Víte, že… 

Pokud si nepřejete vhazování reklamních letáků do vaší schránky, můžete si na 
poště vyzvednout nálepku „Nevhazujte reklamu!“ 
 

 
 

Nový rok na Kubánkově 2011  
 

Dávno vyhasla světla a utichly petar-
dy bouchajících raket a ohňostrojů sil-
vestrovské noci. Je tiché novoroční rá-
no. Vesnice dospává, loučí se se starým 
rokem. Jen traktorista Kamil Ondryáš 
od časných hodin se svým pluhem pluží 
okružní jízdou z Palkovic přes Hůrky na 
Myslík a zpět, aby upravil přístupové 
cesty na Kubánkov od navátých závějí. 

Na nejvyšším kopci Palkovických 
Hůrek stojí, proti dešti a sněhu pečlivě 
zabalená, „Novoroční vatra,“ kterou tam 
postavili pracovníci Beskyd Agro. Kou-
sek opodál stavějí mladí myslivci pravý  
a nefalšovány krmelec s občerstvením 
pro očekávané návštěvníky. Kolik jich 
asi přijde? Počasí je příznivé, polojasno, 
teplota -2o C, jen vítr občas pěkně za-
fouká. 

Po deváté hodině přicházejí první 
návštěvníci. To již od krmelce vane vůně 

skořice a svařeného vína. Mobilním tele-
fonem přichází zpráva, že z Palkovic 
k rekreačnímu středisku vyjíždí plně ob-
sazený autobus. Rovněž lesní cestou od 
Myslíku, Hukvald, Fryčovic, Chlebovic  
i Palkovic přibývají další a další účastníci. 
Což dává tušit pěkné účasti. Mezi tím 
pan Tomáš Opěla a Jarda Janek přivá-
žejí terénními auty hudebníky kapely 
Palkovjanka. 

V 10.45 hodin pověřuje starosta ob-
ce lesáka, pana Jana Vyviala (Lakatoše) 
zapálením Novoroční vatry. Tmavý  
a hustý kouř na chvíli zahaluje kopec. 
Opravdu, ale jen na chvíli. Po několika 
minutách je hranice v plném a čistém 
hřejícím plamenu. Vůně pryskyřice spá-
leného dřeva dodává svátečnímu dni ten 
správný ráz. V 11.15 hod. hora na chví-
li oněmí. To, když hudebníci hrají Čes-
kou národní hymnu. Bohužel bez novo-
roční zdravice, což má na svědomí po-
rucha mikrofonu. Ale na dobré náladě 
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to nebylo poznat. Stisky rukou, polibky, 
blahopřání a samozřejmě i přípitky vše 
vynahradily. Sotva by kdo spočítal, kolik 
jich bylo. Pak již Palkovjanka pěkně vy-
hrávala k poslechu, ale pro několik od-
vážlivců i k tanci. 

Tak takový byl, pro asi 250 účastní-
ků, dvanáctý ročník Novoročního výšla-
pu na Kubánkov 2011. 

Starosta a Rada obce vyslovují všem 
pořadatelům, hudebníkům, lesákům za 
stavbu hranice, myslivcům za stánek 
„první pomoci“, traktoristům za úpravu 
příjezdových cest, řidiči autobusu za do-
pravu účastníků, panu Opělovi a Janko-

vi za dopravu hudebníků, panu Řebičko-
vi za každoroční pronájem louky, veřej-
né a upřímné poděkování. Tak takový 
štáb ochotných lidí je zapotřebí, aby se 
akce v nezvykle těžkých zimních pod-
mínkách vydařila. Samozřejmě, že po-
děkování patří i vám všem, kteří jste na 
Kubánkov přišli společně oslavit první 
den nového roku 2011. 

Nashledanou všichni za rok při vítání 
nového roku 2012! 

 
Za organizační výbor  

Harabiš Stanislav 
Foto na obálce Zdeněk Lukeš 

 
 
 
 

Tříkrálová sbírka 2011 
 

Doba vánoční má své 
nesmazatelné kouzlo. Těší 
se na ni nejen děti, ale  
i dospělí. Každý z nás si 
v tuto dobu najde to své. 
Pro mě osobně je doba 
vánoční spojená navíc 

s přípravou tradiční tříkrálové sbírky. Je 
potřeba se postarat o zapečetění kasi-
ček, zajištění koledníků a další činnosti 
administrativního charakteru. Přišel no-
vý rok 2011 a s ním i 6. leden a Tři krá-
lové. Letos jsme vyrazili na koledování 
prakticky všichni v jeden den, kterým 
byla  sobota 8. ledna. Mezi občany Pal-
kovic a Myslíku vyrazilo s  koledou cel-
kem patnáct skupinek koledníků, vyba-
vených  patnácti zapečetěnými kasička-
mi. Ta šestnáctá kasička čekala opět 
v kostele sv. Jana Křtitele na ty, které 

jsme nezastihli doma. Letos si s námi 
počasí dost pohrávalo, a proto tentokrát 
nebyl žádnou výjimkou  mezi koledníky  
i roztažený deštník. Za ty roky zpátky 
jsme zažili ledacos, ale vytrvalý déšť, to 
jsme tu ještě neměli.  

Sbírku pořádá Charita Česká repub-
lika a výtěžek sbírky putuje na podporu 
jejich projektů. Výtěžek z naší obce zů-
stává v Charitě Frýdek-Místek na plnění 
jejich projektů. Konkrétní záměry jste si 
měli možnost přečíst v minulém čísle 
Palkovických listů. 

Tato akce má velmi pozitivní ohlas 
mezi našimi občany a nebylo tomu jinak 
ani letos. Děti byly opět obdarovávány 
sladkostmi, teplým čajem a vroucím slo-
vem. To se pak koleduje hned lépe.  
Nastalo počítání na obecním úřadě, kte-
ré proběhlo v naprosto pohodové atmo-
sféře za přispění sladkého občerstvení ze 
strany pana starosty. Jaké pak bylo naše 
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překvapení, když jsme v konečném 
součtu došli k částce 87 266 Kč, z to-
ho na Myslíku 13 496 Kč. Je to napros-
tý rekord v dosavadní historii této sbírky 
v naší obci. Například oproti loňskému 
roku je to o více jak  21 000 Kč. A ne-
byl to zdaleka jediný rekord! Charita 
Frýdek-Místek vybrala přes 1,5 mil Kč, 
v celé ČR se pak vybralo rekordních 
72,5 mil Kč.   

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv 
finanční částkou. Věřte, že jste podpořili 
dobrou a potřebnou věc. Dále bych 
chtěl moc a moc poděkovat všem ko-
ledníkům, bez kterých by to také samo-
zřejmě nešlo. Ti dobrovolně obětovali 
svůj volný čas pro charitu a za to jim pa-
tří velký dík. Moje poděkování míří také 
na obecní úřad, za vstřícný přístup 

k nezbytným úředním úkonům, přede-
vším paní Dáši Bajtkové, za její vstříc-
nost při zapečetění kasiček a velkou 
pomoc při počítání peněz.  

Více informací o sbírce najdete na 
webových  stránkách:  

www.trikralovasbirka.cz.  
Fotografie z  koledování v naší obci 

pak najdete na webových stránkách tu-
ristického oddílu Žlutý kvítek, který se 
na sbírce také podílel :  

http://zlutykvitek.webpark.cz . 
Věřím, že i příští rok se sejdeme 

opravdu v  hojném počtu, a že se nám 
podaří vybrat co nejvíce peněz, které  
v  tomto případě nekazí charakter, ale 
pomáhají dobré věci. 

 
Zapsal Ing.Tomáš Huďa,  

koordinátor sbírky pro obec Palkovice  
 
 
 
 

Demografický přehled obyvatel obce 
Palkovice za rok 2010 

 
obyvatelé Palkovice Myslík Celkem 

stav k 1.1.2010 2 618 470 3 088 
v roce 2010:    
     přihlášení        81   17       98 
     narození       34     5       39 
     odhlášení       66    11       77 
     zemřelí       19     6       25 
stav k 31.12.2010 2 648 475 3 123 
z toho:    
     -  muži   1 317  237   1 554 
     -  ženy   1 331  238   1 569 
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VAKCINACE PSŮ PROTI 
VZTEKLINĚ V OBCI PALKOVICE 

 
Na základě Zákona č.166/1999 Sb. 

v platném znění,  je majitel psa povinen 
mít ho naočkovaného proti vzteklině. 
Pro usnadnění splnění této povinnosti 
proběhne hromadné očkování proti 
vzteklině v obci Palkovice v sobotu  
9. dubna 2011 a to na následujících 
svodových místech: 
 

osada u lípy      08,30 – 08,45 hod. 
Podhůří       08,50 – 09,00 hod. 

prodejna potravin horní konec  
     09,10 – 09,30 hod. 

prodejna potravin Myslík 
       09,45 – 10,15 hod. 
Palkovice u kina      10,35 – 11,00 hod. 
 

