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Pranostika 
 

 
Červenec 

Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou Vánoce. 
Svatá Anna – chladna zrána. 

Co červenec neuvaří – srpen nedopeče. 
 

Srpen 
Teplý a suchý srpen – výborné víno. 
Svatá Terezie zasazuje zimní okna. 

Naleznete-li na svatého Vavřince na vinici zralý hrozen, bude hojnost dobrého vína. 
Srpnové ráno bez rosy – srpnové odpoledne s bouřkou. 

Nejsou-li srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. 
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Slovo starosty 
 

Milí Myslikovjani a Palkovjani 
když diktuji tyto řádky, končí pouťová neděle a je pěk-

ně hnusně. Za celý den spadlo 40 mm dešťových srážek, 
což by klidně stačilo na „malou“ povodeň. Naštěstí nepr-
šelo najednou, ale pomalu celý den. Kromě zkažené pouti 
jste měli někteří vodu, kamení a trochu hlíny na dvorcích. 
Těší mě, že ze staveb jako jsou cesty, chodníky, koryta po-
toků, propustky a mostky, které spravuje obec Vám škoda 
vznikala v minimální míře. Většinu Vám způsobených 
škod udělala voda z polí a luk, které už nebyly ani při své 
nejlepší vůli schopny vodu po desetidenních vytrvalých 
deštích absorbovat. 

Samozřejmě vím o rozmoklých hliněných a vodou poškozených polních cestách, 
po kterých někteří musíte chodit a jezdit do práce a děti do školy. Věřte, že i na 
opravu těchto komunikací dojde. Ať chceme nebo ne, centrum obce, kde jezdí  
a chodí skoro 3000 lidí jsme docela logicky upřednostnili. Je spousta spoluobčanů, 
kteří mi otloukají o hlavu velký stavební ruch a rádi by chodili, jak říkají i po „hrba-
tých“ cestách, jen ať mají klid. 

Musím Vás informovat o probíhajících stavbách na vesnici. Dokončili jsme první 
etapu odkanalizování Palkovice - horní konec a Myslík a zahájili stavbu chodníků  
a dešťové kanalizace z Myslíku od kaple až po pekárnu. Ani Vás nebudu zatěžovat, 
čím vším jsme museli projít, než jsme se dopracovali ke dni, kdy mohla být stavba 
zahájena a jaké nástrahy si pro nás Evropská unie reprezentována Regionální radou 
MSK nachystala. Musím Vám ovšem sdělit i jeden úsměvný zážitek, kdy zde s námi 
žijící ovšem nepřihlášený „žalobníček“ (zaměstnanec Regionální rady MSK), žaloval 
svým nadřízeným, že v Palkovicích už se staví chodník a jim nikdo nic nehlásil (hlásit 
se musí úplně všechno). Hoch si ale spletl stavby a hlásil stavbu cyklostezky od trans-
formátoru na sjezdovku. 

Tím jsem volně přešel k začátku budování cyklistických tras od sjezdovky 
v Palkovicích k místeckému aquaparku. Někteří z Vás nevědí, proč je na cyklostezce 
zámková dlažba, když pro cyklisty je lepší asfalt. Pomineme-li daleko větší trvanlivost 
a estetičnost zámkové dlažby při skoro stejných nákladech a když si dáme všichni 
ruku na srdce a zamyslíme se, tak se dopídíme k tomu, že pro občany Palkovic  
a Myslíka je prvořadá bezpečnost dětí při cestě do školy a bezpečnost vůbec všech 
chodců. Další věc je bezpečnost cyklistů, kteří běžně jezdí po rozbitých lesních, pol-
ních, obecních či krajských cestách, takže předpokládám, že jednoduše zvládnou  
i jízdu po bezpečné zámkové dlažbě. Pro in line bruslaře se buduje krásná dráha ko-
lem přehrady Olešná, kde se můžou se svými bruslemi vyřádit do sytosti už v příštím 
roce. 
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Ať celé léto jen nepracujeme, ale taky se trochu bavíme, zvu Vás na představení 
letního kina, které zorganizujeme podle aktuálního počasí. Nejméně týden dopředu 
Vás budeme informovat. 22. srpna proběhnou již tradiční Obecní Dožínky. 

