
Krajská soutěž v a
tletice ČASPV

V letošním roce se pro malý zájem 

neuskutečnila regionální soutěž v a
tletice 

a všic
hni zájemci se

 mohli zú
častnit ro

v-

nou krajské soutěže. Ta se konala v so
bo-

tu 11. 5. 2013 ve Stonavě. Počasí nám 

bohužel příliš 
nepřálo a celá soutěž se 

uskutečnila za vytr
valého deště. Nejsme 

ale z cu
kru, takže jsm

e vše zvlá
dli na vý-

bornou. Soutěžilo se ve sprintu, hodu kri-

ketovým
 míčkem, skoku do dálky a běhu 

na dlouhou trať.

V kategorii n
ejmladší žá

kyň se druž-

stvo umístilo
 na druhém místě. V jednot-

livcíc
h pak Alenka Mikešová na 4. místě, 

kdy jí p
ouhých šest bodů dělilo od bronzu. 

Anetka Vyvialová skončila na 8. místě.

V kategorii mladších žákyň získa-

la Hanka Polášková stříb
rnou medaili. 

Eliška Kubalová se umístila
 na 4. mís-

tě. V kategorii mladších žákyň obsadila 

Anežka Sochová 14. místo.

za odbor ASPV Martina Mertová

Regionální soutěž „M
edvědí ste

zka“

Ve stře
du 8. 5. 2013 se v M

etylovi-

cích konala turistic
ká soutěž „Medvědí 

stezka“. Jako každoročně se jí zúčast-

nily děti z oddílu sportovní gymnastiky 

a z tu
ristic

kého oddílu Žlutý k
vítek“. Z

a 

krásného slunečného počasí se
 postupně 

vydávaly jednotlivé hlídky na trať dlouhou 

cca 3 km, aby předvedly sv
é znalosti z

e 

zdravovědy, kulturně poznávací či
nnosti, 

fauny a flory, v
ázání uzlů, orientaci m

apy, 

práci s b
uzolou, hod na cíl a

 další. V
 kon-

kurenci té
měř šedesáti zá

vodníků se naše 

děti ro
zhodně neztratily. 

 Získali jsm
e cel-

kem 10 medailí a 7 našich hlídek postou-

pilo do krajské soutěže.

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně:

Bára Šidelková a Kristin
a Gřesová 

 

 

1. místo

Hana Polášková a Kateřina Žvaková 

 
 
2. místo

Eliška Kubalová a Kateřina Třeštíková  

 

3. místo

Starší ž
ákyně I

Anežka Sochová a 
Eva Mar-

tinová 

  

3. místo

Starší ž
ákyně II

Michaela Žvaková a Lucie 

Juřenová 

 

 

1. místo

Kateřina Tylečková a Pavlína Filipcová  

 

2. místo

Dorostenky

Zuzana Juřenová a Hana Magerová 
 

 

1. místo

Mladší žá
ci

Michal Bužek a Ondřej Šnajder 1. místo

Krajská soutěž „Medvědí 

stezka“

Krajská soutěž se konala v sobotu 

25. 5. 2013 v R
ybím. Za velmi nepříz-

nivého počasí se
 na trať vyd

alo 14 na-

šich závodníků a nevedli si v
ůbec šp

atně. 

V pěti kategoriích
 jsm

e se stali přeborní-

ky Moravskoslezského kraje. Šest našich 

hlídek postoupilo do republikového finá-

le, které se bude konat 14. 6. – 16. 6. 

2013 Kounici u
 Vlastějovic. 

 

Všem postupujícím
 budeme držet pal-

ce.

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně:

Hana Polášková a Kateřina Žvaková  

 

1. místo

Bára Šidelková a Kristin
a 

G ř e -
sová

 

2. místo

Starší ž
ákyně II

Michaela Žvaková a Jana Bajtková 
 

 

1. místo

Kateřina Tylečková a Pavlína Filipcová  

 

5. místo

Dorostenky

Zuzana Juřenová a Hana Magerová 
 

 

1. místo

Mladší žá
ci

Michal Bužek a Ondřej Šnajder 1. místo

Krajská soutěž „Med-

vědí ste
zka“

K r a j s k á 

soutěž se konala v 

sobotu 25. 5. 2013 v Ry-

bím. Za velmi nepříznivého 

počasí se na trať 

vydalo 14 na-

šich závodní-

ků a nevedli si 

vůbec 
špatně. V pěti 

kategoriích
 jsm

e se stali pře-

borníky Moravskoslezského 

kraje. Šest našich hlídek po-

stoupilo do republikového fi-

nále, které se bude konat 14. 

6. – 16. 6. 2013 Kounici u
 

Vlastějovic. 
 

Všem postupujícím
 bude-

me držet palce.

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně:

Hana Polášková a Kateřina 

Žvaková 

 
 
1. místo

Bára Šidelková a Kristin
a 

Gřesová

 
2. místo

Starší ž
ákyně II

Michaela Žvaková a Jana 

Bajtková 

 
 
1. místo

Kateřina Tylečková a Pavlína 

Filipcová 

 
 
5. místo

Dorostenky

Zuzana Juřenová a Hana 

Magerová 

 
 
1. místo

Mladší žá
ci

Michal Bužek a Ondřej Šna-

jder 

1. místo

Starší ž
áci II

Dan Kunz a Petr Bílek 

1. místo

Bára Šidelková a Kristina Gřesová (uprostřed) 
- přebornice regionu

Karolína Bužková - přebornice regionu SG

Krajská soutěž Medvědí stezka

Pódiovky

Mladší žákyně - přebornice regionu SG

04/2013Obecního úřadu v Palkovicích

Žlutý kvítek 
a oddíl sportovní 

gymnastiky



Den Země v Z
Š Palkovice

Dne 9. 5. 2013 proběhla pro žáky 

ZŠ Palkovice akce s n
ázvem Den Země. 

Program dne byl rů
zný podle věku žáků.

Nejmladší žá
ci se

 vyp
ravili n

a procház-

ku do přírody a cestou sbírali odpadky, 

někteří čis
tili st

udánky. Žáci 3. tříd
y byli na 

vych
ázce s lesníkem. Cestou lesem si 

prohlédli několik krmelců a zásypů 

a na každém zastavení si vy-

slechli odborný výklad 

předsedy 
my-

s l i veckého 

s d r u ž e n í 

O l e š n á 

pana Františka 

Kuchaře. Také se 
zastavili u

 vče
lí-

na pana Krče, který st
ojí v je

ho lese.

Žáci 4. až 8. tříd
y postupně navštív

ili 

sběrný dvůr v o
bci Palkovice, kde je vel-

mi přívětivě přivíta
l pan Lesniak, který jim

 

ukázal různé možnosti třídění velkoobje-

mového odpadu a vysv
ětlil nutnost jeho 

třídění. Vysvě
tlil jim hlediska, podle kte-

rých
 by měli odpad třídit, a prošel s dětmi 

jednotlivá stanoviště
. Každá třída na-

víc obešla předem stanove-

nou trasu a posbírala 

odpadky.

Žáci 
9. třídy 

se vydali s panem 

Daliborem Radou na Osadu do obecního 

lesa, jehož část m
usela být vy

kácena z dů-

vodů napadení kůrovcem. Tady měli žáci 

Okresní soutěž jednotlivc
ů ve skoku 

vyso
kém

25. dubna se žáci naší šk
oly zú

častnili 

okresní soutěže jednotlivců
 ve skoku vy-

sokém. V konkurenci 10 škol a 102 zá-

vodníků se naši žá
ci neztratili a

 velmi nás 

potěšili.

Na 1. místě se ve své kategorii umístila
 

Karolína Michálková a stala se okresní 

přebornicí vý
konem 140 cm. Na 7. místě 

se ve stejné kategorii umístila
 K. Nevrlá 

s výk
onem 130 cm. 

Na 4. místě se s výkonem 155cm 

umístil 
J. S

lípek a na 11. místě P. Jane-

ček, který sk
očil 1

45 cm.

Všem našim závodníkům blahopřeje-

me a přejeme úspěchy i v
 dalších

 soutě-

žích.
Mgr. Alice Gorelová

Sportovní činnost ve 

ško -

le

I v l
etošním 

r o c e 

naše škola ve spoluprá-

ci s f
otbalovým

 oddílem TJ So-

kol Palkovice uspořádala dvě okrsková 

kola v m
inikopané Mc Donald´s cup.

Po minulých úspěšných letech, kdy 

jsme se vždy umísťovali na stupních vítě
zů 

a postupovali do okresního kola, se nám 

letos tak nedařilo a umístili 
jsme se na 

4. a 5. místě. Budeme se snažit, a
bychom 

se v příštím
 roce opět radovali z ú

spěchů.

Zároveň bychom chtěli poděkovat 

p. J. Bílkovi, S. Bačovi, M. Chýlkovi, 

T. Skurkovi a J. H
uškovi za

 velmi dobrou 

spolupráci a ochotu při organizaci fo
tbalo-

vých
 soutěží, které naše škola organizuje.

Do-

pravní 

v ý c h o v a 

na 
naší 

škole

D o p r a v n í 

vých
ova na naší 

škole má dlouho-

letou tradici.

Pravidelně se 

žáci 4. ročníku účast-

ní kurzu dopravní vý-

chovy, 
aby se sezná-

mili s p
ravidly sil

ničního 

provozu a mohli po do-

vršení 10let sami jezdit na 

kole po siln
ici. T

ento kurz 

v posledních letech probí-

há ve spolupráci s 
Městskou 

policií 
ve Frýdku-Místku. Pro-

to si d
ěti mohou také osvojit a 

zdokonalit dovednosti v 
jízdě na 

D o -

pravní vých
ova na 

naší šk
ole

Dopravní výc
hova na naší škole má dlou-

holetou tradici.

Pravidelně se žáci 4. ročníku účastní kurzu 

dopravní výc
hovy, a

by se
 seznámili s 

pravidly 

silničního provozu a mohli po dovršení 10let 

sami jezdit na kole po siln
ici. T

ento kurz v 
po-

sledních letech probíhá ve spolupráci s 
Městskou 

policií v
e Frýdku-Místku. Proto si d

ěti mohou také 

osvojit a zdokonalit dovednosti v 
jízdě na kole na do-

pravním hřišti 
u haly SPORTPLEX ve Frýdku-Místku.

Po úspěšném absolvování celého kurzu získ
ají 

děti Průkaz cyk
listy,

 což je takový je
jich první řidič-

ský průkaz.

Nejúspěšnější z 
nich se v če

rvnu zúčastní okresní cyk
-

listic
ké soutěže 4. ročníků 

Rekonstru
kce tenisových

 kur-

tů
Stále probíhá rekonstrukce te-

nisových
 kurtů na více

účelové hři-

ště s u
mělým povrch

em pro hru 

tenisu, nohejbalu a malé kopané. 

Za dosavadního finančního přispě-

ní obce Palkovice a řady sp
onzorů 

by mělo být sp
ortoviště

 v le
tošním 

roce opět zprovozněno.

Realizační tým děkuje všem, 

kteří se
 doposud podíleli na dosa-

vadním průběhu rekonstrukce a to 

nejen finančně, ale také fyzic
ky. 

Poděkování patří „
zahálející m

lá-

deži“ k
terá již 

také přiložila ruku 

k dílu. Nicméně i nadále přivítá
-

me další o
bětavé lidi, kteří by byli 

ochotni při re
konstrukci pomoci.

Fotodokumentace z realizace 

je na internetu  http://www.tjso
-

kolpalkovice.cekuj.net/.  v 
oddíle 

fotogalerie.

Za realizační tým Jaroslav 

Čechmánek a Petr G
řes

Naší ju
bilanti v červnu a červenci:

Gratulujeme Emilii P
avlíčk

ové (6. 6.), 

Věře Dámkové (16. 6.), Ja
romíru Lysko-

vi (3
0. 6.), R

ůženě Mališové (3. 7.), B
řeti-

slavu Dámkovi (4
. 7.), In

g. Stanislavu Vy-

vialovi (7
. 7.) a Meto-

ději Kubáňovi 

(31. 7.).

Hodně štěstí, z
draví a 

pohody přeje

Výbor Se-

nior klubu

(foto z akcí na 2. stra
ně 

obálky, autoři Šárka Bužková, Jiří
 

Bužek)

Rekonstru
kce teni-

sových
 kurtů

Stále probíhá re-

konstrukce tenisových
 

kurtů na víceúčelové 

hřiště
 s umělým povr-

chem pro hru te-

nisu, no-

hejba lu 

a malé kopané. Z a 

dosavadního finanční-

ho přispění obce Pal-

kovice a řady sp
onzo-

rů by mělo být sp
orto-

viště
 v letošním roce 

opět zprovozněno.

Realizační tým
 dě-

kuje všem, kteří se
 do-

posud podíleli na do-

savadním průběhu re-

konstrukce a to nejen 

finančně, ale také fy-

zicky. P
oděkování pa-

tří „z
ahálející m

ládeži“ 

I n -

formace Senior klubu

Výstava ručních prací, k
onaná ve dnech 

11. až 14. dubna v Kulturním domě dosáhla 

pěkných výsl
edků. Všechny potěšila účast 39 vyst

a-

vovatelů a zájem 386 návštěvníků, vče
tně žáků naší Základ-

ní školy. P
otěšila nás návštěva sousedního Senior klubu z 

Kozlovic i 
vlídné slovo starosty O

becního úřadu. Celou výst
a-

vu provázel obdiv nápaditosti, z
ručnosti, t

rpělivosti a
 mnozí 

z hostů odcházeli s p
ředsevzetím, že v příštím

 roce se uplatní 

také. Pro ty, k
teří nestihli výs

tavu navštív
it, připomíná-

me naši in
ternetovou adresu – palkovice-seniorklub.

rajce.idnes.cz 
– ta celou úspěšnou akci potvrzu

je.

Všem účastníkům za spolupráci sr
dečně děkujeme.

Po několika letech znovu ožily 
naše Hůrky 1. májem. I 

když p
očasí bylo vrtk

avé, 16 seniorů a 1 pes vyr
azili p

o tra-

se: parkoviště
 před Hospodou „U Myšáka“ – Podhůří – roz-

hledna Kabátice – „Barborka“ a 9 km trasu v pohodě zdolali. 