Vakcinace se týká psů starších 3 měsí-
ců. S ohledem na novelizaci zákona se   
prodlužuje účinnost vakcíny na 2 roky. 
Každý chovatel je povinný při vakcinaci 
zajistit odbornému personálu potřebnou 
pomoc. Vakcinace je plně hrazena chova-
telem a poplatek za naočkování jednoho 
zvířete činí 220,- Kč včetně 20% DPH. 

 
 
 
 

Pozvánky 
 

 

Starosta Honebního společenstva Palkovice Vás zve na výroční schůzi, která 
se bude konat v pátek 11.března 2011 v 17.30 v Restauraci pod Habešem. 

 

 
 

Český zahrádkářský svaz ZO Palkovice oznamuje svým členům, že výroční 
členská schůze zahrádkářů se koná 22. února 2011 v místním Kulturním domě. 
Začátek je stanoven na 17.00. K plné účasti vyzývá výbor ZO. 
  

 
 

 

Základní škola a mateřská škola Palkovice... 
 

 

 

Výsledky 1. pololetí 2010/11  
v ZŠ Palkovice 
 

V 1. pololetí šk. roku 2010/11 školu 
navštěvovalo celkem 245 žáků. Na  
1. stupni prospěli všichni žáci, 120 žáků 
s vyznamenáním, z toho 69 se samými 
jedničkami. Na 2. stupni prospělo  
43 žáků s vyznamenáním, z toho 5 se 
samými jedničkami. Neprospěli 2 žáci. 
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Celkem bylo žákům uděleno 83 po-
chval třídního učitele za reprezentaci 
školy, pečlivou přípravu a práci pro tří-
du, k posílení kázně celkem 22 napo-
menutí třídního učitele, 6 důtek třídního 
učitele a 1 důtka ředitele školy, převážně 
za kázeňské přestupky a porušování 
školního řádu. 

Naši žáci se účastnili činnosti zájmo-
vých kroužků (Sportovní 42, Angličtina 
26, Výtvarný 25, Pěvecký 9, Přírodo-
vědný 20, Rybářský 11, Výpočetní tech-
niky 6, a Volejbalový 11 žáků), a praco-
vali také v nepovinných předmětech Ná-
boženství (37) a Sportovní hry (31). 

Žáci školy se zapojili do řady akcí, sou-
těží a projektů, např. Les ve škole, Zdravé 
zuby, Přírodovědný klokan (Roman Lukeš  
3.místo v okresním kole), Buď OK, soutěž 
 ZOO Ostrava (6.místo v krajském kole), 
Olympiáda v Českém jazyce, Matematická 
olympiáda, Dějepisná olympiáda, Stonož-
ka, Adopce irbise, ve spolupráci s Policií  

ČR Ajax, Dopravní výchova a Správná 
volba, navštívili divadelní představení v Di-
vadle loutek v Ostravě a v Divadle J. My-
rona v Ostravě. 

Mezi sportovní úspěchy patří účast 
v okresním kole přespolního běhu, stolní-
ho tenisu (1. a 2. místo), florbalu  (4.místo) 
a volejbalovém poháru  (2.místo).  

V prosinci škola uspořádala pro rodiče 
a veřejnost vánoční koncert. S velkým zá-
jmem se většina žáků 4.-9.tříd zúčastnila 
bruslení ve Víceúčelové hale ve FM. 

Škola dále pokračuje ve spolupráci 
s družební školou z Kilbu v Rakousku, 
nově v tomto školním roce spolupracuje 
v rámci evropského ekologického pro-
jektu se školou z Porabky v Polsku. 

Přeji všem žákům i zaměstnancům 
školy úspěšné zvládnutí druhého pololetí. 
Děkuji všem, kteří škole pomáhají, členům 
výboru SRPŠ a našim sponzorům. 

 
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy 

 
 
 
 

K zápisu do 1. třídy  
 
V pátek 21. ledna 2011 se v naší 

škole konal zápis do 1. třídy pro šk.rok 
2011/12. Zákonní zástupci dětí podali 
celkem 29 žádostí o přijetí do 1. třídy a 2 
žádosti o odklad. Po odkladu v loňském 
roce nastoupí do 1. třídy 10 dětí. Zákon-

ní zástupci mohou žádat o odklad až do 
31. května 2011. Teprve pak budeme 
vědět, kolik dětí nastoupí do 1. třídy,  
a kolik předškoláků zůstane v mateřské 
škole, s tím souvisí také počet uvolně-
ných míst v MŠ a termín zápisu do MŠ. 

 
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy 

 
 
 
 

Zápis dětí do mateřské školy  
v Palkovicích 

 
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole v Palkovi-

cích budou moci zákonní zástupci dětí 
podávat na sekretariátu ZŠ a MŠ Palko-
vice, č. p. 287, ve čtvrtek 26. květ- 
na 2011 v době od 7.00 do 14.30 ho-
din. 
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S žádostí o přijetí (potvrzenou dět-
ským lékařem) předloží zákonní zástupci 
dětí také občanský průkaz, rodný list dí-
těte a kartu zdravotního pojištění dítěte. 
Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mo-

hou vyzvednout na sekretariátu školy 
nebo v MŠ. 

 
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy 

 
 
 
 

Volejbalový pohár 
 
V pátek 21.1.2011 se v tělocvičně  

v Palkovicích uskutečnilo 2.kolo Volej-
balového poháru 6. a 7. tříd chlapců. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev, 
stejně jako v prvním kole. Tentokrát byl 
zvolen jiný systém hry – byla vytvořena 
jedna skupina, proto se každé družstvo 
mělo možnost utkat se zbývajícími pěti 

družstvy. Naše družstvo, tvořené přede-
vším žáky 7. třídy, skončilo za 5.ZŠ  
z  Frýdku-Místku na pěkném 2. místě. 
Žáci byli oceněni diplomem, pohárem  
a drobnými cenami. Další příležitost 
utkat se s ostatními družstvy budou mít 
ve třetím kole, které se bude konat 
v březnu na 8.ZŠ ve Frýdku-Místku. 

 
Mgr.Jitka Krpcová 

 
 
 
 

Fotbalový kroužek  
při Základní škole v Palkovicích 

 
Druhá lednová neděle byla naplněna 

již třetím turnajem ZIMNÍ LIGY PP, kte-
rý se uskutečnil v místní sportovní hale. 
Turnaje se zúčastňují ty oddíly kopané, 
které si uvědomují důležitost výchovy 
vlastních hráčů a jsou to Brušperk K, 
Dobrá G, Fotbal FM E, Kozlovice C, 
Staré Město J, Staříč K, Mošnov A, Lu-
čina A, Pustkovec E, Ostrava Jih C. To 
jsou soupeři našich chlapců z fotbalové-
ho kroužku při ZŠ v Palkovicích. Ani v 
našem druhém turnajovém vystoupení 
jsme ještě nezvítězili, ale dali jsme naším 
soupeřům tři branky. Radost ze vstřele-

ných branek hřeje všechny hráče, ale i 
maminky a tatínky, kteří nás přišli po-
vzbudit. První dvě branky vstřelil Patrik 
Bílek a třetí přidal Marek Kozel. Přibliž-
ně jsem napočítal 92 diváků - příznivců 
zúčastněných oddílů a zhruba stejný po-
čet malých fotbalistů, což vyvrací názor 
některých našich fotbalových funkcioná-
řů, že to nikoho nezajímá. V současné 
době má kroužek 16 chlapců - ročníky 
04 deset, 05 pět, 06 jeden a hlásí se je-
den adept 07. Fotbalové mládí má per-
spektivu zajištěnou. 

 
trenér FK při ZŠ Palkovice  

František Huška 

 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 11 

 

Sport 
 

 
Palbend 
Palkovická badmintonová liga  
neregistrovaných hráčů 
 

V měsíci září loňského roku jsme 
oznámili úmysl zahájit turnaj v badmin-
tonu v Palkovicích. Vzhledem k tomu, 
že tento druh sportu si získal velkou ob-
libu jak mezi muži tak i ženami všech 
věkových kategorií, nabídli jsme široké 
veřejnosti možnost změřit si své hráčské 
dovednosti navzájem. 