Přeji Vám co nejdelší léto a spoustu hezkých prázdninových zážitků. 
 

Váš starosta Radim Bača 
 
 
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,  

které se konalo 13.5.2009 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Slavomír Bača, Bohumila Šlachtová, Aleš Ku-

bala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Martin Kurečka, Dalibor Rada.  
4) Směnnou smlouvu, smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví  

a smlouvu o zřízení práv odpovídajících věcným břemenům mezi Obcí Palkovice, 
manžely Ing. Jiřím Kolčářem a Mgr. Janou Kolčářovou, a JUDr. Pavlem Pro-
cházkou o směně pozemků pro výstavbu mateřské školy a jeslí v obci Palkovice. 

5)  Podání žádosti o dotaci v rámci ROP Regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 
prioritní osa 4 – Rozvoj venkova, dílčí oblast podpory 4.1 – Rozvoj venkova pro 
projekt „MŠ a jesle Palkovice“, zajištění financování podílu obce v minimální výši 
7,5 % způsobilých výdajů z prostředků obce, včetně předfinancování jednotlivých 
etap projektu, zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu a zajištění ná-
sledné udržitelnosti a provozu výsledků projektu. 

6) Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi Obcí Palkovice a TJ 
Sokol Palkovice v rámci akce Sportoviště Obce Palkovice. 

7) Dohodu o partnerství mezi Obcí Palkovice a TJ Sokol Palkovice za účelem reali-
zace projektu „Sportoviště TJ Sokol Palkovice“. 

 
II. Pověřuje: 
1)  Starostu obce podpisem smlouvy dle bodu I./ 4. 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 6 

Den otevřených dveří 
 

V neděli 21. června, u příležitosti vý-
ročí narození patrona naší obce sv. Jana 
Křtitele, měli občané naší obce možnost 
navštívit největší historickou a kulturní 
památku obce - kostel sv. Jana Křtitele. 
Bylo to ovšem tentokrát poněkud jiným 
způsobem, než jsou návštěvníci kostela 
běžně zvyklí. Tento den se totiž otevřely 
všechny prostory zdejšího kostela a byly 
tak zpřístupněny veřejnosti k prohlídce 
s krátkým výkladem. Největší zájem byl 
podle očekávání o prohlídku věže. Ob-
čané měli možnost navštívit všechny čty-
ři patra věže a shlédnout mimo jiné stá-
vající hodinový stroj z roku 1980, tři 
zvony kostela z roku 1993, z nichž ten 
největší o váze 420 kg je zasvěcený prá-
vě sv. Janu Křtiteli. Vzhledem k tomu, 
že se zvony nacházejí ve třetím patře ve 
výšce 17 m, bylo potřeba k jejich shléd-
nutí zdolat 80 dřevěných schodů. Velmi 
nás potěšilo, že tento počet schodů 
vcelku hladce vystoupala i paní Marie 
Bednářová, nejstarší návštěvnice dne, 
která nahoře neskrývala nadšení ze své-
ho výkonu. Za odměnu se jí i dalším ná-
vštěvníkům naskytl nádherný pohled 
„z ptačí perspektivy“ na celou naši obec. 
Občané měli možnost vidět nejen sou-
časné technické vybavení věže, ale i ex-
ponáty umístěné v malém věžním mu-
zeu, především starý hodinový stroj 
z poloviny 19. století, starý železný zvon 
z poloviny 20. století a další exponáty. 