Z rozhledny sic
e nebylo pro nízké mraky nic vid

ět, ale občer-

stvení v H
orském hotelu vše vyn

ahradilo. Cestu domů jsm
e 

pak řešili in
dividuálně podle místa bydliště účastníků. Všichni 

se již t
ěší na podobné výle

ty v 
nejbližší 

době.

Připravujeme:

22. 5. autobusový zá
jezd na Hrčavu s návštěvou Trojmezí

12. 6. trad
iční smažen

í vaje
činy „N

a Bařině“

19. 6. turistic
ký vý

šlap okolo sjezdovky, 

p ř e s 

Rozsušky do 

Kozlovic

10. 7. (pozor, zm
ěna termínu!) autobusový zá

jezd 

do muzea „Kožane město“ v M
etylovicíc

h, 

bioplynové stanice Beskyd Agro v H
odo-

ňovicíc
h a návštěva Dolní oblasti V

ítkovice

21. 
8. sm

ažení bramborových
 placků „U Bačů“

O vše
ch těchto akcích se můžete přesně infor-

movat v n
ovinovém stánku „U Kubalů“, ve

 třech 

vývě
sních skříňkách (na dolním konci „U

 Kubalů“, 

na horním konci u budovy P
olicie ČR a na Myslí-

ku u kaple) a na internetových
 strá

nkách 

naší obce (www.palkovice.cz).

V nejbližší 
době 

z a h á -

jíme v Kulturním 

domě pravidel-
ná stře

deční setkání 

seniorů, na kterých
 budete mít možnost si 

popovídat, postěžovat, za
hrát karty a

pod. 

anebo jen tak posedět v p
říjemné společ-

nosti u
 šálku kávy n

ebo čaje.

Těšíme se na hojnou účast na zá-

jezdech i výl
etech a na pěkná setkání.

Den Země - vycházka s myslivcem

Základní škola 
Palkovice

Senior klub- výlet na Hůrky

Marie Fajkusová a Marie Žídková

Benefiční koncert Palkovice

Senior klub - výstavka ručních prací

Mladí pomáhají při rekonstrukci kurtů

Dopravní výchova ZŠ

Projekt ZŠ - výstava

MCDonald´s cup

Projekt ZŠ - svatba



P A L K O V I C K É  L I S T Y

1

Pranostika na červen

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.



P A L K O V I C K É  L I S T Y

2

Slovo starosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
v loňském roce se nám podařilo do-

stavět další dvě etapy kanalizační stoky, 
čímž máme možnost posílat do čističek 
námi vytvořené tekuté odpady jak z Mys-
líka, tak z celého centra, horního a dolní-
ho konce Palkovic. Když píšu tyto řádky, 
tak už vím, že se nám podařilo doslova 
urvat asi 75% dotací na odkanalizování 
celé Osady a Podhůří. Troufám si říci, že 
do konce roku 2015 bychom měli mít 
splněn závazek, který za nás uzavřela Ze-
manova vláda při přístupových jednáních 
do EU v roce 2001. Máme sice pět let 
zpoždění, ale i tak budu vše považovat za 
malý zázrak, že se nám za tak špatných 
finančních podmínek, které nám náš stát 
vyjednal, podařilo kanalizaci do země za-
kopat. Když vezmu v potaz, že „bratia“ 
Slováci mají podmínky takové, které jim 
předurčují až 95 % dotací na tyto kana-
lizační stavby, tak my jsme v roce 2000 
začali na 30 % a v současné době dosahu-
jeme kolem 72 %. To znamená na kanali-
zacích, které mají hodnotu skoro 200 mil. 
Kč, my doplácíme více než 60 mil. Kč. Za 
to bychom třeba centrum obce měli skoro 
zlaté a cesty pozlaceny úplně. Realita je 
taková a stěžovat si nemá moc cenu. Teď 
bohužel, je řada na Vás, aby jste se do 
vybudované kanalizační sítě napojili. Měli 
by jste se napojit do konce srpna letošní-
ho roku. Jak vyplývá ze zákona o vodách, 
mohou po Vás patřičné orgány požado-
vat, pokud nebudete napojeni, doklad 
o zákonné likvidaci odpadních vod. Po-
drobné informace k celé akci Vám budou 
zaslány v samostatném letáku, kde Vám 

bude i oznámen člověk, který bude za 
obecní úřad kanalizace spravovat a s ním 
budete moci řešit veškeré provozní i jiné 
připomínky. Někdo z Vás může namít-
nout, že je to celé zbytečné, že „kanálu“ 
v obci není třeba. Můžeme o tom pole-
mizovat, ale mé informace jsou takové, 
že pokud obec naší velikosti nebude mít 
85% území splaškově odkanalizováno, 
bude mít vážné potíže s dalším rozvojem 
území jako takového a bude pokutována 
za vypouštění splaškových vod do vodo-
teče tzn. do příkop, potůčků a potoků. 
V našem případě by to činilo zhruba 
500 tis. Kč za rok. Samozřejmě, že dě-
kuji těm, kteří už napojeni jsou a přeju 
co nejméně komplikací u těch, kteří se 
budou v současné době na „kanál“ napo-
jovat. 19. června letošního roku se koná 
zastupitelstvo obce, kde chci navrhnout, 
aby všem majitelům nemovitostí, kteří se 
do konce srpna letošního roku napojí, 
byla vyplacena částka do 4 000 Kč. Tato 
částka by měla být vyplacena všem bez 
rozdílu, jestli je nemovitost napojena 6 let 
či týden. Je třeba tento můj návrh brát 
tak, že vím, jaké jsou náklady na připoje-
ní, ale také vím, že někdo tahá přípojku 
třicetimetrovou a někdo dvoumetrovou. 
Bude třeba brát tento příspěvek jako ja-
kousi symbolickou částku a poděkování 
za dobudování společného, pro takovou-
to obec, skoro megalomanského díla.

Samozřejmě toto je pouze návrh, 
bude záležet na rozhodnutí zastupitelů, 
jak se k této mé myšlence postaví.

S přáním mnoha hezkých dnů
Váš starosta
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Zprávy z Obecního úřadu...

Usnesení
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,

které se konalo 27. 3. 2013 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

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

20. 3. 2013.
2) Informaci místostarosty o provozních nákladech bezdrátového rozhlasu, který se 

bude instalovat v rámci projektu „Protipovodňová opatření obce Palkovice“.
3) Zápis č. 1/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva ze dne 20. 3. 2013.
4) Informaci ředitele Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Mís-

tek, příspěvkové organizace o počtu zájemců o nástup do mateřské školy, o pro-
vozu školní družiny a dalších připravovaných aktivitách školy.

5) Informaci místostarosty o zrušení nevyužívaných VTA u Domu služeb a prodejny 
Modrá Labuť.

6) Informaci starosty obce o žádostech občanů o změnu územního plánu obce.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Aleš Kubala, Bc. Martin Polášek, Jan Vrbica.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Martin Kurečka, Ing. František Žídek.
4) Rozpočet obce Palkovice na rok 2013.
5) Účetní závěrku obce Palkovice k 31. 12. 2012.
6) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a Beskyd Agro a.s. o odprodeji pozemku par-

c.č. 3096/3 k.ú.Palkovice o výměře 872 m2 dle GP č.1661-10/2012 v areálu 
kravína na osadě za dohodnutou kupní cenu 139 520 Kč.

7) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Václavem Menšíkem, Palkovice 33 
o odprodeji zaplocené části pozemku parc.č. 514 k.ú.Palkovice o výměře 20 m2 

dle GP č.1597-45/2011  za dohodnutou kupní cenu 1 Kč.
8) Darovací smlouvu č. FM/3/j/2013/Ch mezi Moravskoslezským krajem, zastou-

peným SSMSK Ostrava a Obcí Palkovice o převodu částí pozemků pod chodní-
kem od restaurace Tomis ke kapli na Myslíku do majetku obce.

9) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Petrem a Ivanou Neničkovými, 
Ludovíta Štúra 5/1075, Ostrava-Poruba, o odprodeji pozemku parc.č. 1055/5 
a 1075 k.ú.Myslík o celkové výměře 370 m2 dle GP č.343-143/2008  za dohod-
nutou kupní cenu 53 540 Kč.
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10) Smlouvu mezi obcí Palkovice a Sára Viktor s.r.o. o čištění komunikace v rámci 
akce „Snižování prašnosti v obci Palkovice“. Čištění komunikace nad rámec běž-
ného čištění bude prováděno bezúplatně po dobu pěti let.

11) Kupní smlouvu mezi prodávajícími Lubomírem Pokludou, Příborská 599, Frý-
dek-Místek, Jaroslavou Pokludovou, Palkovice 883, Janou Spěvákovou, Palko-
vice 884, Lubomírem a Vlastou Pavlíčkovými, Palkovice 404, Petrem Kudělkou, 
Palkovice 882 a Ivanem a Janou Barabášovými, Palkovice 881 a Obcí Palko-
vice o odkupu splaškové kanalizace na pozemcích parc.č. 2408/42, 2408/57 
a 2408/58 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 99 750 Kč vč. DPH.

12) Smlouvu o dílo č.03/13 mezi Obcí Palkovice a Lesnická projekce Frýdek-Místek 
a.s. na zhotovení lesního hospodářského plánu s platností od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2023 pro LHC Obce Palkovice v rozsahu 169 ha za cenu 50 700 Kč.

13) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt „Static-
ká sanace objektu kaple Palkovice-Myslík“ s vítěznou firmou Forti Ostrava s.r.o. 
v celkové ceně 959 565 Kč +DPH.

III. Vyhlašuje:
1) Záměr směny pozemků parc.č.  2565/5, 2541/1 a 2547/2 k.ú.Palkovice.
2) Poptávkové řízení na dodavatele dokumentace pro provedení stavby „Zateplení 

budovy obecního úřadu“.
3) Poptávkové řízení na dodavatele dokumentace pro provedení stavby na akci 

„Splašková kanalizace v obci Palkovice IV. etapa“.

IV. Ukládá:
1) Místostarostovi obce zajistit požadované doklady akciové společnosti Lyžování za 

domem a předložit tyto finančnímu výboru do 30. 5. 2013.
2) Starostovi obce zadat firmě Hutní projekt a.s. zpracování projektové dokumenta-

ce víceúčelové asfaltové plochy na obecním pozemku za tělocvičnou.
3) Starostovi obce zadat firmě Hutní projekt a.s. zpracování studie rozšíření sociál-

ního zázemí pro tělocvičnu a přilehlá hřiště včetně veřejných WC.

V Palkovicích dne: 27. 3. 2013

    Radim Bača  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta
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Elektronické aukce
Módní záležitost? Či nezbytná sou-

část našeho života.
V době kdy „elektrárny“ prodávají 

plyn, „plynárny“ elektřinu. V době kdy 
lidé, kteří nevědí, že asfalt se vyrábí 
z ropy, nám chtějí opravovat cesty, se 
jedná o zcela běžnou záležitost.

Vážení občané,
na základě rozhovoru s několika ob-

čany Palkovic jsme se rozhodli zabývat se 
otázkou společných elektronických auk-
cí na výběr dodavatele elektrické energie 
a plynu pro domácnosti. Jedná se o elek-
tronickou aukci, tzn. o aukci po internetu, 
kdy společně několik jedinců, desítek či 
stovek domácností se jakýmsi způsobem 
domluví a společně pak budou moci pro-
střednictvím této elektronické aukce po 
dodavateli plynu či elektrické energie vy-
máhat co nejnižší cenu.

Riziko každého jednotlivého zájemce 
o tuto formu nákupu energií je, že společ-
ně vyberete nejlevnější dodavatele a pode-
píšete smlouvu na dva roky. Za tu dobu se 
ale může stát, že se objeví jiný dodavatel, 
který energie slevní třeba o 20%. Toto 
je ale všeobecné riziko u smluv na dobu 
určitou. Naproti tomu ale výhodou je jistě 
to, že elektronická aukce umí snížit ceny 

energií u elektrické třeba o 15% a u plynu 
i 30% a více.

Pokud budete chtít této vymoženosti 
moderní doby využít, sjednali jsme Vám 
společně s obcemi Povodí Ondřejnice 
firmu eCentre, která pro nás tuto elektro-
nickou aukci zajistí zdarma včetně všeho 
nutného „papírování“. Celá věc je organi-
zována tak, že pracovníkovi firmy eCentre 
bude na Obecním úřadě poskytnuta za-
sedací místnost pro jednání s Vámi, kde 
můžete celou záležitost s ním projednat, 
rozebrat možnosti, které tato aukce ský-
tá a pokud se rozhodnete, můžete s ním 
podepsat smlouvu. Obec jako taková se 
zúčastní pouze jako poskytovatel kancelář-
ských prostor a spoluorganizátor.

Úřední hodiny pro jednání s firmou 
eCentre a Vašeho zapojení do elektronic-
ké aukce na dodavatele energií budou vždy 
v úterý 11. 6., 18. 6. a 25. 6.2013 od 15 
do 17 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu. Bližší informace a další podrobnosti 
Vám budou doručeny letákem a uveřejně-
ny na obecních internetových stránkách.

Kontakt na firmu E-Centre:
www.ecentre.cz
Martin Dulai, obchodní manažer
dulai(@)ecentre.cz
+420 739 456 738

Upozorňujeme občany, že od 29. září 2011 je v obci Palkovice platná Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, na 
základě které je mimo jiné dle čl. 3 odst. 2 každý povinen zdržet se o nedělích a stá-
tem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin veške-
rých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček 
na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, brusek, elektrických hoblíků apod.

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze 
postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.
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Pohyb psů na veřejném prostranství 
v obci Palkovice

Poslední dobou se množí případy, 
kdy se na veřejných prostranstvích obce 
pohybují volně pobíhající psi, kteří ohro-
žují zdraví občanů.

Upozorňujeme majitele těchto psů, 
že tímto porušují Obecně závaznou vy-
hlášku Obce Palkovice č. 4/2010 ze dne 
1. 3. 2010, kterou se stanovují pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství 
v obci Palkovice. Odchyt volně pobíha-
jících psů a jejich pobyt v útulcích stojí 
obec ročně nemalé peníze.

Žádáme také majitelé psů, aby na ve-
řejných prostranstvích po svých psech 
uklízeli jejich výkaly a přispěli tak k bez-
pečnému a příjemnému pohybu spolu-
občanů po obci.