Ačkoli je v Palkovicích pouze jeden 
sál určený ke hře badmintonu, který je 
v maximálně možné míře využíván, po-
dařilo se nám zajistit rezervaci pro hráče 
Palbendu. Sobotní dopolední hodiny od 
měsíce října do konce února 2011. Pod-
mínkou účasti bylo, nebýt registrovaným 
hráčem. Stanovili jsme pravidla vzájem-

ných utkání, vytvořili jsme internetové 
stránky, a když se nám přihlásili první 
hráči, nebránilo nic tomu, abychom za-
čali. Do turnaje se přihlásily ženy i muži 
všech věkových kategorií. Někteří ještě 
před začátkem odstoupili a jiní se v prů-
běhu přihlásili. 

Dnes již máme polovinu vzájemných 
utkání dvouher za sebou. Mnozí z nás 
zjistili, že to není pouze nějaké pinkání 
přes síť míčkem. Někteří hráči se svým 
umem už nyní mohou hrát skutečnou li-
gu s profesionálními hráči. 

Závěrem měsíce února po odehrání 
všech vzájemných utkáních, budou nej-
lepší hráči oceněni. 

Pořadatelé turnaje  
Honza Mičulka a Petr Gřes 

 
www.palbend.jecool.net 

 
 
 
 

Pozvánka na fotbalový turnaj 
 

V sobotu 26.2.2011 pořádá oddíl 
kopané v naší tělocvičně fotbalový turnaj 
v kategorii starší přípravka. Zúčastní se 
ho celky z polské Porabky, Českého Tě-

šína, Dobré, Staré Bělé, Frýdlantu n/O, 
Ostravy Jih a dva celky našeho oddílu. 
Zahájení turnaje v 8:00 hodin. Zveme 
všechny příznivce kopané k návštěvě 
tohoto turnaje. O občerstvení je posta-
ráno. 

                      
 
 
 

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ SR 2010 – 2011 
JARO 2011 

  OP MUŽI    

DATUM HODINA DEN SOUPEŘI AUTOBUS 
KUBALA 

27.3. 15:00 NE PÍSEK PALKOVICE 13:15 

2.4. 15:30 SO PALKOVICE TOŠANOVICE   
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9.4. 15:30 SO KUNČICE p/O PALKOVICE   

16.4. 16:00 SO PALKOVICE HUKVALDY   

23.4. 16:00 SO FRÝDLANT B PALKOVICE   

30.4. 16:30 SO PALKOVICE METYLOVICE   

8.5. 16:30 NE NÁVSÍ PALKOVICE 14:45 

14.5. 16:30 SO LUČINA PALKOVICE 15:00 

21.5. 17:00 SO PALKOVICE DOBRATICE   

28.5. 17:00 SO ŘEPIŠTĚ PALKOVICE   

4.6. 17:00 SO PALKOVICE BAŠKA   

11.6. 17:00 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE   

18.6. 17:00 SO PALKOVICE OSTRAVICE   
  

    OS DOROST SK „A“       

16.4. 13:30 SO PALKOVICE JANOVICE   

24.4. 13:30 NE HUKVALDY PALKOVICE   

30.4. 14:00 SO PALKOVICE LÍSKOVEC   

7.5. 14:00 SO KUNČICE p/O PALKOVICE 13:00 

15.5. 14:15 NE KOZLOVICE PALKOVICE   

21.5. 14:30 SO PALKOVICE STAŘÍČ B   

28.5. 14:30 SO PALKOVICE ČELADNÁ   

4.6. 17:00 SO METYLOVICE PALKOVICE   

12.6. 10:00 NE BAŠKA B PALKOVICE   

 
Za oddíl kopané Josef Bílek 

 
 
 
 
Pozvánka na AEROBIKSTAR 
 

V sobotu 19. února 2011 pořádá Re-
gionální centrum „Sport pro všechny“ ve 
spolupráci s TJ Sokol Palkovice a Dět-
ským aerobikovým klubem FLASH TJ VP 
FM den plný aerobiku a pohybu vůbec. 

Akci zahájí soutěž AEROBIKSTAR, 
které se zúčastní děti i dospělí. Soutěž 
bude prvním závodem v sérii Moravsko-

slezské ligy aerobiku. Od 8.30 se před-
staví ti nejmenší ve věku 4 – 6 let. Pak 
budou následovat kategorie do 8 let a 
do 13 let. Ve 12.30 bude zahájena sou-
těž pro mládež do 17 let a dospělé nad 
17 let. Ve všech věkových kategoriích 
se představí PROFI i NEPROFI závodní-
ci. O přestávkách budou vyhlášeni vítě-
zové loňské Moravskoslezské ligy aero-
biku (za rok 2010). 
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V soutěži pro nejmenší se představí i 
naši závodníci z oddílu aerobiku při TJ 
Sokol Palkovice. 

Od 15.30 pak bude pokračovat cvi-
čení pro širokou veřejnost s následujícím 
programem: 
15.00 – 15.30 prezentace 
15.30 – 16.15 aerobik pro všechny  

– Ing. Šárka Číhalová 
16.25 – 17.25 ZUMBA  

– MUDr. Silvie Kochová 

17.30 – 18.00 Porte de Bras  
+ stretching  
Ing. Šárka Číhalová 

Účastnický poplatek pro cvičení ve-
řejnosti činí 150 Kč. 

 
Přijďte se podívat na soutěž a po-

vzbudit naše závodníky a odpoledne si 
přijďte aktivně zacvičit. 

 
Za ASPV zve Martina Mertová 

 
 
 
 
Palkovice žijí sportem 
 

Více jak pět set obyvatel obce Palko-
vice se sdružuje v pravidelných termí-
nech při různých sportovních aktivitách 
pod hlavičkou TJ Sokol Palkovice. V le-
tošním roce oslaví svých 80 let oddíl 
kopané a v příštím roce své 100. výročí 
celý TJ Sokol Palkovice. 

Ve vesnici sportují lidé bez rozdílu 
věku. V současné době se oddávají spor-
tu v několika oddílech. 

Početnou základnu má oddíl volejba-
lu, kopané, tenisu i stolního tenisu a 
jachtingu. Větší polovina členů se oddá-
vá aktivitám ve sdružení „Asociace spor-
tu pro všechny“ ve svých jedenácti oddí-
lech. Cvičení rodičů s dětmi, aerobiku 
dětí a dospělých, gymnastice, kalaneti-
ce, józe, zdravotním cvičení, turistických 
oddílech - Žlutý kvítek a Modré šípy, ale 
také ve florbalu, sálovém fotbalu a no-
hejbalu. 

Většina sportovních aktivit se ode-
hrává v centru obce v nově rekonstruo-
vané tělocvičně a na sportovištích v její 

těsné blízkosti. K dispozici je fotbalové 
hřiště, antukový tenisový, volejbalový a 
beach volejbalový kurt, ale také víceúče-
lové hřiště s umělým povrchem na Mys-
líku. 

Rekonstruovaná a rozšířená tělocvič-
na se svými třemi sály, je vlastnictvím 
obce. Dva velké víceúčelové sály s vý-
bornou palubovkou, jsou určené pro mí-
čové sporty a gymnastiku a třetí menší 
pro badminton, stolní tenis a další po-
hybové aktivity. 

Téměř veškeré provozní hodiny tělo-
cvičny, jsou využívány členy TJ Sokol 
Palkovice a v dopoledních hodinách žá-
ky základní školy. Zbývající volné hodiny 
jsou nabízeny široké veřejnosti k dalším 
sportovním aktivitám. Pravidelně jsou 
zde pořádány turnaje, soustředění, gym-
nastické závody, sportovní semináře a 
tréninky. V současné době do těchto 
prostor přijíždějí zájemci z okolních měst 
a obcí za cvičením Zumby a břišních 
tanců. 