Po prohlídce věže bylo možno shléd-
nout poněkud detailněji, než je zvykem, 
vybavení interiéru kostela, tentokrát 
s krátkým komentářem. Ten návštěvní-
kům přiblížil některé zajímavosti o stáří 

inventáře kostela a také přiblížil život  
a činnost patrona kostela a některých 
světců, kteří zde mají své sochy. A tak 
se, kromě hlavního patrona, mohli ná-
vštěvníci kostela seznámit s životem sv. 
Petra, patrona všech rybářů, nebo 
s životem sv. Pavla, jednoho z největších 
pronásledovatelů křesťanů ve své době, 
který se později, po svém obrácení, stal 
velkým misionářem a autorem listů No-
vého zákona (část Bible). Dále se mohli 
návštěvníci dozvědět například, že stav-
ba kostela je z roku 1631 a ze stejného 
roku je i hlavní oltář kostela, oba boční 
oltáře jsou z konce 18. století. Prohlídku 
kostela doplňovaly líbivé tóny zdejších 
varhan, které pocházejí z roku 1939  
a byly přivezeny do naší obce přesně 
v den počátku okupace naší země ně-
meckou armádou, což byl začátek  
2. světové války.  

Ohlas na tuto akci byl mezi občany 
velmi kladný, návštěvnost se pohybovala 
kolem 150 účastníků. Jako památku na 
tento den pak obdrželi všichni návštěv-
níci dvě nové pohlednice označené ori-
ginálním původním farním razítkem. 

Tuto akci pořádala zdejší farnost pod 
záštitou místní organizace KDU-ČSL. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
správci zdejší farnosti P. Wojnarovi, že 
nám umožnil takovou akci uspořádat,  
P. Navrátilovi za spolupráci na realizaci 
projektu, všem občanům, kteří se na té-
to akci angažovali a v neposlední řadě 
také všem návštěvníkům, kteří se přišli 
na náš kostel podívat. Věříme, že nezů-
stane u této ojedinělé akce, a že se  
i v budoucnu tato historická památka, 
zapsána na seznamu státních kulturních 
památek, otevře svým dalším návštěvní-
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kům z řad spoluobčanů. Je to historické 
a kulturní dědictví, které stojí za to nejen 

shlédnout, ale i zachovat pro další gene-
race. 

za organizátory akce zapsal  
Ing. Tomáš Huďa 

 
 
 

Pozvánka 
 
V sobotu 8. srpna 2009 od 15 do 18 hodin bude otevřena pro veřejnost věž 

kostela v Metylovicích a v kostele bude ve stejnou dobu výstava obrazů rodačky 
p. Marcely Brodové roz. Němcové. Všichni jsou srdečně zváni. 
 
 
 

 

Základní škola a mateřská škola... 
 

 

 
 
Jezdíme s úsměvem 
 

„Jezdíme s úsměvem“ je celorepubli-
ková dopravně preventivní akce, jejímž 
organizátorem je Policie ČR a Česká 
pojišťovna. 

V dopoledních hodi-
nách dne 9. 6. 2009 děti 
čtvrté třídy ZŠ v Palkovi-
cích, společně s frýdecko-
místeckými dopravními 
policisty, zastavovali před 
svou školou auta. 

Řidiče zastavených vozidel odměňo-
vali vlastnoručně vybarvenými obrázky 
se smějícími se či mračícími se autíčky. 
To podle toho, zda se dopustili doprav-
ního přestupku či nikoli. Mimo jiné děti 
sledovaly dodržování rychlosti v obci na 
informativním radaru umístěném v blíz-
kosti jejich školy. Za dvě hodiny trvání 
akce zaznamenaly 44 vozidel, které pře-
kročily povolenou rychlost v měřeném 
úseku. Rekordmanem byl řidič, který 
v blízkosti jejich školy jel 68 km rychlos-
tí. 

Cílem celé této akce bylo přiblížit dě-
tem dopravní situaci na silnicích, zodpo-
vědět jim jejich dotazy a nerepresivní 

formou upozornit řidiče 
na dodržování doprav-
ních předpisů. 

 
Bc. Petr Gřes,  

preventivně  
informační oddělení 
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Žáci naší školy navštívili  
Chorvatsko 
 

S velkým nadšením, ale také s tro-
chou nervozity vyrazila v pátek 12. červ-
na skupina 41 dětí ve věku od 10 do  
14 let spolu se 4 pedagogy a dvěma lé-
kaři na týdenní zahraniční pobyt k moři 
do Chorvatska. 