Výsledek dotazníku
– „Obecní rozhlas“

V minulém čísle palkovických listů byl 
vložen dotazník ohledně vybudování bez-
drátového obecního rozhlasu, který by 
měl být součástí projektu „Protipovodňová 
opatření obce Palkovice“, a byl by doto-
ván z 90 % z fondů evropské unie.

Otázka zněla: „Bude podle vás obecní roz-
hlas přínosem pro informovanost na úze-

mí obce nebo si myslíte, že tento projekt 
nemá pro obec žádný význam?

Ano – projekt bude přínosný
Ne – projekt nemá žádný význam
Dotazník odevzdalo celkem 111 ob-

čanů. Kladně odpovědělo 89 dotázaných, 
což je 80,18 %. Záporně odpovědělo 
22 občanů, což je 19,82 % dotazovaných.

Z dotazníku vyplývá, že většina občanů 
si přeje vybudování nového bezdrátového 
rozhlasu na území obce Palkovice.

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

Připomínáme občanům, že dohody 
o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovi-
tostí a jejich okolí v roce 2013 budou uzaví-
rány od 3. 6. 2013 do 30. 11. 2013 
v úředních dnech na Obecním úřadu v Pal-
kovicích.

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

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

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

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

V takovémto případě je nutno 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.
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Soutěž „Sbírej a vyhraj“
Před několika týdny skončila celorepub-

liková soutěž „Sbírej a vyhraj“. Ta si kladla 
za cíl motivovat občany k třídění vysloužilé-
ho elektra. V Ostravě slavnostně odměnil 
náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje Daniel Havlík pět výherců. Ti byli vy-
losováni z téměř tří tisícovek lidí, kteří se 
rozhodli v rámci soutěže odevzdat vyslouži-
lé elektrospotřebiče na sběrných dvorech.

Občané Moravskoslezského kraje na-
víc získali pro region celorepublikové pr-

venství v této soutěži. Odevzdali totiž neu-
věřitelných 2 675 kusů starých spotřebičů. 
Za staré harampádí byli soutěžící odměně-
ni tablety a dalšími cenami.

Nás těší, že za Moravskoslezský kraj 
vyhrála tablet Klára Trojčínská z Palkovic.

V současné době je vyhlášena nová sou-
těž o nejlepší „Sběrný dvůr“, kde mohou 
účastníci vyhrát USB nebo mobilní telefon. 
Bližší informace v inzerci tohoto čísla Pal-
kovických listů nebo na www.palkovice.cz.

Beneficí pomohli lidem po výbuchu
Občanské sdružení Beskyd uspořá-

dalo v sobotu 23. března v palkovickém 
kinosále benefiční koncert, jehož výtěžek 
dostali pozůstalí po výbuchu panelového 
domu ve Frenštátu pod Radhoštěm. 

Na akci vystoupila řada umělců a hudeb-
níků nejen z Palkovic a Frýdecko-Místecka, 
ale také z Řecka a USA. Všichni vystoupili 
bez nároku na honorář. Program byl velmi 
bohatý. Jako první se představil lašský král 
Zdeňa Viluš I. Krulikovský a jeho „Odulalaj-
ne band“, který s historkami o havířích po-
bavil nejen starší, ale i mladší generaci. Poté 
je na podiu vystřídala místní Palkovjanka, 
ve které zpívala výborná zpěvačka Kateřina 
Pospíšilová. Následně se posluchači dočkali 
vystoupení ABBA show - Lucie a Kateřina 
Kouláková. Potom všem zazpívala Teresa 
Polk z USA a zpěvačka Levki z Řecka. Ne-
chyběl ani Hurčánek. Své dovednosti před-
vedly i děti z Mateřské školy v Palkovicích 
pod vedením Moniky Bebčákové. Po nich 
zahrál René Souček, který se svou sklad-
bou Fajné město o Frýdku-Místku rozezpí-
val všechny posluchače. Potlesk ve stoje si 
vysloužil pianista Ivo Kahánek. Zaujal i Víťa 

Pavlíček. O rockový nářez se zase postarala 
kapela Humbug z Frýdlantu nad Ostravicí 
pod vedením Ivo Sanitry. Kateřina Koulá-
ková a Kidd Koulák ml. zazpívali zejména 
pro mladší generaci. Šuba Duba Band se 
svým funky roztleskal celý sál. Lidé se dob-
ře bavili také u vystoupení Michal Tučný 
revival a Elvis Presley - Radek Zich - rock 
and roll. Velmi podařenou akci zakonči-
la skupina Sagar, která předvedla ukázku 
z výchovného koncertu „Boj proti násilí“.

Akce byla velmi úspěšná. Přišlo nej-
méně 250 lidí všech věkových kategorií. 
Účinkujících bylo kolem sedmdesáti, takže 
to bylo složitější s organizací, která dala 
všem zabrat. 

Podařilo se vybrat částku 31 312 ko-
run. Finančně přispěly také obce Lhotka, 
Metylovice a Řepiště. Slova díků patří ne-
jen mediálním partnerům a sponzorům, 
kteří se postarali o občerstvení, ale i Obec-
nímu úřadu v Palkovicích. 

Peníze byly předány přímo postiženým 
rodinám.

Kid Koulák, hlavní organizátor akce
(foto z benefičního koncertu na 2. straně obál-

ky – autor Jaroslav Krkoška - www.fotojarinko.cz)
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Seriál o členech zastupitelstva

V naší obci již dva roky pracují 
zvoleni členové zastupitelstva v jed-
notlivých výborech a komisích. Řekla 
jsem si, že by nebylo od věci před-
stavit Vám v našem seriálu jednot-
livé zástupce nejen slovem, příp. 
fotkou, ale hlavně popsat jakou čin-
nost vyvíjejí a co pro nás dělají. Tak 
jen pro lepší orientaci uvádím, kdo 
mne může čekat, že časem zazvoním 
i u jeho dveří a požádám jej o roz-
hovor.
Finanční výbor – Mgr. Petr Gřes
Kontrolní výbor –  Ing. Josef Bílek 

Komise kultury a školství – Mgr. Ludmila 
Skarková 
Komise dopravy – Jan Vrbica 
Komise místního a bytového hospodářství 
– Slavomír Bača 
Komise pro správu a zachování kulturního 
dědictví obce – Martin Kurečka 
Komise lesního hospodářství a životního 
prostředí – Dalibor Rada 
Komise KPOZ – Ing. Tomáš Huďa 
Komise informační, požární ochrany a pod-
pory volnočasových aktivit mládeže a zá-
jmových organizací – Bc. Martin Polášek 
Komise tisková – Ing. Vratislav Obadal 

Finanční výbor - Mgr. Petr Gřes 
Zřízení finančního 

výboru obce je dáno 
zákonnou povinností. 
Výbor je složen z před-
sedy - zvoleného zastu-
pitele a dalších členů. 
Již více jak dva roky 
pracuje v naší obci tří-

členný finanční výbor ve složení: Anna 
Kolářová, Ing. Petra Ryšková a zastupitel 
Mgr. Petr Gřes.

Můžete nám prozradit, jakou funkci 
plní tento výbor a co je Vaším úkolem?

Finanční výbor je jedním z těch povin-
ně zřizovaných. Plní funkci sběru přísluš-
ných informací a jejich analyzování. Veš-
keré výstupy poskytujeme zastupitelstvu 
obce, které rozhoduje o případné realizaci 
opatření. Jsme tedy jakousi „administra-
tivní kontrolní jednotkou“ zastupitelstva. 
Naše zjištění a výstupy práce sdělujeme 

samotným zastupitelům. Ti rozhodnou 
zda výsledky zjištění jsou relevantní či 
nikoli. Tedy zda jsou pro chod obce vý-
znamné či nikoli.

Pane Gřesi, můžete nám prozra-
dit, proč jste se obklopil právě žena-
mi, svůj dotaz myslím spíš pochval-
ně, také jsem žena.

Na začátku volebního období mi byla 
dána zastupiteli důvěra, čehož si upřímně 
vážím.  Složení komise jsem navrhl z řad 
profesionálek, zabývajících se ekonomi-
kou ve svém civilním zaměstnání. Obě 
ženy mají zkušenosti z kontrolní činnosti 
v ekonomické oblasti chodu státních i sou-
kromých organizací, což si myslím, že je 
určitým přínosem také pro samotnou 
obec. Nehledě na to, že jedna bydlí na 
Myslíku a druhá v Palkovicích. Jejich spo-
lupráce si cením, pracují nad rámec svých 
občanských povinností a svých rodin. Kaž-
dý jejich názor a zjištění má svou váhu.
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Během čtyřletého období pra-
cujete samostatně nebo na základě 
úkolů zastupitelstva?

Zastupitelé vzali složení tohoto výbo-
ru na vědomí bez připomínek, což nám 
umožnilo začít pracovat. Na začátku jsme 
si stanovili priority naší činnosti. Hlavním 
cílem pro nás nebylo zjišťovat případné 
nedostatky, ale hlavně analyzovat a vyhle-
dávat rezervy k hospodárnému nakládání 
s finančními prostředky. Doposud jsme 
z našeho podnětu zpracovali několik vý-
stupů, které byly zastupiteli akceptovány 
a z větší části realizovány, což je také pro 
nás znamením, smyslu naší práce.  Co 
se týče úkolů z řad zastupitelů, tak tady 
vyvstal pouze jeden podnět. U něj jsem 
rád, že se nám k tomuto podnětu podařilo 
vytvořit pracovní skupinu, která společně 
s vedením obce našla řešení.

Je Vám poskytována součinnost 
ve spolupráci s Vaší komisí, co se 
týče podkladů ze strany obce?

Musím podotknout, že spolupráce se 
zaměstnankyněmi ekonomické části obce 
je na výborné úrovni. Paní Martina Skur-
ková a Jana Bílková nám vždy veškeré po-

žadované podklady připravily a v případě 
doplňujících dotazů byly schopny rychle 
vysvětlit a doplnit, což samotnou práci vý-
boru nesmírně usnadňuje. Za což jim patří 
poděkování.

Můžou si také samotní občané vy-
žádat kontrolu financování obce?

Doposud jsme prováděli kontroly hos-
podaření s majetkem a finančními pro-
středky obce z vlastní iniciativy. Vyjma 
zákonných ročních kontrol obce a Zá-
kladní školy Palkovice. Případné podně-
ty k naší práci však mohou občané také 
obce iniciovat. Nic nebrání tomu, aby nám 
své podněty sdělili prostřednictvím svých 
zvolených zastupitelů, či přímo na obecní 
úřad, informace se k nám dostane a my se 
jí budeme zaobírat.

Děkuji Vám za krátké představení Vaší 
kontrolní činnosti a do dalších roků bez-
problémovou práci ať jsou výstupy Vašich 
analýz pro chod obce významné či nikoli. 
Vy pro nás významní jste.

Za rozhovor poděkovala
Iveta Trochtová, členka redakční rady.

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

Podnikatelská jednička
– Večerka nás jistí 

Také se vám ob-
čas stane, že se vra-
cíte po víkendu pro-
žitém mimo obec 
Palkovice domů 
a uvědomíte si, že 

vás tam nečeká nic k jídlu? V naší vesnici 
však tato situace má jednoduché řešení: 

stačí přibrzdit u obchodu s potravinami 
„DANA“, který se nachází hned v soused-
ství pneuservisu u Kulturního domu. Den-
ně vás tady až do osmé hodiny večerní 
obslouží milé prodavačky. A protože jsem 
v úvodu popsanou situaci sama zažila, 
ihned po provedeném nákupu jsem maji-
telku prodejny, Danuši Vlčkovou, oslovila, 
abych jí položila pár nezáludných otázek.
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Všimla jsem si, že nenabízíte pou-
ze potravinářský sortiment, ale také 
drogistické zboží, krmivo pro zvířa-
ta, uhlí na grilování… Co ve vaší pro-
dejně občané nejčastěji nakupují?

Čerstvé pečivo je základ. Je mi trošičku 
líto, že se u mne zastavují zákazníci vět-
šinou až od páté hodiny odpolední. Na 
druhé straně mne ale těší, že si ke mně 
našli cestu i zákazníci  z Metylovic, Kozlo-
vic a Chlebovic, kteří se zastaví na nákup, 
když projíždějí kolem. Moje klientela může 
navíc využít  možnosti udělat si objednávku 
předem například na jitrnice, jelita, veky, 
chleby a výborné koláče, které peče pe-
kárna Martina v Paskově.  Pro objedná-
vání slouží můj kontaktní telefon 775 721 
anebo e-mail: vlckova.danuse@seznam.cz.

Jak je to vlastně dlouho, co jste 
si otevřela obchod v přízemí vašeho 
rodného domku?

Už jsou to tři roky. V té době jsem 
byla vedena v evidenci nezaměstnaných 
na úřadu práce a právě tam mi nabídli 
rekvalifikační kurz pro podnikatele-začá-
tečníky. Prostory jsem měla, stačilo jen 
popřemýšlet nad tím, co nám tady v obci 
chybí - a nápad s prodejnou byl na světě. 
Nejen, že je  otevřena do osmi do večera, 
ale v týdnu může první zákazníky přivítat 
už v sedm hodin ráno. V průběhu víken-
dových dní v ní lze nakupovat od osmi 
do osmi.

Při této příležitosti mne napa-
dá známá věta z filmu Sněženky 
a machři: „Máte vy vůbec nějaké 
osobní volno?“

Jestli se do osobního volna počítá 
polední přestávka, tak ano - denně od je-

denácti do jedné hodiny odpolední mám 
obchod zavřený. Střídám se zde s druhou 
prodavačkou. Ta je ale bohužel nyní na 
nemocenské, a proto mi vypomáhá moje 
dcera. Abych byla upřímná, například Ve-
likonoční pondělí jsem měla celý den vol-
no. To jsem si užila klidu domova.

Už vás někdy zákazník zklamal?
Jednou si u mne zákazník vybral zboží 

a řekl, že si odnese nákup do auta, přine-
se zapomenutou peněženku a pak zaplatí. 
Asi tušíte, co se mi stalo. Nevrátil se a ujel. 
Jakož to majitelka obchodu si musím svoje 
investice hlídat. Doba je zlá, tak se na mne 
nemůže nikdo zlobit, když ho bez zaplace-
ní nepustím s nákupem z prodejny.

Máte pro naše čtenáře nějakou 
radu, vzkaz nebo další zážitek z pro-
dejny?