Oddíly dosahují kvalitních sportov-
ních výsledků. Hrají v druhé Národní lize 
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mužů i žen ve volejbale, ve sportovní 
gymnastice mají medailisty z regionál-
ních, krajských i republikových soutěží a 
také několik mistrů republiky v turistické 
soutěži „Medvědí stezka“. Turistický od-
díl Žlutý kvítek je držitelem Českého po-
háru a má také několik mistrů republiky 

a dokonce i mezinárodní mistry v tu-
ristických závodech. Oddíl jachtingu po-
řádá regionální závody na blízké přehra-
dě Olešná o „Pohár Olešné“ a „Olešná 
regatu“. 

Petr Gřes,  
tajemník TJ Sokol Palkovice 

 
 
 
 
ASPV TJ Sokol Palkovice - turnaj 
ve florbalu – 2. ročník Memoriálu 
Lukáše Mališe 
 

Zatímco mnozí obyvatelé obce ještě i 
v neděli 2. ledna doháněli spánkový defi-
cit z novoročních oslav, v palkovické tě-
locvičně bylo od rána živo. Dostaveníčko 
si tu dali hráči a příznivci florbalu, pro 
které uspořádal turnaj domácí oddíl 
ASPV TJ Sokol Palkovice. Sešlo se 8 
týmů složených jak z hráčů amatérů, tak 
z bývalých i současných hráčů florbalové 
ligy různých tříd. Na úrovni zápasů to by-
lo znát. Hrál se florbal rychlý, nápaditý, 
místy tvrdý, ale fér. Bylo se na co dívat. 
Ani naše amatérské mužstvo ASPV Ro-
ver`s se v bojích neztratilo. Po trochu 
rozpačitém začátku ve skupině sice po-
stoupili do play off až ze třetího místa, 
ale pak už o jejich kvalitách nebylo po-
chyb. Ve čtvrtfinále porazili přesvědčivě 
5:1 ostravského favorita z minulých let a 
loňského držitele putovního poháru tým 
B.O.T. 11. V semifinále svedli tuhý boj 
se Slavojem FbC B z Frýdku - Místku, 
který v normální hrací době skončil remí-
zou. Na řadu přišel penaltový rozstřel, ale 
ani po pěti sériích nebylo rozhodnuto. A 
tak se pokračovalo v nájezdech až na tzv. 

„náhlou smrt“. Naši vítěznou penaltu 
proměnil Dan Kusý a ASPV Rover’s byli 
ve finále! Ani tady neprodali hoši kůži la-
cino a dlouho odolávali zkušenému týmu 
B.E.S.K.Y.D. Selection složenému z hrá-
čů z Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína a 
okolí. Nakonec v poměru branek 7:1 zví-
tězily ligové zkušenosti a sehranost Vala-
chů, kteří měli v závěru i více sil. Pohár 
pro vítěze i pohár putovní tak v neděli 
odcestovaly do Rožnova. Pořádající tým 
ASPV Rover`s získal 2. místo. Třetí na 
bedně stanuli hráči Slavoje FbC B Frý-
dek-Místek, kteří v zápase o 3. místo po-
razili tým Valachian Sniper`s z Kopřiv-
nice. Dalšími účastníky turnaje, na které 
tentokrát medaile nezbyly, byly týmy 
Fencer`s FBC Havířov, Hasiči Palkovice, 
B.O.T. 11 Ostrava a FbC Kozlovice. 

Úspěch florbalistů ASPV Rover`s za-
jistila sestava: Honza Huška, Kuba Ko-
váč, Dan Kusý, Tomáš Opěla, Vojta Slí-
pek, Marek Závodný a v brance Honza 
Šlachta. 

Borci z Palkovic ziskem druhého mís-
ta rozhodně nebyli zklamáni a velkou sa-
tisfakcí jim byla i slova uznání od vítězů 
nejen za výkon, ale i za zdařilou organi-
zaci turnaje a příslib účasti a obhajoby 
putovní trofeje v dalším ročníku. 
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Poděkování za přípravu turnaje patří 
především hrajícím organizátorům Hon-
zovi Huškovi a Marku Závodnému. 

Oddíl florbalu ASPV ve své krátké 
historii uspořádal již šest ročníků florba-
lového turnaje.  

První čtyři byly odehrány jako Miku-
lášské turnaje. 

Od r. 2009 turnaj nese název Me-
moriál Lukáše Mališe a je věnován pa-
mátce bývalého spoluhráče a kamaráda 
Lukáše Mališe, který tragicky zahynul při 
autonehodě. 

 
Za odbor ASPV B. Závodná 

 
 
 
 
Rozhovor s vedoucím  
Žlutého kvítku 
 

Turistický oddíl mládeže TOM 1309 
- Žlutý kvítek není pro občany obce Pal-
kovice žádným neznámým pojmem. 
Existuje již od roku 1987 a v současné 
době sdružuje několik desítek dětí, které 
mají zájem o přírodu, turistiku a sport. 
Práci s mládeží se zde ve svém volném 
čase aktivně zabývá celkem pět vedou-
cích. Hlavním vedoucím oddílu je pan 
Jaromír Šupina, kterému nikdo v oddíle 
neřekne jinak než jeho přezdívkou „Pi-
rát“. A právě pan Šupina oslavil v ne-
dávné době významné životní jubileum. 
Využili jsme této příležitosti a položili 
mu několik otázek. 

Vzpomínám si na mé první se-
tkání s Tebou, na podzim roku 
1977. Tehdy jsem já, jako malý kluk, 
začínal docházet na schůzky Turistic-
kého oddílu Modré šípy, kde jsi byl 
v oddíle prakticky jeden z jeho nej-
zkušenějších členů. Pamatuji si na 
Tvůj nepřehlédnutelný zájem o pří-
rodu a turistiku, který nepolevil ani 
s odstupem více jak třiceti let. Mohl 
bys nám říci, která z akcí, byla tako-

vá ta velmi zdařilá, na kterou rád 
vzpomínáš i po letech? 

„Během dlouholeté činnosti oddílu je 
těžké určit, která akce byla zajímavá ne-
bo naopak nezajímavá. Mám například 
stále v paměti naši první oddílovou vý-
pravu, která se uskutečnila na kolech do 
Frýdku-Místku, kde jsme se zúčastnili 
turnaje v kuličkiádě. Pro tehdejší členy 
oddílu to bylo něco zcela nového. Každý 
rok pořádáme několik, již tradičních, 
akcí – vlaštovkiádu, kuličkiádu, slet ča-
rodějnic, podle sněhových podmínek 
sáňkařské závody atd.“ 

Turistický oddíl Žlutý kvítek ne-
ní Tvůj první oddíl, ve kterém si 
působil. Mohl by jsi čtenářům při-
blížit, ve kterých oddílech jsi půso-
bil jako vedoucí? 

„Nejprve jsem působil jako instruktor 
v oddíle Modré šípy, které vedl vedoucí 
Jindřich Plaček, kde jsem získal cenné 
zkušenosti pro svou další práci. Po ab-
solvování vojenské služby jsem jako ve-
doucí chvíli působil v oddíle Delfíni ve 
Frýdku - Místku a spolupracovali jsme 
s dalším frýdecko-místeckým oddílem 
NoAcO. Od roku 1987 jsem začal vést 
současný oddíl Žlutý kvítek.“ 
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Tvoje zájmová činnost není je-
nom o turistice a přírodě, ale vím 
také, že se zajímáš aktivně o histo-
rii a to nejen naší obce. Tato Tvá 
„záliba“ je obohacena i ediční tvor-
bou, na které jsi se podílel autor-
sky. Mohl by jsi nám říci, proč Tě 
vedle přírody a turistiky zaujala 
právě historie a blíže nám přiblížit 
Tvou činnost v této oblasti? 

„Historie mě bavila již na základní i 
střední škole a bylo to jistě především 
vynikajícími učiteli a profesory, kteří nás 
dokázali svým výkladem o historii zauj-
mout (František Štefek, Jaroslava Brožo-
vá, Vlastimil Skotnica). Když vznikl oddíl 
Žlutý kvítek, začali jsme psát také své 
kroniky, kterých máme v dnešní době 
přes padesát. 