Našim cílem byla vesnice Drvenik - 
Gornja Vala v jižní části Makarské rivie-
ry. Po příjezdu jsme byli ubytováni 
v penzionu Martina, komplexu 3 budov, 
vzdálených od moře snad jen 50 metrů. 

Úkolem tohoto pobytu bylo seznámit 
se s cizí zemí, jejími zvyky, tradicemi, je-
jich jazykem, zdokonalit se v plavání. 
Také posílit imunitní systém dětí a cel-
kově upevnit zdraví působením přírod-
ního prostředí (moře, mořského vzdu-
chu, ...). 

Hlavním programem byl pobyt, hry  
a soutěže u vody, koupání, potápění se. 
Děti lovily škeble, našli mořskou sasan-
ku, hvězdice, z čehož byly unešené. 

Také jsme se ale snažili poznat okolí. 
Podnikli jsme výlet nad Drvenik, kde se 
nám naskytl nádherný výhled na moře, 
okolní ostrovy a lodě. Viděli jsme na 
vlastní oči tamější floru, pro nás nezvyk-
lé olivovníky, mandlovníky a vinice. Ta-

ké palmy, kaktusy a oleandry ve volné 
přírodě. 

Trajektem jsme si vyrazili na nedale-
ký ostrov Hvar do městečka Sučuraj, 
kde snad největším zážitkem pro všech-
ny bylo několik delfínů plovoucích kou-
sek od naší lodě. 

Autobusem jsme podnikli výlet do 
města Makarska. Prošli jsme přístav, lo-
dě nás přímo ohromily, ale nejlepší ze 
všeho byla tržnice, nejen s rybami, ale 
hlavně mnoho stánků s upomínkovými 
předměty, které dětem umožnily zajistit 
dárky pro jejich nejbližší. Domů jsme jeli 
hodně hodně spokojení. 

Po večerech jsme sportovali, výtvar-
ně se rozvíjeli, také nechybělo večerní či 
ranní plavání. 

Po celou dobu bylo o nás velmi 
dobře postaráno, domácí byli velice 
ochotní a přívětiví. Dětem chutnala ta-
mější strava, která byla pro nás trochu 
nezvyklá, ale pestrá, bohatá a velmi 
chutná. 

Celý týden byl velice vydařený, děti 
byly hodné, přátelské, počasí nám ne-
skutečně přálo, moře bylo teplotně pří-
jemné a domů jsme si přivezli spoustu 
zážitků. 

 
Mgr. Věra Krpcová, vedoucí zájezdu 

 
 
 
 

Zakončení školního roku 2008/09 
v ZŠ Palkovice 
 

Ve 2. pololetí šk. roku 2008/09 na-
vštěvovalo školu celkem 256 žáků. Na 
1. stupni prospěli všichni žáci, 113 žáků 

s vyznamenáním, z toho 55 se samými 
jedničkami. Na 2. stupni prospělo 120 
žáků, 45 s vyznamenáním, z toho 11 se 
samými jedničkami. Neprospělo 5 žáků.  

Za reprezentaci školy, vzorné plnění 
školních povinností a vzorné chování by-
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lo žákům uděleno 54 pochval. K po-
sílení kázně bylo uděleno 31 napomenu-
tí třídního učitele, 24 důtek třídního uči-
tele a 9 důtek ředitele školy, převážně za 
porušování školního řádu a nevhodné 
chování ke spolužákům. Jeden žák  
9. ročníku byl hodnocen sníženým stup-
něm z chování. 

Ve školním roce 2008/09 se v 1., 
2., 6. a 7. ročníku žáci vzdělávali podle 
školního vzdělávacího programu Škola 
pro život, ve 3., 4., 5., 8. a 9. ročníku 
podle vzdělávacího programu Základní 
škola. Naši žáci se zúčastnili řady soutě-
ží, např. matematických, fyzikálních  
a přírodovědných (Matematická olympi-
áda, Pythagoriáda, Klokan, Archimediá-
da, Biologická olympiáda, ZOO Ostra-
va), jazykových (Olympiáda v českém ja-
zyce, Konverzační soutěž v anglickém 
jazyce, recitační soutěž) a také Olympiád 
z dějepisu a zeměpisu. Úspěšní byli naši 
žáci ve sportovních soutěžích v přes-
polním běhu, florbalu, vybíjené, miniko-
pané, šplhu, odbíjené, stolním tenisu, 
street hokeji a lyžování, zapojili se do 
mnoha výtvarných soutěží. 