Při své poslední návštěvě se mne  pra-
covník inspekce ze státní zemědělsko-lé-
kařské správy zeptal, odkud mám bram-
bory, které v obchodě prodávám. Řekla 
jsem, že z České republiky. Inspektor byl 
spokojen a varoval mne před dovozem 
brambor z Polska nebo Egypta. Bram-
bory z dovozu prý v sobě mají choroby, 
které si můžeme zanést do půdy, kdyby-
chom si je nechali na sadbu, a už se jich 
nezbavíme. Ke konzumaci je ale použít 
můžeme.

Co vám v naší obci schází?
Vše,  co potřebuji, mám v místě bydliš-

tě. Ať už jde o lékaře, nebo o kadeřnici. 
A přiznám se, že po přečtení rozhovoru 
s kosmetičkou v předchozím čísle Pal-
kovických listů, uvažuji i o návštěvě u ní. 
S manželem chodíme na pivko k Myšá-
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kovi a někdy také na večeři do restaurace 
Pod Habešem. Na procházku s pejskem 
v okolí obce už nemám moc času, ale 
v létě si ráda pěstuji kytičky na zahrádce.

A závěrem: Co byste popřála ob-
čanům Palkovic?

Občanům Palkovic bych přála, aby se 
jim v mém obchodě dobře nakupovalo, 
aby odcházeli spokojeni a aby se rádi vra-
celi.

Za rozhovor poděkovala členka
Redakční rady Iveta Trochtová

Poděkování spoluobčanům ve zlých 
dobách… 

Měsíc květen je pro mě vždy smutnou 
vzpomínkou na druhou světovou válku, 
která v tomto měsíci roku 1945 skončila. 
Vzpomínkou na moji drahou maminku, 
která snášela kruté dny a měsíce německé 
okupace skoro bez domova.

Bydleli jsme v chaloupce na Palkovic-
kých Hůrkách. Jednou přišlo německé 
Gestapo s dotazem, zda u nás není pan 
Korbaš. To byl komunista z Frýdku. Ma-
minka utekla přes okno do Hůrek, od-
nesla to pak násilím moje sestra. Tehdy 
jsme byli všichni domluveni, že jeho pobyt 
zapřeme. Také chtěli vědět, kde máme 
ukryty zbraně, ale jen maminka věděla, 
kde jsou, protože je schovala ona.

Náš tatínek se znal s palkovickým ob-
čanem Chýlkem, který se znal s Korba-
šem, tak se domluvili, že ho u nás ukryjí. 
Ale při té návštěvě Gestapa už tam nebyl. 

Gestapo tedy vzalo našeho tatínka, který 
později na následky utrpení zemřel.

Od té doby nastala „anabáze“ pro naši 
maminku, protože náš dům zabezpečili 
a ona se schovávala v přírodě až do pod-
zimu. Žila a živila se v lese. Byli lidé, kteří 
ji viděli schovávat se v lese a sbírat ostruži-
ny, aby se alespoň trochu najedla.

Měli jsme pod Hůrkami kousek pole 
a tam jsme mamince někdy donesli nějaké 
to jídlo, které si potom v noci vzala. Měla 
také od jara na sobě lehčí oblečení a tak 
na podzim se ji dostalo úkrytu v chaloupce 
u Anežky Žídkové na horním konci Pal-
kovic.

Hodně palkovických občanek jí pomá-
halo s jídlem, ošacením i povzbuzením.

Domov neměla až do osvobození 
v květnu 1945.

Chtěla bych všem nejmenovaným, kte-
ří mamince po celou dobu v těžkých chví-
lích pomáhali od srdce poděkovat…

Jindřiška Janíková

Milí čtenáři, při přátelském posezení 
po skončení tiskové rady jsme si dovolili 
vymyslet jakousi rubriku či sérií rozhovo-
rů s lidmi, kteří už nejsou ani podnika-
telé ani vrcholoví sportovci, ale jsou to 
obyčejní lidé, kteří už mají něco za sebou 

a kteří jsou ochotni říct, že se mají dobře, 
i když jim je třeba už i přes 90 let. Zkrát-
ka dovolil jsem si posedět a pohovořit 
s dvěma dámami, které jsou dlouholeté 
kamarádky a které znám od svých dět-
ských let.

Obyčejná setkání
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Začnu trošku poeticky. Je krásné 
letní prázdninové dopoledne, zhruba je-
denáct hodin, někdy kolem roku 1980. 
S dědou a svým mladším bráchou Slavo-
mírem jsme zrovna donapouštěli vodu 
do kbelíku a do vany, protože večer, 
když bylo třeba se koupat, voda stan-
dardně netekla a správce vodního zá-
sobníku u Botora (v současnosti statek 
pana Galíka) nebyl schopen po celý den 
zabezpečit plynulý přísun vody. Ale to 
jsem trošku odskočil. Naložili jsme dvě 
prázdné plynové „bomby“ na vozík a šli 
s dědou k pravidelnému prodejnímu 
místu, kterému se říkalo „U Adamíka“. 
Je to dům pod restaurací „U Kuchařů“, 
kde jednou za 14 dní přijel trambus 
s lahvemi na propanbutan. Proč o tom 
píšu…protože dámy se kterými zrovna 
sedím u jednoho stolu tam před těmi, 
skoro již 35 lety byly také. Hleděl jsem 
na ně jako malý kluk a na celý ten zástup 
lidí, které si dnes již nevybavuji. Uvažo-
val jsem, který co a kde dělá, jestli taky 
napouští vodu a co je vlastně zač. Tehdy 
jsem neměl odvahu se moc zeptat, pro-
tože všichni řešili takové problémy, jak 
je zrovna horko, kolik je much, mande-
linek a jestli ve čtvrtek bude v samoob-
sluze dost masa pro všechny.

Přestanu vzpomínat já a nechám 
vzpomínat jiné…

Paní Marii Fajkusovou a paní Marii Žíd-
kovou jsem pozval na krátké posezení, ze 
kterého se nakonec stalo posezení skoro na 
celé odpoledne. Je to takové zvláštní. I když 
moc stydlivý nejsem, tak jsem ze začátku 
trošku „trnul“ o čem si budeme povídat. 
Krásně jsme začali první republikou a živo-
tem v Palkovicích ve 20 a 30 letech. Jed-

na se učila za švadlenu a chodila do Místku 
pěšky. “Byla jsem ráda, že se chodím učit, 
že se vyučím a budu mít před sebou jakousi 
budoucnost“. Druhá paní, ta do učení ne-
chodila, brala všechno, co ji život naučil. 
Chodila pěšky z palkovických hůrek (tam 
kde je dnes horský hotel) v zimě v létě, kdy 
nebyla na Hůrky ani ještě cesta, po pás ve 
sněhu a vemte si třicátá léta, kdy i boty byly 
vzácnost. Chodila jen v tzv. lančarách, kte-
ré byly samozřejmě po prvních pár krocích 
promočeny a vemte si, jak se malé osmileté 
děcko brodí 4 kilometry ve sněhu do školy 
a zase zpátky. Chodila jich sice horda, ale 
i tak to musel být pěkný záběr.

Přišla válka, paní Fajkusová začala jez-
dit do práce do Vítkovic a za malý úpla-
tek svému šéfovi, německému mistrovi, 
kterému sehnala v Palkovicích pleny pro 
dítě, byla přeložena na Hukvaldský statek, 
kde se vyráběl vojenský materiál. Ve Vít-
kovicích zažila bombardování spojenecký-
mi vojsky, kdy utíkala s několika občany 
Palkovic z Ostravy po kolejích směrem 
domů. Proto byla ráda za práci na Hukval-
dech, i když denně z Palkovic docházela 
pěšky tam a zase zpět.

Paní Žídková zase zažila válku v Pal-
kovicích, zažila řádění gestapa na Hůr-
kách, kdy němci hledali partyzány a kdy 
třeba paní Kulová jim před nosem zmize-
la v houští a skoro tři roky se schovávala 
u paní Anežky Žídkové na horním konci 
(dnes paní Fialová naproti rodině Warze-
chových). Musím zase vzpomenout své-
ho dědu, který mi vykládal, jak tato paní 
Anežka (děda jí sice říkal těta Agneša) 
chodila na tzv. besedy po sousedech a vše 
co jí tito dali, si schovala do svých kapes 
u dlouhých sukní a paní Kulovou tak po-
tajnu živila. Paní Kulová potom část války 
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prožila u tety paní Žídkové, když u tětky 
Agneše už to bylo hodně nebezpečné, 
dnes bychom řekli „profláklé“. Tento od-
stavec skoro patří ke krátkému článku paní 
Janíkové, ale myslím, že to nevadí, patří to 
i k paní Žídkové.

Paní Fajkusová vzpomínala, jak šla ve 
šponovkách (lyžařské kalhoty) a s lyžemi 
přes rameno na autobus ke Kuchaři, od-
kud se jezdilo do Frýdku na nádraží a pak 
na lyže na Staré Hamry, které byly tehdy 
vyhlášeným střediskem a možná i jediným 
široko daleko. Vzpomínala, jak ji jedna 
paní nadávala a plivala před ní, že se ne-
hodí, aby „roba lezla po dědině v gaťach“ 
(žena šla po vesnici v kalhotech).

Paní Žídková ještě vzpomínala, jak se 
chodila dívat s ostatními svými kamarády 
na Kubánkov na bombardování Ostravy, 
jak někteří ze zabitých kluků v předvečer 
osvobození Palkovic byli její kamarádi. 
Jak sedávali na Hůrkách po večerech, 
jak besedovali, zpívali. Vzpomínala i na 
„bolševika“ to byl člověk, který bojoval 
za I. světové války v Rusku. Jmenoval se 
František Kusý, hrál na harmoniku, vyklá-
dal pořád o bolševikách a kouřil strašně 
smradlavou cigaretu. Tehdy byly Hůrky 
velkou osadou, kde bydlelo skoro sto lidí, 
většina mužů chodila do práce buď do 
„Lipiny“ (Válcovny plechu) nebo na šach-
tu do Ostravy. Málokdo měl kolo, většina 
jich chodila pěšky.

Po osvobození a v padesátých letech 
paní Fajkusová pracovala v krejčovské 
dílně nad restaurací U Kubalů pod vede-
ním pana Bílka. Pak když dílna zde zanik-
la, pracovala v Místku. Učila nové učně 
a dodnes si píše se svými žákyněmi a sem 
tam se i navštíví, i když jsou i o čtyřicet let 
mladší. Je až neuvěřitelné že je schopna 

ještě dnes ve svých 93 letech navléci nit do 
jehly jak kdyby se nechumelilo.

Paní Žídkova ještě vzpomínala jak její 
manžel, který pocházel z třetích Hůrek, 
sem tam něco upytlačil a jak v té době haj-
ní pytláky naháněli. U nás v údolí se všeo-
becně vědělo, že každý správný „hůrčan“ 
je pytlák a ke svému těžkému živobytí sem 
tam nějakého srnce či zajíce zastřelí. Ještě 
stojí za to vzpomenout, jak byli rádi, když 
se nastěhovali dolů do Palkovic.

Dlouhé roky jsme si nedovedli představit 
každý čtvrtek tržiště v Místku bez paní Žídko-
vé, která zde prodávala. Vychovala pět dětí.

Tyto dvě kamarádky, i když obě žijí ve 
středu svých rodin, do města k doktorům 
a vlastně skoro všude chodí spolu a jsou 
rády, že se navzájem mají. Dokonce společ-
ně doopatrovaly maminku paní Fajkusové.

Co mne překvapilo skoro nejvíce, bylo 
to, jak obě vzpomínají na svá mladá léta 
a přitom říkají „jaja to byly hrozné roky, 
ještě, že už je to za námi“. Pak jsem si 
uvědomil, že asi konec třicátých let, válka 
a potom rané budování socialismu nikomu 
moc úsměvu na tváři nevykouzlilo.

Naštěstí dnešní odpoledne bylo vese-
lé, uvolněné a nakonec jsme se rozcházeli 
s tím, že se někdy sejdeme znovu.

Za milé odpoledne poděkoval
Radim Bača

Krátký výlet do „staropalkovštiny“
pekarščok – pec na chleba
fornefla - naběračka
hrotek – kbelík na dojení mléka
ostrv a tebel – nedílné součásti zařízení na 
sušení sena
lančary – šněrované kožené boty z vepřovice
bren – líh na topení
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Základní škola a mateřská škola Palkovice

Den Země v ZŠ Palkovice
Dne 9. 5. 2013 proběhla pro žáky 

ZŠ Palkovice akce s názvem Den Země. 
Program dne byl různý podle věku žáků.

Nejmladší žáci se vypravili na procház-
ku do přírody a cestou sbírali odpadky, ně-
kteří čistili studánky. Žáci 3. třídy byli na 
vycházce s lesníkem. Cestou lesem si pro-
hlédli několik krmelců a zásypů a na kaž-
dém zastavení si vyslechli odborný výklad 
předsedy mysliveckého sdružení Olešná 
pana Františka Kuchaře. Také se zastavili 
u včelína pana Krče, který stojí v jeho lese.

Žáci 4. až 8. třídy postupně navštívili 
sběrný dvůr v obci Palkovice, kde je vel-
mi přívětivě přivítal pan Lesniák, který 

jim ukázal různé možnosti třídění velko-
objemového odpadu a vysvětlil nutnost 
jeho třídění. Vysvětlil jim hlediska, podle 
kterých by měli odpad třídit, a prošel s dět-
mi jednotlivá stanoviště. Každá třída navíc 
obešla předem stanovenou trasu a posbí-
rala odpadky.

Žáci 9. třídy se vydali s panem Dalibo-
rem Radou na Osadu do obecního lesa, 
jehož část musela být vykácena z důvodů 
napadení kůrovcem. Tady měli žáci za 
úkol vyklestit paseku od pořezaných smr-
kových větví, které poté spálili. Odměnou 
jim byla možnost si opéct párek a hlavně 
dobrý pocit z vykonané práce.

Mgr. Barbora Vraníková

Okresní soutěž jednotlivců ve skoku 
vysokém

25. dubna se žáci naší školy zúčastnili 
okresní soutěže jednotlivců ve skoku vy-
sokém. V konkurenci 10 škol a 102 zá-
vodníků se naši žáci neztratili a velmi nás 
potěšili.