V 90. letech minulého století jsem 
byl osloven zastupitelem Jaroslavem Ku-
balou, zda bych nepsal obecní kroniku. 
Nabídku jsem přijal a v té době jsem se 
začal intenzivněji zabývat dějinami v naší 
obci. Jelikož již byla historie o obci se-
psána Jaroslavem Jalůvkou, spíše mne 
zajímaly staré fotografie z různých akcí. 

Velmi zajímavá je první obecní 
kronika, v níž jsou popsané historické 
události. Začal jsem se o některé udá-
losti zajímat blíže jako např. o zastřelení 
palkovických občanů v myslíkovském 
lomisku, osobnosti Václava Volného 
atd. V dnešní době, kdy pamětníků ubý-
vá, se však historické události dávají 
těžko dohromady, neboť nelze vždy vzít 
informace jen z jedné strany. Ještě po 
letech se mohou objevit nějaké doplňu-
jící informace. Stalo se tak například i 
v případě shánění informací o pádu 
amerického letadla na území Lhotky. 

V současné době jsme se zase s od-
stupem téměř 65 let dozvěděli jména 
posledních dvou padlých sovětských, re-
spektive moldavských, vojáků na území 
naší obce.“ 

Jako Tvůj dlouholetý spolupra-
covník a kamarád vím, že práce 
s mládeží je velmi krásná, ale zá-
roveň i náročná někdy i nevděčná. 
Tou „pravou odměnou“ jsou pak 
návraty některých členů, kdy se 
opětovně zapojují do činnosti jako 
instruktoři a vedoucí. Mohl by jsi 
s odstupem času říci, co podle 
Tvého názoru chybí dnešní mládeži 
oproti dřívějším časům a v čem 
jsou zase naopak jiní, než jsme byli 
my? 

„Myslím si, že oproti dnešní generaci 
jsme měli větší zájem o poznávání okolí 
naší obce. Snad to bylo způsobeno 
dobou, ve které jsme vyrůstali a nemohli 
jsme se dostat tak často za hranice vlasti, 
jako dnešní mládež. Naopak nám zase 
nic neříkala výpočetní technika. Největ-
ším naším pomocníkem byla kalkulačka, 
dnes mladí ovládají notebooky, mobily a 
další vymoženosti techniky. Jenže mladí 
lidé tyto prostředky více využívají pro 
neúčelovou komunikaci a hry než kva-
lifikovanější využití této techniky při uče-
ní nebo v zájmové činnosti.“ 

Vím, že Žlutý kvítek letos čeká 
opět velmi náročná sezóna, kde vy-
vrcholením aktivit má být závod 
mezinárodního formátu. Mohl by 
jsi nám přiblížit tento projekt? 

„Již několik let se aktivně zapojujeme 
do turistických závodů a mezi členy 
máme několik přeborníků Moravskoslez-
ského kraje, Olomouckého nebo Jiho-



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 17 

moravského kraje, mistryně České re-
publiky a také mezinárodní mistryni. 

V roce 2010 jsme díky nasazení 
všech závodníků získali celkem 109 
medailí z turistických závodů a další 
medaile ze závodů CPP a lehké atletiky. 
Jenže každý úspěch je vykoupen tím, že 
jste pověřeni nějakým novým úkolem. A 
tak pro sezónu 2011 jsme byli Radou 
turistických závodů vybráni jako pořa-
datele mezinárodního turistického závo-
du, který se bude konat ve dnech 2. – 4. 
9. 2011. V té době by do obce měli 
přijet reprezentanti České a Slovenské 
republiky, kteří se tohoto závodu zúčast-
ní. Jednalo by se o cca 200 závodníků, 
pro které musíme zajistit nejen celý zá-
vod, ale také ubytování, stravování a 
kulturní program. Tím, že naše obec je  
 
 

blízko dalšího člena Evropské unie, Pol-
ské republiky, rádi bychom, aby se do 
tohoto závodu zapojili i zástupci tohoto 
státu. Zároveň je v jednání účast dalších 
států.“ 

Závěrem bychom chtěli panu 
Šupinovi moc poděkovat za jeho 
čas, který nám věnoval pro roz-
hovor a jménem komise Sboru pro 
občanské záležitosti (SPOZ), jmé-
nem redakční rady a vedení obce 
Palkovice přejeme jemu a celé jeho 
rodině hodně pevného zdraví a 
spokojenosti a v neposlední řadě 
také hodně spolupracovníků a nad-
šenců z řad turistiky. 

 
dotazoval se Ing. Tomáš Huďa,  

předseda komise SPOZ

 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 

Zastavit čas 
by jistě bylo krásné, 
není v tom ale 
důstojnost a řád, 
jak mohl by člověk 
prožít život vlastně, 
prožít jej celý, 
když by byl pořád 
mlád. 

 
V prosinci 2010 oslavila významné 

životní jubileum paní Štěpánka Kap- 
 

sová z Palkovic,  v lednu pak paní Da-
nuše Mičulková a paní Milada Lan-
čová, obě z Palkovic. 

Začátkem února rozšířila řady jubi-
lantů paní Anna Hrnčářová z Myslíku. 

 
Připojujeme se tímto ke všem blaho-

přáním, která v uplynulých měsících vy-
slechli naši jubilanti a přejeme hlavně 
zdraví do dalších let. 

 
Redakční rada Palkovických listů,  

Rada a Zastupitelstvo obce a SPOZ 
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Diamantová svatba 

 
Kdysi jste si prstýnky dali 
a už je to pár let. 
Věčnou lásku jste si slibovali 
a ten slib nikdy nevzali jste zpět. 
Tak jako kdysi, 
tak i dnes Vám v srdci zvony znějí. 
A spolu s námi štěstí, 
lásku k Vašemu výročí Vám přejí 
všechno nejlepší do dalších  
společných let! 

 

V lednu 2011 oslavili manželé Jan  
a Marie Seibertovi z Palkovic krásné 
výročí společného života. 

 
  
Redakční rada Palkovických listů, 

Rada a Zastupitelstvo obce a SPOZ 
se připojují ke všem blahopřáním. 

 
 
 

 
Rozloučili jsme se… 
 

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 
ale láska, úcta a vzpomínky 
v srdcích žijí dál. 
Upřímnou soustrast. 

 
 

V lednu navždy odešly paní Bro-
nislava Krpcová z Myslíku a paní  
Olga Landorová z Palkovic.   
 

Rada, Zastupitelstvo obce Palkovi-
ce, SPOZ a redakční rada Palkovic-
kých listů vyslovuje všem pozůstalým 
upřímnou soustrast. 

 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení roku 2010: 
 

Členská základna: ke konci roku 
celkem 177 členů, během roku zemřelo 
6 členů a nově se přihlásilo 5 členů. 

Výbor: pracovalo celkem 14 členů, 
z toho jeden zemřel. Scházel se 12x za 
rok s průměrnou účastí 85%. 

Celkem bylo za rok uspořádáno 14 
akcí, z toho jedno předsilvestrovské po-
sezení s rodinnými příslušníky. Těchto 
l4 akcí navštívilo celkem 757 členů. Z 
toho byly 3 besedy s návštěvou 120 

osob, 4 společenské akce, na nich bylo 
325 osob, 5 zájezdů s 245 osobami a 2 
zdravotní pobyty se 67 členy. Čtrnáct 
členů výboru navštívilo v domácnostech 
celkem 20 jubilantů. 

Ke konci roku přihlášky dvou nových 
členek:Anna Mališová (Myslík) a Sta-
nislava Hlisnikovská (Měrkovice). Vítáme 
Vás mezi nás! 
 
Plán aktivity na rok 2011 

Připraveno celkem 12 akcí a to: spo-
lečenské akce (únor, březen, červen, lis-
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topad), zájezdy – Polsko (duben), Jese-
níky (květen), Sedliště (červenec), září 
(Opavsko), Polsko a Slovácko (říjen). 

Při příležitosti akce “Důchodci se ba-
ví“ k MDŽ 16. března 2011 připravuje 
výbor klubu výstavku ručních prací a ji-
ných rukodělných prací členů klubu i 
spoluobčanů i zájmových “koníčků“ v 
prostorách restaurace. 

Jubilantů s kulatým výročím, které 
navštívíme v průběhu roku bude celkem 
l9 (předem se na návštěvách domluvíme). 

Programy akcí: měsíčně v Palkovic-
kých listech, v naší propagační skřínce u 
restaurace Kubala a v obecním rozhlase. 
Jinak již nebudeme jednotlivě dávat do 
domů! 