V rámci environmentální výchovy se 
žáci zapojili do projektů Les ve škole, 
Vita, Dravci, Šelmy v Beskydech. Ke 
Dni Země čistili les a studánky v Pal-
kovicích, spolupracovali s místním mys-
liveckým sdružením při sběru kaštanů  
a žaludů, besedách a vycházkách, adop-
tovali sněžného levharta v ZOO Ostra-
va. V rámci projektů ke zvýšení čtenář-
ské gramotnosti se zapojili do akcí Čes-
ko čte dětem – Noc s Andersenem, Klub 
mladých čtenářů, Dopis autorovi, a také 
navštívili knihovnu v Palkovicích a Vě-
deckou knihovnu v Ostravě.   

S tématikou zdravého životního stylu 
žáky seznamovali lektoři projektu Buď 
OK (vztahy ve třídě, zdravý životní styl, 
šikana, drogy). Pro rodiče žáků 8. a 9. 
tříd škola uspořádala preventivní setkání 
s pracovníky poradny CNN a Policie ČR 
na téma zneužívání návykových látek. 
Žáci pokračovali v projektech Zdravé 
zuby, Jezdíme bezpečně, Besip. Na té-
ma ochrana za mimořádných událostí 
byl pro žáky zajištěn ve spolupráci 
s Policií ČR Palkovice, HZS F-M a Hor-
skou službou Frýdlant n. O. branný zá-
vod a praktické ukázky z činnosti těchto 
složek. 

Po vyučování žáci navštěvovali školní 
zájmové kroužky se sportovním zaměře-
ním, přírodovědný, anglického jazyka, 
výtvarný, keramický, počítačový, rybář-
ský, pěvecký a country. Na školních vý-
letech žáci navštívili Pustevny, muzeum 
v Rožnově p. R., Landek, zámek Kunín, 
Hranickou propast a Zbrašovské jesky-
ně, hrad Hukvaldy, Štramberk, Olo-
mouc a Lysou horu. V tomto školním 
roce jsme kromě tradičních školních vý-
chovných a vzdělávacích akcí zajistili pro 
žáky 4. -9. tříd bruslení ve Víceúčelové 
hale ve F-M, pro žáky 7. a 9. tříd lyžař-
ský výcvik na sjezdovce v Palkovicích 
(včetně snowboardového družstva) a ly-
žařský výjezd na Bílou, pro žáky 8. roč-
níku turistický výcvik (Hostýnské vrchy), 
pro žáky 4. - 6. ročníku výjezd do Chor-
vatska. 

Děkuji všem pedagogickým a pro-
vozním pracovníkům školy za úspěšné 
splnění pracovních úkolů v tomto škol-
ním roce a přeji všem žákům hezké 
prázdniny! 

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy 
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Z mateřské školy… 
 

Prázdniny jsou přede dveřmi, jaro za 
námi a protože to letošní bylo opravdu 
pestré a bohaté na zážitky, musíme se  
o ně s vámi podělit. 

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde 
jsi?“ 

Tak touto písničkou a hozením hořící 
Morény do potoka jsme v březnu 
s dětmi tolik očekávané jaro přivolaly  
a zimu poslaly definitivně pryč. Protože 
na konci dubna slaví svátek naše Země, 
my - děti ze školičky jsme nemohli zůstat 
pozadu a vydali jsme se do lesa čistit 
studánku. Pracovali jsme jako včeličky  
a pilně třídily nalezený odpad. 