Na 1. místě se ve své kategorii umístila 
Karolína Michálková a stala se okresní 

přebornicí výkonem 140 cm. Na 7. místě 
se ve stejné kategorii umístila K. Nevrlá 
s výkonem 130 cm. 

Na 4. místě se s výkonem 155cm 
umístil J. Slípek a na 11. místě P. Jane-
ček, který skočil 145 cm.

Všem našim závodníkům blahopřeje-
me a přejeme úspěchy i v dalších soutě-
žích.

Mgr. Alice Gorelová

Sportovní činnost ve škole
I v letošním roce naše škola ve spolu-

práci s fotbalovým oddílem TJ Sokol Pal-
kovice uspořádala dvě okrsková kola v mi-
nikopané Mc Donald´s cup.

Po minulých úspěšných letech, kdy 
jsme se vždy umísťovali na stupních vítězů 
a postupovali do okresního kola, se nám 

letos tak nedařilo a umístili jsme se na 
4. a 5. místě. Budeme se snažit, abychom 
se v příštím roce opět radovali z úspěchů.

Zároveň bychom chtěli poděkovat 
p. J. Bílkovi, S. Bačovi, M. Chýlkovi, 
T. Skurkovi a J. Huškovi za velmi dobrou 
spolupráci a ochotu při organizaci fotbalo-
vých soutěží, které naše škola organizuje.
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Sběr
V měsíci květnu proběhl, pod záštitou 

Školního parlamentu a Sdružení rodičů, ve 
škole ZŠ a MŠ Palkovice, již tradiční Sběr 
starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s po-
mocí rodičů nanosily celkem 10 430 kg 
tříděného papíru.

Na sběru se podílela i mateřská škola, 
která nasbírala 1 500 kg.

Mezi nejlepší sběrače ZŠ patří: E. Ruč-
ková z 2. B – 452 kg, V. Veselková ze 3. tř. 
– 359 kg, E. Kubalová z 5. tř. – 300 kg, B. 

Pustková ze 3. tř. - 281 kg, M. Knězková 
ze 4. tř - 240 kg a řada dalších.

První místo ve školce patří Jirkovi Olej-
níkovi - 175 kg.

Jako minulý školní rok i letos bude vý-
těžek použit na nákup potřeb sloužících 
žákům.

Nejlepší sběrači byli odměněni a obdr-
želi diplom.

Školní parlament děkuje všem sběra-
čům a všem, kteří se na sběru podíleli, za 
pomoc.

Za školní parlament
Mgr. Šárka Pindurová

Dopravní výchova na naší škole
Dopravní výchova na naší škole má 

dlouholetou tradici.
Pravidelně se žáci 4. ročníku účastní 

kurzu dopravní výchovy, aby se seznámili 
s pravidly silničního provozu a mohli po 
dovršení 10let sami jezdit na kole po silni-
ci. Tento kurz v posledních letech probíhá 
ve spolupráci s Městskou policií ve Frýdku-
-Místku. Proto si děti mohou také osvojit 
a zdokonalit dovednosti v jízdě na kole na 
dopravním hřišti u haly SPORTPLEX ve 
Frýdku-Místku.

Po úspěšném absolvování celého kurzu 
získají děti Průkaz cyklisty, což je takový 
jejich první řidičský průkaz.

Nejúspěšnější z nich se v červnu zúčast-
ní okresní cyklistické soutěže 4. ročníků 
základních škol.

Také žáci vyšších ročníků se věnují 
dopravní výchově. Někteří z nich navště-
vují kroužek dopravní výchovy, který vede 
Mgr. Lukáš Bolek.

Začátkem května si všechny děti ověři-
ly své vědomosti a dovednosti z dopravní 
výchovy v testech pravidel silničního pro-
vozu a v jízdě zručnosti na kole.

Nejúspěšnější žáci naši školu reprezen-
tovali v okrskovém kole dopravní soutě-
že, které se konalo 13. 5. na dopravním 
hřišti ve Frýdku-Místku. V mladší katego-
rii (5. - 6. tř.) se žáci umístili na 4. místě. 
Starší kategorii (7. - 8. tř.) naši žáci K. Ty-
lečková, M. Žaarová, J. Ryška a P. Jane-
ček vyhráli a postoupili do okresního kola. 
To se konalo 17. 5. rovněž na dopravním 
hřišti ve Frýdku-Místku. Soutěžilo se ve 
znalostech pravidel silničního provozu, 
poskytování 1. pomoci, v jízdě zručnosti 
a v jízdě v silničním provozu. Družstvo ve 
složení K. Tylečková, M. Žaarová, J. Ryš-
ka a J. Oliva se umístilo na 2. místě. Na 
vítězství a postup do krajského kola nám 
chybělo 18 bodů, což nás velice mrzelo. 
I tak je však děti nutno pochválit za velmi 
pěknou reprezentaci školy.

Zapsala: Mgr. Alice Gorelová
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Život v rodině ve 20. století a dnes
V pondělí 13. 5. 2013 otevřela 

Základní škola v Palkovicích výstavu 
v rámci školního projektu Život v rodi-
ně ve 20. století a dnes. Na slavnostní 
vernisáž byli pozváni zástupci obecního 
úřadu, účastníci besed, ale také rodiče 
žáků školy. Výstavu zahájil ředitel ško-
ly Mgr. Ivo Fišer a starosta obce Radim 
Bača. Poté si mohli všichni zúčastnění 
prohlédnout expozici věnovanou důleži-
tým událostem v životě rodiny. Ke shléd-
nutí zde byly ukázky fotografií dokumen-
tujících svatby od počátku 20. století až 
do dnešní doby, předměty související 
s vítáním občánků, křtinami či svatbou, 
ale také práce dokumentující průběh 
celého projektu, do něhož se zapojily 
všechny třídy palkovické školy. Atmo-
sféru výstavy dokreslují svatební šaty, 
svatební oblek z padesátých let a před-
měty, které v dřívější době nechyběly 
v žádné domácnosti a dnes nám slouží 
jako připomínka rychlého technického 
pokroku.

Proč jsme se zabývali životem v ro-
dině? Rodina je pro někoho samozřej-
most, pro jiného sen. V každé době 
by měla rodina poskytovat všem svým 
členům pocit bezpečí a jistoty. Rodiče 
vštěpují dítěti důležité životní posto-
je a hodnoty. Každá rodina má nějaký 
zvyk nebo rituál, který dodržuje. V učeb-
nici rodinné výchovy můžeme nalézt 
připodobnění vztahů v rodině korál-
kům navlečeným na slabé niti. Dokud 
se o ně šetrně a opatrně staráme, jsou 
potěšením a ozdobou. Stačí však jedno 
neopatrné a hrubé trhnutí, nit se může 
přetrhnout a korálky budeme jen těžko 

hledat a znovu navlékat. A toto je je-
den z důvodů, proč jsme se jako ško-
la rozhodli věnovat právě tématu Život 
v rodině, potřebu uvědomit si důležitost 
a křehkost rodinného zázemí, které po-
třebujeme všichni.

Projektu se věnovala celá škola. Děti 
si povídaly o rodině, malovaly obrázky, 
nosily fotografie a předměty připomína-
jící důležité události, jako je svatba, ví-
tání občánků, křtiny, či jubilejní svatby. 
Do školy přišli na návštěvu i prarodiče 
dětí, aby jim přiblížili dřívější způsob ži-
vota v rodinách v porovnání s dnešním 
životním stylem.  Žáci 4. a 5. třídy se 
setkali s paní Poláškovou z Frenštátu, 
aby se dozvěděli o dodržování rodinných 
tradic a zvyků. Pro děti druhého stupně 
byly uspořádány dvě besedy. Jedna na 
Myslíku s paní Skurkovou a paní Krpco-
vou, další, ve škole, s paní Chlebkovou. 
Velká část dětí se pokoušela, přiměřeně 
svému věku, vytvořit rodokmen. V rám-
ci hodin občanské výchovy se žáci 9. tří-
dy zabývali zákony týkající se rodiny 
a uzavření manželství, v hodině mate-
matiky pracovala 8. třída s informacemi 
Českého statistického úřadu a hledala 
zajímavosti, šestá třída zpracovala téma 
jubilejní svatby, sedmáci si povídali o eti-
ketě svatebního dne dříve a dnes.  Žáci 
osmého a devátého ročníku vyjádřili svůj 
postoj k rodině a manželství ve slohové 
práci Úvaha o rodině.

Naši žáci také navštívili místa, kde 
mohli pátrat po svých předcích nebo 
kde oni sami jsou, nebo jednou budou 
navždy zapsáni, Okresní archiv ve Frýd-
ku – Místku, matrika Obecního úřadu 
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Besídka ke Dni matek
V pátek 17. května se v kině konala 

besídka u příležitosti Dne matek. Děti 
z mateřské školy si připravily pásmo pís-
niček a básniček, tanečků a moc se těši-
ly, jak maminky překvapí. S láskou také 
vyrobily ve třídách dárečky a přáníčka. 
Nejdříve nastoupily ti nejmenší z třídy 
Sluníčko převlečení za kocourky a myš-
ky, poté se třída Květinka předvedla se 
svými tanečky. Následovala netradiční, 

zpívaná pohádka O perníkové chaloup-
ce třídy Motýlek. Program ukončily naši 
nejstarší - budoucí školáci z třídy Hvěz-
dička. Jejích pestré pásmo pod názvem 
Den ve školce maminky odměnily veli-
kým potleskem. Zpěv dětí doprovázely 
paní učitelky na klavír. Závěrem děti 
předaly svým maminkám přání s dáreč-
kem a kytičku. 

Monika Bebčáková

v Palkovicích, kostel sv.Jana Křtitele 
v Palkovicích. Aby byla představa o vý-
znamných událostech v rodině úplná, 
bylo povídání doplněno ukázkou vítání 
občánků a svatebního obřadu, během 
kterého byli „oddáni“ dva žáci deváté 
třídy.

Při práci na projektu byla důležitá po-
moc a podpora ze strany rodičů a ostat-
ních členů rodiny. Děkujeme všem za 
ochotu a spolupráci a věříme, že při 
hledání rodinných fotografií strávily děti 
s nejbližšími příjemné chvíle.

Mgr. Dita Janošcová

Sport…

TJ Sokol Palkovice
Čas neúprosně běží a tak jsme se 

v pravidelném čase opětovně setkali na 
další valné hromadě organizace TJ So-
kola Palkovice. V pátek 12. dubna, rok 
po loňském stém výročí, v restauraci 
Pod Habešem.

Pro Jaroslava Čechmánka to byla již 
patnáctá valná hromada, kterou zdárně 
v pozici předsedy organizace vedl. Svým 
úvodním slovem zhodnotil celý uplynulý 
roku. Připomněl úspěchy i bolístky orga-
nizace a zároveň poděkoval za dosavad-
ní práci všem vedoucím oddílů, sportov-
cům a také sponzorům, kteří v uplynu-
lém období přispěli nemalými finančními 

částkami k samotnému chodu a dalšímu 
rozvoji.

V závěrečném zhodnocení připome-
nul, že vzhledem k loňským sportovním 
úspěchům a další rozvíjející se činnosti 
byl uplynulý rok rokem, kdy „Palkovice 
žily sportem“. Což potvrdil také zájem 
jednotlivých médií, šířících slávu palko-
vického sportu mezi širokou veřejnost.

Poté se slova ujali jednotliví zástup-
ci oddílů se svými výročními zprávami, 
v kterých přiblížili své dosavadní úspěchy 
i neúspěchy, celkovou činnost, připravo-
vané akce a personální změny ve vedení.

Za TJ Sokol Palkovice Mgr. Petr Gřes



P A L K O V I C K É  L I S T Y

18

Z činnosti odboru ASPV – oddíl sportovní gymnastiky

Regionální, krajská a republiko-
vá soutěž ve sportovní gymnastice 
ČASPV 

V neděli 7. dubna 2013 se na 11. ZŠ 
ve Frýdku-Místku uskutečnila regionální 
soutěž ve sportovní gymnastice ČASPV 
(Česká asociace Sport pro všechny). 
Z naší tělovýchovné jednoty se jí zúčast-
nilo 13 dětí. Naši nejmenší členové se 
představili v kategorii předškolních dětí 
a nevedli si vůbec špatně. Štěpánek Ze-
man vybojoval stříbrnou medaili a Jirka 
Olejník bronz.

Nejlépe jsme si vedli v kategorii mlad-
ších žákyň I, kde družstvo „A“ ve slože-
ní Gřesová, Mertová a Bužková zvítězilo 
a družstvo „B“ ve složení Olejníková, 
Vašková a Mazurová obsadilo 6. místo. 
V jednotlivcích se pak Karolína Bužková 
stala přebornici regionu a Vanda Gřeso-
vá získala stříbrnou medaili. Stříbro získal 
také Marek Kozel v kategorii mladších  
žáků I.

V kategorii mladších žákyň II družstvo 
ve složení Gřesová, Šidelková, Dybalová 
a Knězková skončilo na 4. místě. V jed-

notlivkyních pak Kristina Gřesová obsadi-
la 5. místo.

Do krajské soutěže, která se konala 
v sobotu 27. 4. 2013 v naší tělocvičně, 
postoupilo šest našich dětí: Karolína Buž-
ková, Vanda Gřesová, Eliška Mertová, 
Anna Olejníková, Kristina Gřesová a Ma-
rek Kozel.

Ani zde si naši zástupci nevedli špatně. 
Naše nejmladší žákyně se staly přeborni-
cemi kraje a postoupily do republikové 
soutěže. V jednotlivcích získala Karolína 
Bužková stříbrnou medaili a Vanda Gře-
sová bronz.

V republikové soutěži se Karolína 
Bužková umístila na 4. místě, což je 
zatím nejlepšího umístění v historii 
oddílu. A na bronzovou medaili jí 
chyběl opravdu jen kousíček.

Vanda Gřesová se umístila na 32. mís-
tě a Eliška Mertová na 35. místě. Druž-
stvo skončilo na 9. místě z 15 družstev. 
V kategorii mladších žákyň II se Kristina 
Gřesová umístila na 18. místě.

 

Rekonstrukce tenisových kurtů
Stále probíhá rekonstrukce tenisových 

kurtů na víceúčelové hřiště s umělým po-
vrchem pro hru tenisu, nohejbalu a malé 
kopané. Za dosavadního finančního při-
spění obce Palkovice a řady sponzorů by 
mělo být sportoviště v letošním roce opět 
zprovozněno.