Přijímáme mezi nás další členy. Mů-
žete se hlásit buď u členů výboru, nebo 
na schůzi výboru každou první středu 
v měsíci v Klubovně Kulturního domu! 
 

Zprávu podává výbor  
Seniorklubu Palkovice. 

 
 
 
 
Zemřel, ale zůstane  
v našich vzpomínkách… 
 

Den před Silvestrem usedá v klubov-
ně Kulturního domu výbor Seniorklubu, 
spolu s rodinnými příslušníky, aby bilan-
coval minulý rok a nastínil aktivitu letoš-
ního roku. Uprostřed stolu je malý vá-
noční stromeček a kolem něj ještě vá-
noční cukroví, sladkosti a pití. 

Úvodem zaznělo přání předsedovi 
klubu Josefu Chlebkovi k narozeninám 
veselými verši. Pak pohled na prázdnou 
židli, kde více než deset let seděl dlouho-
letý člen Antonín Řezníček, nedávno ze-
snulý, kterého na poslední cestě dopro-
vodili členové Seniorklubu. 

Samozřejmě, že si na něj každý 
vzpomněl s nějakou historkou v kontak-
tu s ním. 

I. Mičulková: “Vzpomínek je hod-
ně, protože jsem s ním hodně spolupra-
covala. Hodně jsme se pobavili, hodně 
jsme si zatancovali. Mám na něho pěk-
né vzpomínky.“ 

V. Vašínková: “My jsme z rodiny, 
mám na něho ty nejkrásnější vzpomín-
ky.“ 

Ing. St. Vašínek: “To byl prostě 
člověk pro všechno. Všechno uměl, ke 
všemu se postavil kladně, nikoho neod-
byl, pomohl hodně, od rytí kusu zahrady 
k řezání dříví na zimu, prořezávání 
stromků, prostě uměl všechno.“ 

M. Sikorová: “Ještě si pamatuji, jak 
pracoval na Nové huti a jak jako bývalý 
maratonec letí v trenýrkách a tričku na 
další zastávku autobusu, to jsem se vždy 
nasmála.“ 

M. Halatová: “Toník byl vášnivý 
houbař a já si vzpomínám, jak šel 
z Podhůří s košíčkem. Na zahradě rostly 
nějaké houby, tak jsem ho jednou zavo-
lala a ptala se, co jsou to za houby a on 
odpověděl s úsměvem: Pojezte a uvidíte. 
Nikdy neprozradil, kde měl to své místo, 
ale někdy klamal, protože měl v košíku 
nahoře takovou lepenku a na ni měl tři 
hříbky.“ 
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A. Sasynová: “Znala jsem ho jen 
z klubu důchodců, ale z toho člověka sr-
šela energie, na ty jeho roky.“ 

M. Skurková: “Já jak přijdu do 
cukrárny, tak ho tam vidím sedět, dva 
zákusky a kávu u sebe a vždy v dobré 
náladě.“ 

R. Mališová:“Jak vždycky k nám při-
šel s nějakou vyřidou, tak vždycky zavolal 
“Policie“ a schoval se a já jsem se lekla a 
pak jsem si na to zvykla. Říkám, Toníku ty 
strašidlo, co děláš a oba jsme se smáli.“ 

J. Lederová: “Já jsem ho poznala 
za těch deset roků, co jsme tady 
v Palkovicích a v klubu a obdivovala 
jsem, že na ty jeho roky měl úžasnou 
paměť. Nikdy si nic nezapisoval, ty úko-
ly, které měl zajistit vždycky pokýval 
hlavou, řekl udělám, zajistím - nikdy na 
nic nezapomněl. Na to, že jsem mladší, 
jsem vždycky obdivovala jakou má fan-
tastickou paměť.“ 

Dr. A. Leder: “Já jsem ho obdivo-
val, jaký má okruh známých, protože 
jsem byl jednou u ředitele NHKG a tam 
jsem se setkal s ředitelem Čabojským,  
Bednářem a takovou partou, kteří spo- 
lu ještě běhávali se Zátopkem. Řezní- 
 
 

ček jednomu z nich řekl:“Ty jsi to době-
hl na ředitele a já do důchodu.“ 

O. Bílek: “Byl to vynikající člověk, 
který měl takové přednosti po stránce 
pracovní, vtipu, dával náměty jak věci 
dávat do pořádku, velmi si ho vážím a 
vzpomínám na něho.“ 

J. Chlebek: “On byl také zahrádká-
řem a on se za tu dobu naučil všechno. 
Strávil jsem s ním i několik nočních bri-
gád ve zdejší pekárně.“ 

V. Vlk: “Setkával jsem se s ním 
hodně často. Když jsme vybírali 
s panem Šupinou osobnosti natočit fil-
mový dokument o osobnostech Palko-
vic, také jsme ho natočili. Byl jsem pře-
kvapen, i když jsem byl z minulosti obe-
známen, že je atlet a maratonec, tak 
nám na natáčení přinesl celou řadu 
svých pohárů a diplomů. Tím mě hodně 
překvapil a byl jsem rád, že patřil, jak se 
říká k„osobnostem naší obce.“ 

Tyto vzpomínky mluví za vše, jakým 
byl Antonín Řezníček pro náš kolektiv 
Seniorklubu členem výboru a pro 
všechny palkovické spoluobčanem. 
 

Připravil Vilém Vlk

 

 
 
Opustil nás výjimečně dobrý člověk 
 

Ano tímto nadpisem myslím a vzpo-
mínám na pana Antonína Řezníčka a 
chci se se svou vzpomínkou připojit ke 
vzpomínkám členů Seniorklubu. Toníka, 
jak jsme mu všichni říkali, jsem znal ješ-
tě mnohem dříve, než si v Palkovicích 
postavil rodinný domek. Pracovali jsme 

spolu v závodě Vysokých pecí NHKG. 
Já v údržbě, on přímo u vysoké pece. 
Říkal mi a mnohokrát i zopakoval, 
„…přišel jsem ze zemědělství, pracoval 
jsem v družstvu ve své rodné vsi Křelov 
na Olomoucku. Zřejmě mi učarovala a 
vybrala mé budoucí povolání výzva mé-
ho jmenovce, prezidenta Antonína Zá-
potockého. Přijďte pomoct budovat Ost-
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ravsko a první naši stavbu socialismu 
Novou huť.“ 

Po nástupu na závod vysoké pece se 
v pětiletém studiu podnikové školy práce 
vyučil oboru hutník s maturitou. Okolo 
pecí prošel snad všechny profese, až se 
nakonec stal mistrem u třetí vysoké pe-
ce. Byl zařazen do kategorie THP, ale 
nikdy se nestal úředníkem. U každého 
odpichu oblékal azbestový oblek, drátě-
nou masku a široký filcový klobouk. 
V ruce vrták, kladivo či lopatu a stavěl 
se tváři v tvář peklu ohně, žáru a stříka-
jícímu tekutému železu. A to vše proto, 
aby pomohl a střídal se v těžké, zodpo-
vědné práci se svými podřízenými ka-
marády. Kdo v těžkých hutních provo-
zech nikdy nepracoval, může sotva moje 
slova pochopit. Na otázku - Tondo proč 
to všechno -, se jen usmál, ty nevíš, no 
přece ta pec je také moje. Byl na svou 
práci, na svou profesi a na vše čemu se 
v huti naučil velice hrdý! Sudičky u ko-
lébky mu nadělily snad všechny ty nej-
lepší vlastnosti, které potřeboval pro 
svůj život, pro svou práci, ale také poz-
ději ve svém novém bydlišti v Palko-
vicích, kde si se svou manželkou Emílií 
postavili v roce 1968 rodinný domek. 

Jeho společenská vybavenost, pra-
covitost a upřímnost mu umožňovala 
snadné navazování kontaktů, přátelství i 
získávaní nových kamarádů a přátel. Br-
zy po nastěhování patřil mezi nás jako 
by se tu narodil. Dokázal rozdávat radost 
a úsměv na každém kroku, kde koho 
potkal. Měl velký životní optimizmus. 
Stál vždy v první řadě brigádníků, při 
všech stavbách v obci v akcích „Z“ (za-
darmo.) A nebylo jich v naši obci málo. 
Jen stručné připomenutí: nová tělocvič-

na, drobné provozovny, areál chovatelů, 
přestavba školky, obchod horní konec, 
dům služeb, nákupní středisko, oprava 
hasičské zbrojnice, stavba chodníků, 
dláždění hřbitovních chodníků… A všu-
de ne desítky, ale rovnou stovky hodin. 