Každoroční Slet čarodějnic jsme si 
také jak se patří užili. Na zahradě naší 
školičky se v hojném počtu slétly čaro-
dějnice, kouzelníci i ježibaby. Vzduchem 
létala košťata, kouzlilo se, čarovalo, „va-
řily“ lektvary a samozřejmě nechybělo 
ani tradiční pálení čarodějnic. 

Přišel květen a s ním velký svátek. 
Ptáte se čí? No samozřejmě našich ma-
minek. Sešli jsme se na zahradě školky  
a po krátkém vystoupení šikovné ruce 
maminek předvedly, co umí. Zahradu 
ozdobily malované kamínky, obrázky, 
květinky a nechybělo ani společné sma-
žení vaječiny a povídání. O dobrou ná-
ladu nebyla nouze, naše odpoledne se 
opravdu vydařilo. 

Protože měsíc květen je ve školách  
i školkách také časem výletů, my děti ze 
školičky jsme si nasadili batůžky a jeli 
jsme do Kozlovic navštívit Obecnou ško-
lu a Starý mlýn. Viděli jsme spoustu za-
jímavých věcí. Podívali jsme se, jak vy-
padala škola a každodenní život našich 

prababiček. Bylo to moc zajímavé  
a z výletu jsme si odnesli plno krásných 
zážitků. 

29. května jsme také navštívili Ost-
ravské planetárium, které bylo pro nás  
i paní učitelky opravdu velkým zážitkem. 
Před očima se nám rozprostřela noční 
obloha v celé své kráse. Viděli jsme 
hvězdy, souhvězdí i planety a vyslechli 
poutavé vyprávění o vesmíru, zpestřené 
zajímavými pohádkami. 

A konečně přišel červen a s ním tolik 
očekávané spaní ve školce. V pátek od-
poledne se naše zahrada proměnila 
v pohádkové království, kde na děti če-
kaly různé zajímavé úkoly. Popelce po-
mohly třídit hrách a čočku, Zlatovlásce 
posbíraly poztrácené korále a šípkový 
hrad obrostl díky šikovným ručkám na-
šich dětí trním jako v opravdové pohád-
ce. 

Pohádková stezka děti zavedla až 
k domečku kouzelné babičky, která jim 
přečetla pohádku a odměnila je sladkou 
odměnou. Veselí zahradního odpoledne 
jsme zakončili opékáním párků. Nálada 
byla výborná a nenechali jsme si ji zkazit 
ani bouřkou, která nás předčasně zahna-
la do školky. Po diskotéce a pohádce 
v postýlkách děti spaly jako u maminek. 
Ráno na ně čekaly dobroty, které nám 
naše šikovné a obětavé maminky napek-
ly a jako památku na tuto pěknou akci si 
odnesli medaile a dárečky. 

Takže vidíte sami, že jaro v naší ško-
ličce bylo opravdu pestré a vydařené  
a my přejeme všem našim dětem i rodi-
čům krásné prázdniny plné pohody  
a sluníčka. 

 
Kolektiv MŠ Radost 
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Z činnosti cimbálové muziky  
Hurčánek 
 

V prvním pololetí letošního roku byla 
činnost cimbálové muziky Hurčánek vel-
mi bohatá a jsem moc ráda, že mám 
možnost se s Vámi, čtenáři palkovických 
listů, o některé postřehy a zážitky podě-
lit. 

Koncem ledna si členové muziky za-
hráli na společenské akci v Kozlovicích.  

O velikonoční neděli měla cimbálov-
ka naplánována hned dvě vystoupení. 
Nejdříve na Velikonočním jarmarku ve 
Sviadnově, kde svými oblíbenými pís-
němi zpříjemnila tamějším návštěvníkům 
sváteční dopoledne. V podvečer pak 
proběhlo v Palkovicích ve vyzdobeném 
sále Restaurace pod Habešem „Veliko-
noční setkání s folklórem“, které organi-
zovali všichni členové DFS Hurčánek. 
K tanci a poslechu hrály dvě muziky – 
cimbálová muzika z Kozlovic s primá-
šem Jaromírem Střálkou a domácí Hur-
čánek. Během večera předvedly tanečni-
ce Hurčánku za doprovodu domácí mu-
ziky připravená taneční pásma, z nichž 
nově nastudované – Šarišské čardáše mě-
ly u přítomných hostů úspěch. V závěru 
si pak obě muziky zahrály společně. 
Všem se akce moc líbila, jen škoda, že 
byl o ni mezi místními tak malý zájem. 