Realizační tým děkuje všem, kteří se 
doposud podíleli na dosavadním průběhu 
rekonstrukce a to nejen finančně, ale také 

fyzicky. Poděkování patří „zahálející mlá-
deži“ která již také přiložila ruku k dílu. 
Nicméně i nadále přivítáme další obětavé 
lidi, kteří by byli ochotni při rekonstrukci 
pomoci.

Fotodokumentace z realizace je na 
internetu  http://www.tjsokolpalkovice.
cekuj.net/.  v oddíle fotogalerie.

Za realizační tým Jaroslav Čechmá-
nek a Petr Gřes
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Regionální soutěž „Medvědí stezka“

Ve středu 8. 5. 2013 se v Metylovi-
cích konala turistická soutěž „Medvědí 
stezka“. Jako každoročně se jí zúčastnily 
děti z oddílu sportovní gymnastiky a z tu-
ristického oddílu Žlutý kvítek“. Za krás-
ného slunečného počasí se postupně vy-
dávaly jednotlivé hlídky na trať dlouhou 
cca 3 km, aby předvedly své znalosti ze 
zdravovědy, kulturně poznávací činnosti, 
fauny a flory, vázání uzlů, orientaci mapy, 
práci s buzolou, hod na cíl a další. V kon-
kurenci téměř šedesáti závodníků se naše 
děti rozhodně neztratily.  Získali jsme cel-
kem 10 medailí a 7 našich hlídek postou-
pilo do krajské soutěže.

Výsledky:
Mladší žákyně:
Bára Šidelková a Kristina Gřesová  
 1. místo

Hana Polášková a Kateřina Žváková  
 2. místo
Eliška Kubalová a Kateřina Třeštíková  
 3. místo
Starší žákyně I
Anežka Sochová a Eva Martinová  
 3. místo
Starší žákyně II
Michaela Žváková a Lucie Juřenová  
 1. místo
Kateřina Tylečková a Pavlína Filipcová  
 2. místo
Dorostenky
Zuzana Juřenová a Hana Magerová  
 1. místo
Mladší žáci
Michal Bužek a Ondřej Šnajder 1. místo
Matěj Huďa, Kamil Trochta, Dominik 
Martin  3. místo

Starší žáci II
Dan Kunz a Petr Bílek 2. místo

Krajská soutěž „Medvědí stezka“

Krajská soutěž se konala v sobotu 
25. 5. 2013 v Rybím. Za velmi nepříz-
nivého počasí se na trať vydalo 14 na-
šich závodníků a nevedli si vůbec špatně. 
V pěti kategoriích jsme se stali přeborní-
ky Moravskoslezského kraje. Šest našich 
hlídek postoupilo do republikového finá-
le, které se bude konat 14. 6. – 16. 6. 
2013 Kounici u Vlastějovic.  

Všem postupujícím budeme držet palce.

Výsledky:
Mladší žákyně:
Hana Polášková a Kateřina Žváková  
 1. místo

Bára Šidelková a Kristina Gřesová
 2. místo

Starší žákyně II
Michaela Žváková a Jana Bajtková  
 1. místo
Kateřina Tylečková a Pavlína Filipcová  
 5. místo

Dorostenky
Zuzana Juřenová a Hana Magerová  
 1. místo
Mladší žáci
Michal Bužek a Ondřej Šnajder 1. místo

Starší žáci II
Dan Kunz a Petr Bílek 1. místo
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Blahopřejeme...

Rok po roce léta běží,
zastavíš je ale stěží.
Nedělej si z toho nic,
že je Ti zas o rok víc.
Hodně štěstí, zdraví,
tak ať se slaví.
Přibývají Ti vrásky na čele,
zas těžší je vstát z postele.
Občas Ti taky srdce buší,
zachovej klid - Tobě ty vrásky sluší.

V měsíci dubnu oslavili své krásné vý-
ročí paní Marie Kuchařová, Marie Faj-
kusová, Marie Bednářová a Jindřiška 
Janíková z Palkovic, paní Marie Luke-
šová a Jiřina Jalůvková z Myslíku a pan 
Jan Seibert z Palkovic.

V květnu pak slavili pan Vlastimil Krč 
a pan Alois Prašivka z Palkovic.

Připojujeme se tímto ke všem blaho-
přáním a přejeme Vám všem zdraví a štěs-
tí do dalších let.

Redakční rada Palkovických listů, sta-
rosta, rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Zlatá svatba 
50 let spolu – to je něco?
Za tu dobu změnilo se kdeco…
Ale na vaší lásce nic.
Přejeme vám těch let ještě víc.

Dne 29. dubna 1963 si řekli své ANO 
manželé Anna a Michal Mackovi z Pal-
kovic.

Po padesáti letech manželství dobře 
víte, že život je občas tvrdý, ale zároveň 

plný báječných okamžiků, 
proto vám přejeme všechno 
nejlepší hodně zdraví, štěstí 
a trpělivosti v dalších společ-
ných dnech vašeho soužití.

Redakční rada Palkovických listů, sta-
rosta, rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

K blahopřání se také připojují synové 
Michal a Miloš a dcera Marie s rodinami 
a sestra Vlasta s rodinou.

Společenská rubrika

Krajská soutěž v atletice ČASPV

V letošním roce se pro malý zájem 
neuskutečnila regionální soutěž v atletice 
a všichni zájemci se mohli zúčastnit rov-
nou krajské soutěže. Ta se konala v sobo-
tu 11. 5. 2013 ve Stonavě. Počasí nám 
bohužel příliš nepřálo a celá soutěž se 
uskutečnila za vytrvalého deště. Nejsme 
ale z cukru, takže jsme vše zvládli na vý-
bornou. Soutěžilo se ve sprintu, hodu kri-
ketovým míčkem, skoku do dálky a běhu 
na dlouhou trať.

V kategorii nejmladší žákyň se druž-
stvo umístilo na druhém místě. V jednot-
livcích pak Alenka Mikešová na 4. místě, 
kdy jí pouhých šest bodů dělilo od bronzu. 
Anetka Vyvialová skončila na 8. místě.

V kategorii mladších žákyň získala 
Hanka Polášková stříbrnou medaili. Eliš-
ka Kubalová se umístila na 4. místě. V ka-
tegorii mladších žákyň obsadila Anežka 
Sochová 14. místo.

Za odbor ASPV Martina Mertová
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Rozloučili jsme se...
V dubnu nás navždy opustili Božena 

Vojtová a Pavel Iceli z Palkovic.

Těžko se s Tebou loučí, 
těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, 
v srdci Tě stále budeme mít.

Přejeme Vám, abyste brzy překonali 
pro Vás tak velkou životní ztrátu. Upřím-
nou soustrast přeje rada a zastupitelstvo 
obce Palkovice, KPOZ a redakční rada 
Palkovických listů.

Senior klub

Informace Senior klubu
Výstava ručních prací, konaná ve 

dnech 11. až 14. dubna v Kulturním 
domě dosáhla pěkných výsledků. Všech-
ny potěšila účast 39 vystavovatelů a zá-
jem 386 návštěvníků, včetně žáků naší 
Základní školy. Potěšila nás návštěva sou-
sedního Senior klubu z Kozlovic i vlídné 
slovo starosty Obecního úřadu. Celou 
výstavu provázel obdiv nápaditosti, zruč-
nosti, trpělivosti a mnozí z hostů odchá-
zeli s předsevzetím, že v příštím roce se 
uplatní také. Pro ty, kteří nestihli výstavu 
navštívit, připomínáme naši internetovou 
adresu – palkovice-seniorklub.rajce.idnes.
cz – ta celou úspěšnou akci potvrzuje.

Všem účastníkům za spolupráci srdeč-
ně děkujeme.

Po několika letech znovu ožily naše 
Hůrky 1. májem. I když počasí bylo vrt-
kavé, 16 seniorů a 1 pes vyrazili po trase: 
parkoviště před Hospodou „U Myšáka“ 
– Podhůří – rozhledna Kabátice – „Bar-
borka“ a 9 km trasu v pohodě zdolali. 
Z rozhledny sice nebylo pro nízké mra-
ky nic vidět, ale občerstvení v Horském 
hotelu vše vynahradilo. Cestu domů jsme 
pak řešili individuálně podle místa bydliště 
účastníků. Všichni se již těší na podobné 
výlety v nejbližší době.

Připravujeme:

12. 6. tradiční smažení vaječiny „Na
Bařině“

19. 6. turistický výšlap okolo sjezdovky, 
přes Rozsušky do Kozlovic

10. 7. (pozor, změna termínu!) autobu-
sový zájezd do muzea „Kožane město“ 
v Metylovicích, bioplynové stanice Bes-
kyd Agro v Hodoňovicích a návštěva Dol-
ní oblasti Vítkovice

21. 8. smažení bramborových placků 
„U Bačů“

O všech těchto akcích se můžete 
přesně informovat v novinovém stánku 
„U Kubalů“, ve třech vývěsních skříňkách 
(na dolním konci „U Kubalů“, na horním 
konci u budovy Policie ČR a na Myslíku 
u kaple) a na internetových stránkách 
naší obce (www.palkovice.cz).

V nejbližší době zahájíme v Kulturním 
domě pravidelná středeční setkání senio-
rů, na kterých budete mít možnost si po-
povídat, postěžovat, zahrát karty apod. 
anebo jen tak posedět v příjemné společ-
nosti u šálku kávy nebo čaje.

Těšíme se na hojnou účast na zájez-
dech i výletech a na pěkná setkání.
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Naší jubilanti v červnu a červenci:
Gratulujeme Emilii Pavlíčkové (6. 6.), 

Věře Dámkové (16. 6.), Jaromíru Lys-
kovi (30. 6.), Růženě Mališové (3. 7.), 
Břetislavu Dámkovi (4. 7.), Ing. Stanisla-
vu Vyvialovi (7. 7.) a Metoději Kubáňovi 
(31. 7.).

Hodně štěstí, zdraví a pohody přeje

Výbor Senior klubu

(foto z akcí na 2. straně obálky, autoři 
Šárka Bužková, Jiří Bužek)

Zahrádkáři

Kalendář zahrádkáře

Červen…Červen studený - sedlák krčí 
rameny.

Okrasná zahrada
V červnu kvete velké množství okras-

ných dřevin, jako například rododendro-
ny, 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 zahuš-
ťování. 

Odkvetlá květenství některých listnáčů 
je třeba včas odstraňovat, aby se rostliny 
nevyčerpávaly tvorbou semen (pěnišníky, 
pustoryly). Také u keřů růží odstřihneme 
odkvetlé výhony. Záhon růží odpleveluje-
me a kypříme. Tulipány a narcisy nechá-
me po vyjmutí ze země zatáhnout, očistí-
me cibule a i s listy zavěsíme k doschnutí 
na suchém místě. O záhony s letničkami, 
jiřinkami a ostatními květinami pečujte 
pravidelnou zálivkou podle potřeby, kyp-
řením a odplevelováním. Některé trvalky 
(floxy, lupiny a ostrožky) můžete po od-
květu hlouběji seříznout. Pokojovým kvě-
tinám dopřejte polostín v zahrádce, kde 
je zapustíte i s květináčem do země.

Trávník za suchých dní pravidelně za-
vlažujeme, na začátku měsíce přihnojíme 

a pomocí pesticidů likvidujeme dvoudě-
ložné plevely.

Ovocná zahrada
V červnu dozrává první ovoce. Zejmé-

na po teplém jaru můžeme již v červnu 
sklízet třešně, jahody, maliny nebo rybízy. 
Pod rostliny jahodníků nastýláme piliny, 
trávu nebo slámu, abychom je ochránili 
před kontaktem s vlhkou půdou a předešli 
tak plísňovým chorobám. Jahody sklízí-
me pokud možno dopoledne, aby orose-
né plody alespoň zčásti oschly. Z porostu 
odstraňujeme nahnilé a mumifikované 
plody, které jsou zdrojem šíření infekce  
- zvláště za vlhka, nebo v přehoustlém po-
rostu. Dozrávají nám rané odrůdy rybízu 
a koncem měsíce i první maliny. Plody, 
které chceme použít k přímému konzu-
mu, nebo zpracování (marmelády, sirupy 
apod.) se nechávají plně vyzrát.

U ovocných stromů upravujeme tvar 
koruny, odstraníme zahušťující nové le-
torosty. 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 ná-
sady další ruční protrhávání -  probírka, 
aby plody měly co nejlepší podmínky pro 
vývoj. Ovoce tak doroste do větší veli-
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kosti, lépe se vyvine a vybarví a strom se 
zbytečně nevyčerpá. Platí to nejen o ja-
blkách, 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 při-

hnojujeme.
• Půdu pod ovocnými stromy udržujeme 

v bezplevelném stavu.
• Révu vinnou přihnojujeme a v zóně 

hroznů a ve spodní třetině nových vý-
honů vylamujeme neplodné letorosty 
(zálistky).

• Kontrolujeme ovocné dřeviny, jestli 
nejsou napadeny plísňovými choroba-
mi nebo škůdci. Je-li to potřeba, zo-
pakujeme ochranný postřik proti škůd-
cům a chorobám.

Doporučená chemická ochrana:
-  Při silném infekčním tlaku houbových 

chorob (vlhké a teplé počasí) provádí-
me i v červnu ošetření proti houbovým 
chorobám jádrovin (padlí a strupovi-
tosti). Z přípravků je vhodný PUNCH 
10 EW nebo TOPAS 100 EC či TA-
LENT. Všechny působí proti oběma 
chorobám. K zesílení účinku a oddá-
lení vzniku rezistence se kombinují 
s kontaktními preparáty např. s DI-
THANEM. Jakmile však infekční tlak 
pomine, vracíme se zpět k samotným 
kontaktním přípravkům, tedy proti 
strupovitosti např. použijeme DITHA-
NE DG NEOTEC, proti padlí příprav-
ky na bázi síry např. SULIKOL K nebo 
KUMULUS WG.

-  U třešní a višní začátkem června 
v době zrání „Rychlice německé“ 
dochází při teplém a vlhkém počasí 
k počátkům infekce, zapříčiňující skvr-
nitost listů třešně a višně. Zde kromě 

DITHANU a DELANU 750 SC, které 
působí pouze preventivně, je možné 
použít účinnější preparáty a to SYL-
LIT 65 WP, BAYCOR 25 WP, pří-
padně PUNCH 10 EW.