To ti milý Toníku obec nemůže nikdy 
zapomenout!! 

A to nebylo všechno. Ve svém aktiv-
ním pracovním věku, který vlastně nikdy 
neskončil byl často nápomocen i svým 
kamarádům, sousedům a známým. 
Prostě všude tam, kdo kde pomoc po-
třeboval, na zahradách, při opravách i 
stavbách rodinných domků. Sotva by 
dnes někdo spočítal, kolik jich bylo. 

Dvakrát po sobě byl zvolen do zastu-
pitelstva obce. Byl solidární ke všem 
společenským organizacím v obci a 
v mnoha z nich byl i jejich členem. 

Sotva dnes už kdo ví, či si pamatuje, 
že byl i čestným dárcem krve. Měl přes 
padesát odběrů a daroval nemocným 26 
litrů krve. Za toto své ušlechtilé uvědo-
mění se stal postupně nositelem bron-
zové, stříbrné i zlaté „Plakety profesora 
Janského.“ 

Jako každý z nás, měl i své osobní 
záliby. Byly to již vzpomínané houby, ale 
hlavně sport. Vybral si tu nejtěžší lehko-
atletickou disciplinu „maratónský běh“ 
(na 42 km 195 metrů.) Měl přesně spo-
čítáno, kolik jich za svůj život běžel, ale 
to číslo, omlouvám se, jsem již zapo-
mněl, škoda. Běhal ještě i se slavným 
Emilem Zátopkem, na což byl patřičně 
hrdý. Získal spoustu ocenění. Nejvíce si 
snad vážil dvou stříbrných medaili z 
„Košického maratónu míru.“ Vzpomínal 
a říkal, přálo mi i štěstí, že jsem mohl 
startovat i ve velkém mezinárodním ma-
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ratónu v Moskvě spolu s nejlepšími ma-
ratonci Evropy. Doma v Palkovicích má-
lokdy vynechal fotbalové utkání. Těšil se 
z každé vstřelené branky a získaného 
bodu. Pracoval i několik let ve výboru 
tělovýchovné jednoty a měl nepředstavi-
telnou radost z postavení nové tělocvič-
ny v roce 1978. 

Tak takový byl náš Tonda, tak jsme 
ho znali a měli rádi! Jsem hrdý, že byl 
mým přítelem i kamarádem v zaměst-
nání i v obci a na všechno, co ve svém 
životě pro obec a celou společnost vy-
tvořil a udělal. K této vzpomínce na Te-
be Toníku se s velkým poděkováním i 

uznáním připojuje starosta a Rada naši 
obce. 

Dovolím si svou vzpomínku ukončit 
slovy spisovatele a básníka. „Já ledas-
čím jsem byl na tom Božím světě, a 
čím jsem byl, tím jsem byl rád!“ 

Milý Toníku loučíme se s Tebou, 
budeme na Tebe vždy rádi a 
s úctou vzpomínat!  

Děkujeme Ti za vykonanou prá-
ci. Čest Tvé světlé památce! 

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou a hlubokou soustrast. 
 

Stanislav Harabiš  
a starosta obce Radim Bača 

 
 
 
 
Okénko zahrádkáře…….. 
 

Věřme, že v tomto roce bude platit 
pranostika "Únor bílý, pole sílí", a pěs-
tované rostliny si tak řádně odpočinou a 
připraví se na jarní sezonu. 

Připomínáme práce, které provádí-
me v měsíci únoru - při delší zimě lze 
přesunout na březen.  

Koncem února (dle počasí možno 
již od poloviny měsíce) je vhodné pro-
vést řez stromů, prosvětlovací řez star-
ších jádrovin (jabloně, hrušně). Koncem 
února je vhodné řezat stromy, které jsou 
na stanovišti 4-5 let a déle. U mladých 
stromků řežeme později, z důvodu po-
škození mrazem na ráně (v měsíci břez-
nu až dubnu před rašením). Počasí by 
mělo být suché a bez mrazu. Je vhodné 
provést řez ořešáku, což je lepší než vži-
tý letní termín. 

Pro ucelenost uvádíme i další termíny 
řezu u nás obvyklých ovocných dřevin.  

U třešní provádíme řez v červenci 
nebo těsně před rašením (květen), u viš-
ní v srpnu, u švestek, meruněk, renklód 
a slív začátkem září, u meruněk můžeme 
v červnu zakrátit letošní výhony o 1/3 
až o 1/2, podpoříme tím zdárný vývoj 
plodů a docílíme celkového posílení 
stromu. Opomenutý letní řez meruněk 
lze dohnat řezem v únoru až březnu, čím 
tepleji, tím je třeba dříve (tímto řezem 
neovlivníte násadu květů, jako letním ře-
zem). Broskvoně jsou náročnější na kva-
litu řezu, první letní řez provedeme, 
když plody dorostou do velikosti lísko-
vého oříšku (asi tak červen), druhý ná-
sledný v srpnu (po sklizni), třetí prosvět-
lovací a zkracovací řez koncem února, 
nebo v březnu,  také zároveň provede-
me ochranu proti kadeřavosti. Tento 
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postřik je nutno zopakovat třikrát  
v době vegetačního klidu. Touto výcho-
vou a prevencí proti kadeřavosti docílí-
me dostatek chutných, velkých, pěkně 
vybarvených plodů. Ořešák prořezává-
me v červenci - srpnu. Ve stejném  
období u ovocných dřevin odstraníme 
konkurenční výhony (vlky) a výhony ros-
toucí vzhůru vyvážeme. V tomto časo-
vém období také provedeme řez u rybízu 
a angreštu, zakrátíme plodící výhony u 
vinné révy (červen až červenec). V únoru  
je také nejlepší termín pro léčbu klejoto-
ků na třešních. Po zásahu v tomto ob-
dobí se rána dobře hojí. Také je vhodné 
provést léčbu rakoviny u jádrovin a léč-
bu mrazových prasklin (mrazových de-
sek). 

Technika řezu ovocných dřevin je 
většině obyvatelů naší vesnice všeobec-
ně známa, pokusíme se trochu více 
věnovat problematice řezu vinné 
révy (v našem regiónu není běžná), kte-
rá se nyní spolu s rozšiřováním nových 
odolných odrůd uplatňuje i v okrajových 
oblastí vhodných pro pěstování révy 
(např.Vostorg, Kodrjanka, z tzv. inter-
specifických odrůd pak bílé Solaris, 
Kristal, Bianka, červené - Rondo, Re-
gent), případně lze v našich podmínkách 
využít pěstování révy u jižních zdí domů 
nebo skleníku (vhodné odrůdy např.: 
Pola, Vitra, Arkadia, Jalovenskij Ustojči-
vyj, Pleven Ustojčivyj) 

 
Slzení révy vinné, řez 

Slzení révy je první známkou probu-
zení révy po zimním období vegetačního 
klidu. Jakmile se teplota půdy do hloub-
ky 25 cm zvýší na 10,2°C, začíná ko-
řenový systém shromažďovat vodu. Míza 

začíná v révě stoupat a vytéká z řezných 
ran po zimním řezu. Tomuto jevu se ří-
ká "slzení révy" i dochází k němu náhle, 
jeho intenzita rychle vzrůstá a potom 
postupně ustává. Každý keř ztrácí 0,5 až 
5,5 litrů mízy. Slzení je signálem k pro-
vedení řezu pro jarní růst. Je to pro pěs-
titele problematické, protože jakmile je 
réva prořezaná, je velmi zranitelná mra-
zem. Jenomže čekání, až nebezpečí 
mrazů pomine, je plýtváním drahocen-
nou omezenou energií révy a zpomaluje 
její růst, zdržuje zrání hroznů až o 10 
dnů, což může vyvolat pozdější riziko 
vystavení hroznů podzimním mrazům. 