V Palkovicích v hospodě U Myšáka 
proběhly v jarním období dva večery  
u cimbálu, kde muzika ukázala, že má už 
široký repertoár známých písní a dokáže 
bavit a zaujmout hosty. 

V květnu byla cimbálová muzika po-
zvána na hudební festival s mezinárodní 

účastí lidových hudeb valašské kultury 
Karpatského oblouku z Polska, Sloven-
ska a České republiky do Frenštátu pod 
Radhoštěm. S písněmi z Palkovic a blíz-
kého okolí vystoupila v pořadu Setkání 
dětských lidových muzik. 

Zpěvačka a houslistka Marta Taba-
chová se úspěšně zúčastnila celostátní 
postupové soutěže dětí v interpretaci li-
dových písní-„Zpěváček 2009“. Z 6000 
soutěžících ve věku 10-15 let se nejdříve 
probojovala mezi vybranou padesátku 
nejlepších a v závěrečném finále, které 
proběhlo koncem května ve Velkých 
Losinách, se umístila mezi nejlepšími 
deseti!, což je mimořádně velký úspěch. 
To si zasluhuje gratulaci. 

Když tanečníci souboru Beseda 
z vedlejších Metylovic oslovili muziku, 
aby je hudebně doprovodila k jejich při-
pravovanému tanečnímu pásmu, všichni 
souhlasili. Nikdo však nečekal, jak hod-
ně náročná práce nastane. Bylo třeba 
v krátkém čase muzikantsky upravit  
a nacvičit čtrnáct nových písní včetně 
tanců. Muzika se scházela mimo pravi-
delné zkoušky i o víkendech. Tzv. „sva-
tební pásmo“ se podařilo s metylovický-
mi tanečníky společně nacvičit a úspěš-
né vystoupení pak proběhlo v Metylovi-
cích na Obecních slavnostech u příleži-
tosti 710 let obce Metylovice. Muzika 
Hurčánek tak zahájila se souborem Be-
seda spolupráci a na září chystají další 
společná vystoupení. 

Ke konci června muzika obdržela po-
zvání do Staříče, kde vystoupila s hodi-
novým programem na tamějších obec-
ních slavnostech. V neděli 21.června 
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muzika Hurčánku hrála při slavnostní 
mši svaté v kostele sv.Antonína v Ostra-
vě-Kunčičkách. Slavnost se konala u pří-
ležitosti pouti s mezinárodní účastí pout-
níků z Ukrajiny, Polska a Slovenska. 

Toto je krátký výčet aktivit naší pal-
kovické muziky za poslední půlrok. Cim-
bálová muzika Hurčánek s primášem Ja- 

kubem Votoupalem stále na sobě pracu-
je, učí se nové písně a je slyšet, že se 
zdokonaluje. To vše je moc fajn, důleži-
tější však je fakt, že si tito mladí lidé folk-
lór oblíbili, a že je moc baví. 

 
Yvona Hlisnikovská 

 
 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 

Je radostné psát o 
tom, že v měsíci květ-
nu 2009 rozšířili řady 
jubilantů pánové Vlas-
timil Kusý a Alois 

Bílek, oba z Palkovic a pan Josef Va-
šíček z Myslíku. 

 
V červnu (do doby uzávěrky) oslavo-

valy ženy - paní Julie Žáčková, paní  
 

Libuše Ivánková, paní Aloisie Chleb-
ková, paní Drahomíra Mičaníková - 
všechny z Palkovic a paní Alžběta 
Krpcová z Myslíku. 