-  Začátkem června především ošetřuje-
me jabloně proti obaleči jablečnému. 
Jakmile se už na stromě vyskytne prv-
ní červivý plod - použijeme organofos-
fát RELDAN 40 EC, nebo výborně 
účinkující systémové přípravky neoni-
kotinoidy - MOSPILAN SP nebo CA-
LYPSO 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 příprav-
ky dvakrát ve čtrnáctidenním interva-
lu. 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 PIRIMOR 
50 WG.

-  V červnu vyžaduje vinná réva zvýše-
nou pozornost při chemické ochra-
ně - zvláště pak v našich „okrajových 
oblastech pěstování s horšími klima-
tickými podmínkami“ je velmi nároč-
ná na chemickou 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 fialo-
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vá skvrnitost listů jahodníku, pak sež-
neme porost a ošetříme přípravkem 
DITHANE DG NEOTEC. Vždy však 
po sklizni bychom měli likvidovat roz-
točíka jahodníkového (MOSPILAN 
20 SP).

Zeleninová zahrada
V červnu sklízíme saláty, mrkve, 

ředkve, kadeřávek a rané zelí. V prv-
ní polovině měsíce sklízíme rebarboru, 
v druhé pak koření a bylinky, které su-
šíme na tmavém, dobře větraném a su-
chém místě. Po sklizni je třeba uvolněné 
záhony urovnat a zpracovat pouze měl-
ce (motyčka, hrábě) a co nejdříve na ně 
vysít další kulturu (kopr, hrách, mrkev, 
či keříčkové fazoly pro podzimní skli-
zeň), abychom co nejvíce šetřili s půdní 
vláhou. Též je možné vysazovat pórek 
a podzimní košťáloviny, pro podzimní 
zářijovou sklizeň vysít letní hlávkový sa-
lát.  Vždy co 14 dní se pěstovaná ze-
lenina (celer, okurky, papriky, rajčata) 
doporučuje přihnojovat. Na zahrádce 
nezapomeneme nechat místo pro záho-
nek brokolice, která není tak pěstitelsky 
náročná, jako květák. Po větších deštích 
je dobré záhony nakypřit, aby se nevy-
tvořil škraloup.  Zeleninu je třeba včas 
odplevelovat, aby plevel nedorostl do 
fáze kvetení a často ji okopávat, aby se 
šetřila půdní vláha. Košťáloviny a okur-
ky můžeme nakopčit. Okurky zaléváme 
přímo k rostlinám, aby voda nepřišla na 
list. U hnojivého roztoku volíme raději 
nižší koncentraci, aby nedošlo k popá-
lení rostlin. Zvlášť náročný na hnojivou 
zálivku je celer.
• Plody tyčkových rajčat pěstujeme ma-

ximálně na dvou výhonech u každé 
rostliny. Další výhony vyrůstající z paž-
dí listů odstraňujeme.

• Rebarboře a libečku odstraňujeme 
květní výhony, aby se rostliny nevysi-
lovali tvorbou semen.

• Nepřeje-li nám počasí, chráníme tep-
lomilné rostliny proti chladnému poča-
sí 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 skvr-
nitost listů. Proto je třeba za vlhkého 
a teplého počasí opakovaně preventiv-
ně ošetřovat rajčata. Jako nejlepší se 
jeví použít před sklizní ACROBAT MZ 
(0,25%) - OL je 21 dnů, během skliz-
ně je nutné jej vystřídat přípravkem 
RIDOMIL GOLD MZ 68WP Pepite, 
protože má výhodnou velmi krátkou 
ochrannou lhůtu (3 dny). U bram-
bor hrozí výskyt plísně bramborové 
a poškození natě mandelinkou bram-
borovou. Proti bramborové plísni 
se opět jeví jako nejlepší ACROBAT 
MZ v koncentraci 0,25%, nebo CU-
RZATE GOLD. Proti mandelince 
jsou dostatečně účinné organofosfá-
ty (např. RELDAN 40 EC). Výborně 
zde působí neonikotinoid MOSPILAN 
20 SP a CALYPSO 480 SC. U plís-
ně cibulové opět jako optimálně účin-
ný je ACROBAT MZ. Začátek června 
je nejzazší termín, kdy je třeba cibuli 
preventivně ošetřit tímto přípravkem. 
Ten, kdo pěstuje okurky na záhonech 
se pak neobejde bez pravidelného pre-
ventivního ošetřování porostu proti 
plísni okurkové. I zde opět nejlépe 
osvědčují systémové přípravky ACRO-
BAT MZ (0,25%) a vynikající ALIET-
TE 80 WP (0,2%). ACROBAT opět 
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Recepty pro Vás…

V tomto čísle 
„listů“ se zaměří-
me spíše na lehké 
obědy nebo veče-
ře. Běhat kolem 
rozpálené plot-
ny se málokomu z nás chce, a svíčkovou 
s knedlíky se navíc ve vysokých stupních 
málokomu zavděčíme. Začněme kusku-
sem, nic jednoduššího a rychlejšího se totiž 
uvařit v létě ani nedá.

Kuskus na zelenině
Na pánvi rozpálíme trošku olivového 

oleje, přidáme jemně nakrájenou cibul-
ku a česnek, na kostky nakrájený okurek 
nebo cuketu, klidně i rajčata nebo na plát-
ky nakrájenou kuřecí či krůtí šunku. Kdo 
rád trošku mastnější, přidá slaninu, která 
dodá zelenině vynikající chuť.

Osmahlou směs stačí zalít horkou vo-
dou, chvíli podusit, osolit, okořenit (stačí 
pepř a bazalka nebo provensálské by-
linky) a zasypat kuskusem. Počkat, než 
kuskus všechnu vodu vsákne, ochutnat, 
jestli ještě není moc tvrdý, a případně 
vodu postupně dolít. Na talíři stačí směs 
posypat sýrem a podávat.

Cuketové lečo
Cuketu rozkrájíme podélně napůl 

a pak zas napůl. Nožem odstraníme ja-

dérka. Cibuli a česnek nakrájíme na drob-
né kostičky. Rajčata na velké kostičky. 
Na dobře rozehřátém tuku smažíme ci-
buli a česnek. Následně přidáme cuketu 
a mletou papriku. Ještě chvíli smažíme, 
přidáme rajčatový protlak, čerstvá rajčata 
a vlijeme cca 0,5 litru vody.

Lečo můžeme servírovat jako samo-
statné bezmasé jídlo nebo ke klobáse na 
teplo nebo za studena, nebo jako přílohu 
k masovým jídlům.

Zapečená brokolice
Nejprve si v osolené vodě uvaříme 

brokolici. Poté ji scedíme a necháme vy-
chladnout. Mezitím si oloupeme brambo-
ry a nakrájíme je na tenké plátky. Do pe-
káče dáme trochu oleje a naskládáme na 
plátky nakrájené brambory, které osolíme 
a posypeme sladkou paprikou. Z bram-
bor tvoříme vrstvy a na ně poklademe 
kolečka vysočiny. Brokolici si rozděláme 
na drobné kousky a poklademe na při-
pravené vrstvy brambor a vysočiny.

Dáme do trouby, kterou si přede-
hřejeme na 200 °C a necháme zapéct. 
Až budou brambory hotové a brokolice 
dozlatova, nalijeme smetanu a necháme 
ještě pět minut zapéct. Nakonec posype-
me strouhaným sýrem a necháme ještě 
dalších pět minut zapékat.

Dobrou chuť.           Iveta Trochtová

použijeme před nástupem plodnosti, 
naproti tomu přípravek ALIETTE, pří-
padně PREVICUR 607 SL můžeme 
využívat i během sklizně - vždy je pou-
žijeme ihned po otrhání plodů, neboť 
mají velmi krátkou ochrannou lhůtu - 
3 dny.

Proti plžům se bráníme různými pří-
pravky – lze použít například  FERAMOL, 
Vanish Slug pellets, záhonky s mladou 
zeleninou můžeme obsypávat dusíkatým 
vápnem nebo popelem, ale na zahrádce 
lze zvolit i biologickou ochranu pomocí 
hlístic - přípravek Nemaslug
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nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor. Uzávěrka příštího čísla je 28. 6. 2013. 
Vychází osmkrát ročně. 

14. 6. Divadelní představení „Proutník pod pantoflem“ – kulturní dům 19 hodin 
21. 6. Pouťová zábava – prostranství u tělocvičny 20 hodin

Termínový kalendář
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    VODA - TOPENÍ - PLYN
   Lukáš Navrátil

 Vodoinstalatérské práce :
 Domovní rozvody v plastu, m di.
 Montáž za izovacích p edm t , oh íva , vodáren, baterií apod.
Zásobníkové oh íva e,koupelny,plombování bytových vodom r

 Topená ské práce :
 Montáž kotl  na tuhá paliva, vým na otopných t l s, 
 montáž rozvod  v m di, oceli, plast (vícevrst.trubky)
 montáž podlahového topení v etn  p ípravných prací p ed
 zalitím podlah ( beton, anhydrit )  Solární systémy.

 Plynoinstalatérské práce :
 Plynofikace rodinných domk  a chat, montáž plynových 
 kotl , sporák , gamat .
 Rozvody v m di, železe.
 Provád ní p ípojek od HUP po spot ebi , zajišt ní revize.

          navratil.lukas.vodotopo@email.cz

 tel: 732 207 824
( obec Raškovice )
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Sběrný dvůr roku

HLASUJTE O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR 
A VYHRAJTE MOBILNÍ TELEFON! 
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od dubna do listopadu letošního roku. Cílem je najít 
nejlepší sběrný dvůr, který by měl být co nejdostupnější, uklizený, s ochotnou obsluhou, 
přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit. Zapojit se můžete 
snadno. Pomocí vyhledávače na www.sberne-dvory.cz najdete váš sběrný dvůr a ohodnotíte 
ho v každé z šesti kategorií takovým počtem hvězdiček, jaký si podle vás zaslouží. 

Navíc se můžete zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Stačí po oznámkování sběrného dvora 
vyplnit jednoduchý registrační formulář a budete automaticky zapojeni do jednoho ze tří 
slosování. V každém z nich můžete získat jeden z devíti USB flashdisků Maxell s kapacitou 
32 GB nebo mobilní telefon Samsung Galaxy Pocket Black.

Při závěrečném listopadovém vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora bude kromě hlasování 
veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, 
atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení. Vítězi se nakonec stanou dva sběrné 
dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc 
korun, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 70 tisíc korun. 

Zapojením do hlasování můžete nejen podpořit „svůj“ sběrný dvůr a soutěžit o mobilní 
telefon, ale pomůžete také dalšímu zlepšování či rozšiřování služeb sběrných dvorů a díky 
tomu i celé myšlence ekologického třídění odpadů. 

Podrobná pravidla jsou k dispozici na stránce www.sberne-dvory.cz/soutez.html
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Nabízím Vám:
Návštěvu obchodního 
zástupce u Vás

Výběr materiálu v naší vzorkovně

Zdarma výpočet spotřeby materiálu

Podrobnou cenovou nabídku

Spolehlivou dopravu na stavbu

Montážní návody 
a technické poradenství

Realizaci zkušenou firmou

Možnost vrácení nepoškozeného 
materiálu

Dlouhodobé záruky

Zákaznickou kartu výhod Colemánie

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

11 x
v České republice

17 let
na trhu

36 000
položek v nabídce

4000
trvale skladem

Váš obchodní zástupce:
Tomáš Červený mobil: 725 675 650

ředitel obchodního centra Pavel Merenda mobil: 725 675 606

OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA
Provozní 5560, 722 00 Ostrava - Třebovice, tel.: 596 940 640
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Georges Feydeau 
 

PROUTNÍK  
 

POD  PANTOFLEM 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Divadelní spolek Kotouč Štramberk 
 

                Kulturní dům Palkovice 

           pátek 14. 6. 2013 v 19 hodin 
 
 
 
   Předprodej vstupenek ve středu 5. 6. 2013, v pondělí 10. 6. 2013 a ve středu  
   12. 6. 2013 v pokladně obecního úřadu 7.00 – 17.00. Cena vstupenky 70 Kč. 
 
 
 
 
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, 
občanské sdružení, Krátkého 1, Praha 9 
 



Den Země v Z
Š Palkovice

Dne 9. 5. 2013 proběhla pro žáky 

ZŠ Palkovice akce s n
ázvem Den Země. 

Program dne byl rů
zný podle věku žáků.

Nejmladší žá
ci se

 vyp
ravili n

a procház-

ku do přírody a cestou sbírali odpadky, 

někteří čis
tili st

udánky. Žáci 3. tříd
y byli na 

vych
ázce s lesníkem. Cestou lesem si 

prohlédli několik krmelců a zásypů 

a na každém zastavení si vy-

slechli odborný výklad 

předsedy 
my-

s l i veckého 

s d r u ž e n í 

O l e š n á 

pana Františka 

Kuchaře. Také se 
zastavili u

 vče
lí-

na pana Krče, který st
ojí v je

ho lese.

Žáci 4. až 8. tříd
y postupně navštív

ili 

sběrný dvůr v o
bci Palkovice, kde je vel-

mi přívětivě přivíta
l pan Lesniak, který jim

 

ukázal různé možnosti třídění velkoobje-

mového odpadu a vysv
ětlil nutnost jeho 

třídění. Vysvě
tlil jim hlediska, podle kte-

rých
 by měli odpad třídit, a prošel s dětmi 

jednotlivá stanoviště
. Každá třída na-

víc obešla předem stanove-

nou trasu a posbírala 

odpadky.

Žáci 
9. třídy 

se vydali s panem 

Daliborem Radou na Osadu do obecního 

lesa, jehož část m
usela být vy

kácena z dů-

vodů napadení kůrovcem. Tady měli žáci 

Okresní soutěž jednotlivc
ů ve skoku 

vyso
kém

25. dubna se žáci naší šk
oly zú

častnili 

okresní soutěže jednotlivců
 ve skoku vy-

sokém. V konkurenci 10 škol a 102 zá-

vodníků se naši žá
ci neztratili a

 velmi nás 

potěšili.

Na 1. místě se ve své kategorii umístila
 

Karolína Michálková a stala se okresní 

přebornicí vý
konem 140 cm. Na 7. místě 

se ve stejné kategorii umístila
 K. Nevrlá 

s výk
onem 130 cm. 