Řez vína - popsáno "polopaticky a 
co nejjednodušeji". Pusťte se do toho 
hned, jak nebude pršet (nebo mrznout). 
Na révě se rozlišuje staré dřevo – má 
hrubou, tmavou borku - "kůru" a loňské 
dřevo se světlejší a hladkou borkou. Ré-
va plodí na letošních výhonech, co vy-
růstají z loňského prutu, který vyrostl ze 
starého, víceletého dřeva. Uvádí se, že v 
přírodě réva jako liánový keř se popíná 
po osluněných keřích a stromech a po-
stupně roste do výšky, plodí vždy na no-
vých výhoncích. Jenže jak se výhonky 
vzdalují od hlavního kmínku, mají čím 
dále méně životní síly a plodí čím dále 
méně. Až potom přijde zima krutější než 
obvykle, celý keř až na hlavní kmen 
uhyne a réva potom začíná zase znova 
výhonky z toho hlavního kmene. 

Člověk jen ten cyklus převzal, kvůli 
velkým a kvalitním hroznům udržuje ré-
vu ve stadiu začátků. Je tam tedy nějaký 
kmen neboli hlava, která zůstává deseti-
letí, potom tam zůstává po řezu z toho 
kmene jeden nebo dva loňské pruty, ze 
kterých letos vyrostou letošní výhonky s 
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hrozny. To je všechno. Loňské pruty se 
potom ohnou do vodorovné polohy, aby 
očka, ze kterých porostou ty letošní vý-
hony, měly dost místa. Takže z loňské-
ho prutu z každého ponechaného očka 
letos porostou nahoru výhony. Tady je 
otázka, jak plodné je to víno. U vysoce 
plodného vína se ponechává 2 - 4 očka 
na hlavu a na výhonech z nich vyrostou 
2 - 4 hrozny, kdyby se nechalo oček a 
potom hroznů více, keř by se přetížil a 
vysílil a mohl by v zimě uhynout a hroz-
ny by stejně nebyly kvalitní. U málo 
plodného vína, třeba u raných a odrůd 
do okrajových oblastí, se klidně může 
nechat na prutu třeba 15 oček, hrozny 
založí na třebas jen 4 - 5 nejlepších vý-
honcích a to je tak akorát. Z jednoho, 
dvou oček na hlavě se potom letos ne-
chá vyrůst ještě jeden dva pruty jako 
"loňské" pro příští rok. Tolik zhruba k 
řezu vína, jedná li se o řez výhradně pro 
produkci hroznů. 

Pokud se jedná o víno v pergole ne-
bo u stěny, tam je vedle produkce hroz- 
 

nů důležitá i okrasná funkce. Tam se z 
kořene a nějakého krátkého kmínku ne-
chává postupně vyrůst několik velkých  
větví kryjících celou pergolu nebo stěnu. 
Údržba řezem potom spočívá v tom, že 
se sleduje stav těchto větví a občas se 
odstraní od kmínku celá nejdelší a nej-
starší větev s nejhorší kvalitou výhonků, 
potom v létě se ze zelených výhonků z 
kmínku vybere nejlepší výhonek a nechá 
se zase během let postupně vyrůstat ja-
ko další větev. Ostatní se nechává více-
méně na přírodě, snad jenom tam, kde 
jsou jednotlivé révové výhonky na vět-
vích příliš zahuštěné, se některé odstraní 
nebo na pergole posunou. Tam je ne-
vhodná hodně plodná odrůda, protože 
tyto větve mají plno oček a na těch by 
plodná odrůda nasadila plno hroznů, 
které by keř vyčerpaly a omezily jeho 
přírůstky, zatímco málo plodná odrůda 
nasadí i na těch spoustech oček jenom 
pár hroznů, které kvalitně uzrají a keř 
nevysílí. 

Vratislav Obadal 

 
 

Recepty pro Vás 
 

 
Brynzová pomazánka  
s jarní cibulkou 
 
 
Ingredience 
1 svazeček jarní  
cibulky,  
4 lžíce ramy,  
125g brynzy,  
1 lžička mleté sladké papriky 
 

Postup: 
Brynzu rozdrolíme do mísy a přidá-

me ramu, máslo nebo jiný tuk. Jarní ci-
bulku očistíme a nakrájíme na kolečka. 
Podle chuti jí necháme část stranou na 
ozdobu. Do základu přidáme mletou 
papriku a vše utřeme do hladké pasty. 
Přidáme jarní cibulku a již jen lehce za-
mícháme. Brynzovou pomazánku ma-
žeme na čerstvé pečivo a sypeme cibul-
kovou natí. 
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Jarní pomazánka  
 
Ingredience 
vejce,  
ředkvičky,  
cibule,  
bílý jogurt,  
tvaroh, sůl 

Postup 
Vejce oloupeme a nakrájíme na kos-

tičky. Ředkvičky omyjeme a nastrouhá-
me na hrubším struhadle. Cibuli olou-
peme a nakrájíme nadrobno. Jogurt dů-
kladně rozmícháme s tvarohem a při-
dáme do něj vejce, cibuli i ředkvičky. 
Promícháme a osolíme. 

 
 
 
 
Škvarková pomazánka 
 
Ingredience 
1 kg škvarků, česnek,  
sladkokyselé okurky, hořčice,  
mletá pálivá paprika,  
tekuté polévkové koření, sůl 

Postup 
Škvarky pomeleme na masovém 

strojku spolu s česnekem (množství dle 
chuti). Sladkokyselé okurky nastrouhá-
me najemno. Přidáme podle chuti hoř-
čici, pálivou papriku, polévkové koření, 
sůl a důkladně promícháme. 

 
 
 
 
Nivová pomazánka 
 
Ingredience 
Niva, tavený sýr, šunka,  
sterilované okurky, cibule,  
mletá paprika, sůl, majonéza 

Postup 
Nivu nastrouháme, smícháme se sý-

rem a přidáme nadrobno nakrájený 
šunkový salám, okurku a cibuli. Přidáme 
majonézu, okořeníme a dáme vychladit 
do ledničky. 

 
 

 
 

 

 

 

Kino 
 

 
OBČANSKÝ PRŮKAZ 
Nová česká tragikomedie na motivy 
stejnojmenné knihy Petra Šabacha. 
PÁTEK 18.2.2011 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
137 minut, klasický,  
premiéra: 21. Října 2010 
 

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM 
Nová švédská krimi-detektivka. Filmové 
zpracování druhého dílu slavné knižní 
trilogie Stiega Larssona Milénium. 
PÁTEK 25.2.2011 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky,  
129 minut, klasický,  
premiéra: 11. Listopadu 2010 
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Termínový kalendář 
 

 
19. února 2011 Den plný aerobiku Regionální centrum „Sport pro všechny“ ve 

spolupráci s TJ Sokol Palkovice a Dětským aerobikovým klubem 
FLASH TJ VP FM – začátek v 8.30 

26. února 2011 Mezinárodní fotbalový turnaj starších přípravek – tělocvična 8.00 
26. května 2011 podání Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole v Palkovicích – sekretariát ZŠ A MŚ v době od 7.00 do 
14.30 hodin. 

2. – 4. 9. 2011. mezinárodní turistický závod 
 
 

 
 

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 Vratislav Obadal – předseda redakční rady, Radim Bača, Aleš Kubala, 
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 21. února 2011. Vychází osmkrát ročně. 
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Chcete pomáhat lidem? 
Staňte se dobrovolníkem! 

Dobrovolnické centrum ADRA právě hledá dobrovolníky 
pro klienty Domova sv. Jana Křtitele v Palkovicích 

 
Co vám dobrovolnictví nabízí? 
o můžete smysluplně využít 2‐3 hodiny svého volného času týdně    
o uplatníte své schopnosti, dovednosti a nadšení pro dobrou věc 
o získáte nové kontakty a možná i přátelství  
 
Čeká Vás například: 
o společné popovídání  
o hraní společenských her 
o doprovody na procházkách 
o čtení knih                                                 
                                                                                                        
Zajistíme Vám:                   
o výcvik 
o pojištění  
o supervizi  
o proplácení cestovného 

 
 

Školení pro budoucí dobrovolníky: 
          

 KDY:     neděle 20. Února 2011 od 14:00 do 18:00 hodin 
 KDE:     v Domově se zvláštním režimem sv. Jana Křtitele v Palkovicích 
                v 1. Patře objektu č. 279 (nad potravinami Hruška a restaurací u Kubaly)  
 

 

Bližší informace: 
Dobrovolnické centrum ADRA, 

558 436 261, 602 648 177, dcfm@adra.cz  

www.dcfm.cz
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