Na 4. místě se s výkonem 155cm 

umístil 
J. S

lípek a na 11. místě P. Jane-

ček, který sk
očil 1

45 cm.

Všem našim závodníkům blahopřeje-

me a přejeme úspěchy i v
 dalších

 soutě-

žích.
Mgr. Alice Gorelová

Sportovní činnost ve 

ško -

le

I v l
etošním 

r o c e 

naše škola ve spoluprá-

ci s f
otbalovým

 oddílem TJ So-

kol Palkovice uspořádala dvě okrsková 

kola v m
inikopané Mc Donald´s cup.

Po minulých úspěšných letech, kdy 

jsme se vždy umísťovali na stupních vítě
zů 

a postupovali do okresního kola, se nám 

letos tak nedařilo a umístili 
jsme se na 

4. a 5. místě. Budeme se snažit, a
bychom 

se v příštím
 roce opět radovali z ú

spěchů.

Zároveň bychom chtěli poděkovat 

p. J. Bílkovi, S. Bačovi, M. Chýlkovi, 

T. Skurkovi a J. H
uškovi za

 velmi dobrou 

spolupráci a ochotu při organizaci fo
tbalo-

vých
 soutěží, které naše škola organizuje.

Do-

pravní 

v ý c h o v a 

na 
naší 

škole

D o p r a v n í 

vých
ova na naší 

škole má dlouho-

letou tradici.

Pravidelně se 

žáci 4. ročníku účast-

ní kurzu dopravní vý-

chovy, 
aby se sezná-

mili s p
ravidly sil

ničního 

provozu a mohli po do-

vršení 10let sami jezdit na 

kole po siln
ici. T

ento kurz 

v posledních letech probí-

há ve spolupráci s 
Městskou 

policií 
ve Frýdku-Místku. Pro-

to si d
ěti mohou také osvojit a 

zdokonalit dovednosti v 
jízdě na 

D o -

pravní vých
ova na 

naší šk
ole

Dopravní výc
hova na naší škole má dlou-

holetou tradici.

Pravidelně se žáci 4. ročníku účastní kurzu 

dopravní výc
hovy, a

by se
 seznámili s 

pravidly 

silničního provozu a mohli po dovršení 10let 

sami jezdit na kole po siln
ici. T

ento kurz v 
po-

sledních letech probíhá ve spolupráci s 
Městskou 

policií v
e Frýdku-Místku. Proto si d

ěti mohou také 

osvojit a zdokonalit dovednosti v 
jízdě na kole na do-

pravním hřišti 
u haly SPORTPLEX ve Frýdku-Místku.

Po úspěšném absolvování celého kurzu získ
ají 

děti Průkaz cyk
listy,

 což je takový je
jich první řidič-

ský průkaz.

Nejúspěšnější z 
nich se v če

rvnu zúčastní okresní cyk
-

listic
ké soutěže 4. ročníků 

Rekonstru
kce tenisových

 kur-

tů
Stále probíhá rekonstrukce te-

nisových
 kurtů na více

účelové hři-

ště s u
mělým povrch

em pro hru 

tenisu, nohejbalu a malé kopané. 

Za dosavadního finančního přispě-

ní obce Palkovice a řady sp
onzorů 

by mělo být sp
ortoviště

 v le
tošním 

roce opět zprovozněno.

Realizační tým děkuje všem, 

kteří se
 doposud podíleli na dosa-

vadním průběhu rekonstrukce a to 

nejen finančně, ale také fyzic
ky. 

Poděkování patří „
zahálející m

lá-

deži“ k
terá již 

také přiložila ruku 

k dílu. Nicméně i nadále přivítá
-

me další o
bětavé lidi, kteří by byli 

ochotni při re
konstrukci pomoci.

Fotodokumentace z realizace 

je na internetu  http://www.tjso
-

kolpalkovice.cekuj.net/.  v 
oddíle 

fotogalerie.

Za realizační tým Jaroslav 

Čechmánek a Petr G
řes

Naší ju
bilanti v červnu a červenci:

Gratulujeme Emilii P
avlíčk

ové (6. 6.), 

Věře Dámkové (16. 6.), Ja
romíru Lysko-

vi (3
0. 6.), R

ůženě Mališové (3. 7.), B
řeti-

slavu Dámkovi (4
. 7.), In

g. Stanislavu Vy-

vialovi (7
. 7.) a Meto-

ději Kubáňovi 

(31. 7.).

Hodně štěstí, z
draví a 

pohody přeje

Výbor Se-

nior klubu

(foto z akcí na 2. stra
ně 

obálky, autoři Šárka Bužková, Jiří
 

Bužek)

Rekonstru
kce teni-

sových
 kurtů

Stále probíhá re-

konstrukce tenisových
 

kurtů na víceúčelové 

hřiště
 s umělým povr-

chem pro hru te-

nisu, no-

hejba lu 

a malé kopané. Z a 

dosavadního finanční-

ho přispění obce Pal-

kovice a řady sp
onzo-

rů by mělo být sp
orto-

viště
 v letošním roce 

opět zprovozněno.

Realizační tým
 dě-

kuje všem, kteří se
 do-

posud podíleli na do-

savadním průběhu re-

konstrukce a to nejen 

finančně, ale také fy-

zicky. P
oděkování pa-

tří „z
ahálející m

ládeži“ 

I n -

formace Senior klubu

Výstava ručních prací, k
onaná ve dnech 

11. až 14. dubna v Kulturním domě dosáhla 

pěkných výsl
edků. Všechny potěšila účast 39 vyst

a-

vovatelů a zájem 386 návštěvníků, vče
tně žáků naší Základ-

ní školy. P
otěšila nás návštěva sousedního Senior klubu z 

Kozlovic i 
vlídné slovo starosty O

becního úřadu. Celou výst
a-

vu provázel obdiv nápaditosti, z
ručnosti, t

rpělivosti a
 mnozí 

z hostů odcházeli s p
ředsevzetím, že v příštím

 roce se uplatní 

také. Pro ty, k
teří nestihli výs

tavu navštív
it, připomíná-

me naši in
ternetovou adresu – palkovice-seniorklub.

rajce.idnes.cz 
– ta celou úspěšnou akci potvrzu

je.

Všem účastníkům za spolupráci sr
dečně děkujeme.

Po několika letech znovu ožily 
naše Hůrky 1. májem. I 

když p
očasí bylo vrtk

avé, 16 seniorů a 1 pes vyr
azili p

o tra-

se: parkoviště
 před Hospodou „U Myšáka“ – Podhůří – roz-

hledna Kabátice – „Barborka“ a 9 km trasu v pohodě zdolali. 

Z rozhledny sic
e nebylo pro nízké mraky nic vid

ět, ale občer-

stvení v H
orském hotelu vše vyn

ahradilo. Cestu domů jsm
e 

pak řešili in
dividuálně podle místa bydliště účastníků. Všichni 

se již t
ěší na podobné výle

ty v 
nejbližší 

době.

Připravujeme:

22. 5. autobusový zá
jezd na Hrčavu s návštěvou Trojmezí

12. 6. trad
iční smažen

í vaje
činy „N

a Bařině“

19. 6. turistic
ký vý

šlap okolo sjezdovky, 

p ř e s 

Rozsušky do 

Kozlovic

10. 7. (pozor, zm
ěna termínu!) autobusový zá

jezd 

do muzea „Kožane město“ v M
etylovicíc

h, 

bioplynové stanice Beskyd Agro v H
odo-

ňovicíc
h a návštěva Dolní oblasti V

ítkovice

21. 
8. sm

ažení bramborových
 placků „U Bačů“

O vše
ch těchto akcích se můžete přesně infor-

movat v n
ovinovém stánku „U Kubalů“, ve

 třech 

vývě
sních skříňkách (na dolním konci „U

 Kubalů“, 

na horním konci u budovy P
olicie ČR a na Myslí-

ku u kaple) a na internetových
 strá

nkách 

naší obce (www.palkovice.cz).

V nejbližší 
době 

z a h á -

jíme v Kulturním 

domě pravidel-
ná stře

deční setkání 

seniorů, na kterých
 budete mít možnost si 

popovídat, postěžovat, za
hrát karty a

pod. 

anebo jen tak posedět v p
říjemné společ-

nosti u
 šálku kávy n

ebo čaje.

Těšíme se na hojnou účast na zá-

jezdech i výl
etech a na pěkná setkání.

Den Země - vycházka s myslivcem

Základní škola 
Palkovice

Senior klub- výlet na Hůrky

Marie Fajkusová a Marie Žídková

Benefiční koncert Palkovice

Senior klub - výstavka ručních prací

Mladí pomáhají při rekonstrukci kurtů

Dopravní výchova ZŠ

Projekt ZŠ - výstava

MCDonald´s cup

Projekt ZŠ - svatba



Krajská soutěž v a
tletice ČASPV

V letošním roce se pro malý zájem 

neuskutečnila regionální soutěž v a
tletice 

a všic
hni zájemci se

 mohli zú
častnit ro

v-

nou krajské soutěže. Ta se konala v so
bo-

tu 11. 5. 2013 ve Stonavě. Počasí nám 

bohužel příliš 
nepřálo a celá soutěž se 

uskutečnila za vytr
valého deště. Nejsme 

ale z cu
kru, takže jsm

e vše zvlá
dli na vý-

bornou. Soutěžilo se ve sprintu, hodu kri-

ketovým
 míčkem, skoku do dálky a běhu 

na dlouhou trať.

V kategorii n
ejmladší žá

kyň se druž-

stvo umístilo
 na druhém místě. V jednot-

livcíc
h pak Alenka Mikešová na 4. místě, 

kdy jí p
ouhých šest bodů dělilo od bronzu. 

Anetka Vyvialová skončila na 8. místě.

V kategorii mladších žákyň získa-

la Hanka Polášková stříb
rnou medaili. 

Eliška Kubalová se umístila
 na 4. mís-

tě. V kategorii mladších žákyň obsadila 

Anežka Sochová 14. místo.

za odbor ASPV Martina Mertová

Regionální soutěž „M
edvědí ste

zka“

Ve stře
du 8. 5. 2013 se v M

etylovi-

cích konala turistic
ká soutěž „Medvědí 

stezka“. Jako každoročně se jí zúčast-

nily děti z oddílu sportovní gymnastiky 

a z tu
ristic

kého oddílu Žlutý k
vítek“. Z

a 

krásného slunečného počasí se
 postupně 

vydávaly jednotlivé hlídky na trať dlouhou 

cca 3 km, aby předvedly sv
é znalosti z

e 

zdravovědy, kulturně poznávací či
nnosti, 

fauny a flory, v
ázání uzlů, orientaci m

apy, 

práci s b
uzolou, hod na cíl a

 další. V
 kon-

kurenci té
měř šedesáti zá

vodníků se naše 

děti ro
zhodně neztratily. 

 Získali jsm
e cel-

kem 10 medailí a 7 našich hlídek postou-

pilo do krajské soutěže.

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně:

Bára Šidelková a Kristin
a Gřesová 

 

 

1. místo

Hana Polášková a Kateřina Žvaková 

 
 
2. místo

Eliška Kubalová a Kateřina Třeštíková  

 

3. místo

Starší ž
ákyně I

Anežka Sochová a 
Eva Mar-

tinová 

  

3. místo

Starší ž
ákyně II

Michaela Žvaková a Lucie 

Juřenová 

 

 

1. místo

Kateřina Tylečková a Pavlína Filipcová  

 

2. místo

Dorostenky

Zuzana Juřenová a Hana Magerová 
 

 

1. místo

Mladší žá
ci

Michal Bužek a Ondřej Šnajder 1. místo

Krajská soutěž „Medvědí 

stezka“

Krajská soutěž se konala v sobotu 

25. 5. 2013 v R
ybím. Za velmi nepříz-

nivého počasí se
 na trať vyd

alo 14 na-

šich závodníků a nevedli si v
ůbec šp

atně. 

V pěti kategoriích
 jsm

e se stali přeborní-

ky Moravskoslezského kraje. Šest našich 

hlídek postoupilo do republikového finá-

le, které se bude konat 14. 6. – 16. 6. 

2013 Kounici u
 Vlastějovic. 

 

Všem postupujícím
 budeme držet pal-

ce.

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně:

Hana Polášková a Kateřina Žvaková  

 

1. místo

Bára Šidelková a Kristin
a 

G ř e -
sová

 

2. místo

Starší ž
ákyně II

Michaela Žvaková a Jana Bajtková 
 

 

1. místo

Kateřina Tylečková a Pavlína Filipcová  

 

5. místo

Dorostenky

Zuzana Juřenová a Hana Magerová 
 

 

1. místo

Mladší žá
ci

Michal Bužek a Ondřej Šnajder 1. místo

Krajská soutěž „Med-

vědí ste
zka“

K r a j s k á 

soutěž se konala v 

sobotu 25. 5. 2013 v Ry-

bím. Za velmi nepříznivého 

počasí se na trať 

vydalo 14 na-

šich závodní-

ků a nevedli si 

vůbec 
špatně. V pěti 

kategoriích
 jsm

e se stali pře-

borníky Moravskoslezského 

kraje. Šest našich hlídek po-

stoupilo do republikového fi-

nále, které se bude konat 14. 

6. – 16. 6. 2013 Kounici u
 

Vlastějovic. 
 

Všem postupujícím
 bude-

me držet palce.

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně:

Hana Polášková a Kateřina 

Žvaková 

 
 
1. místo

Bára Šidelková a Kristin
a 

Gřesová

 
2. místo

Starší ž
ákyně II

Michaela Žvaková a Jana 

Bajtková 

 
 
1. místo

Kateřina Tylečková a Pavlína 

Filipcová 

 
 
5. místo

Dorostenky

Zuzana Juřenová a Hana 

Magerová 

 
 
1. místo

Mladší žá
ci

Michal Bužek a Ondřej Šna-

jder 

1. místo

Starší ž
áci II

Dan Kunz a Petr Bílek 

1. místo

Bára Šidelková a Kristina Gřesová (uprostřed) 
- přebornice regionu

Karolína Bužková - přebornice regionu SG

Krajská soutěž Medvědí stezka

Pódiovky

Mladší žákyně - přebornice regionu SG

04/2013Obecního úřadu v Palkovicích

Žlutý kvítek 
a oddíl sportovní 

gymnastiky