 
Všem jubilantkám a jubilantům pře-

jeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti v kruhu svých nejbližších. 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice,  

Rada obce, SPOZ a Tisková komise 
Palkovických listů 

 
 
 

Rozloučili jsme se… 
 
"Kdo žije v srdcích svých 
milých, není mrtev, je jen 
vzdálen....“ 
 
 

 
 
V měsíci květnu navždy opustili  

své nejbližší paní Terézia Skurková  
 

z Myslíku, pan Augustin Stárek z Pal-
kovic, paní Anežka Bůžková z Myslíku 
a pan Zdeněk Sasyn z Myslíku. 

 
Všem truchlícím pozůstalým vyslovu-

jeme tímto hlubokou a upřímnou sou-
strast. 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice,  

Rada obce, SPOZ a Tisková komise 
Palkovických listů. 
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Sport... 
 

 
Republikové finále turistické  
soutěže „Medvědí stezka“ 
 

Ve dnech 19. – 21. 6.2009 se kona-
lo v Kunčicích pod Ondřejníkem republi-
kové finále turistické soutěže „Medvědí 
stezka“. I když nám počasí tentokrát vů-
bec nepřálo, na výkonech to znát nebylo. 

Naše děvčata si zde vedla výborně. 
V kategorii starších žákyň v konkurenci 
21 hlídek vybojovala Zuzana Kunzová 

s Markétou Vyroubalovou (složená 
hlídka TJ Palkovice a TJ Kunčice 
p. O.) stříbrné medaile. Barbora 
Pustková a Kristýna Sasínová v té-
že kategorii bronz. Přitom rozdíly me-
zi jednotlivými hlídkami byly pouze 2 s. 

V celkovém hodnocení získal Morav-
skoslezský kraj zlaté medaile a pohár 
pro přeborníka České republiky pro rok 
2009. 

 
 
 
 
Mistrovství České republiky  
a Český pohár v turistických  
závodech 
 

Třetí kolo Českého poháru v turistic-
kých závodech se konalo 6. června 
2009 v Pacově. Trať byla umístěna 
v krásném kopcovitém terénu a i přes 
drobné nedostatky byla dobře připravena. 
Výkony našich závodníků byly opět vyni-
kající, takže jsme, stejně jako v předcháze-
jících závodech, získali 5 medailí: Jiří Baj-
tek 3. místo, Lenka Výmolová 
3. místo, Zuzana Juřenová 2. místo, 
Ada Paluzgová 3. místo a Petr Bílek 
3. místo. Účast na mistrovství České re-
publiky si díky svým vynikajícím výsledkům 
zajistili Kateřina Vyvialová, Jiří Bajtek, 
Pavla Warzechová, Jakub Warzecha, Lu-
cie Slípková a Adam Papala. 

Posledním závodem, který se započí-
tával do Českého poháru, bylo mis-
trovství České republiky, které se 

konalo 20. června 2009 v Kralupech 
nad Vltavou. Po dobrých výkonech 
v předcházejících kolech jsme opět dou-
fali v zisk alespoň pěti medailí. Tento 
úkol jsme nesplnili. Kdybychom hodno-
tili výkony podle chlapecké a dívčí vý-
konnosti, tak můžeme konstatovat: klu-
ci:dívky - 0:1. Je to tak! Výkony 
chlapců, a to téměř skoro všech, šly zá-
vod od závodu dolů. A zcela se to proje-
vilo v posledním závodě. 

V rámci mistrovství České republiky 
se zároveň hodnotí výsledky Českého 
poháru, kde jsme se umístili v prvních 
polovinách jednotlivých skupin. Je jen 
škoda, že několik závodníků nemohlo 
z důvodu studijních a školních povinnos-
tí absolvovat všechny závody. Bylo to 
velká škoda, neboť právě v posledním 
závodě se ukázalo mušketýrské heslo: 
Jeden za všechny, všichni za jed-
noho. V závěru můžeme konstatovat, 
že v rámci hodnocení oddílů na mistrov-
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ství České republiky jsme se v žákovské 
kategorii umístili na 4. místě, v rámci 
dorostenecké kategorie na 6. místě. 
V celkovém hodnocení Českého poháru 
jsme se v kategorii žactva umístili na 3. 
místě a v kategorii dorostu na 6. mís-
tě. Bohužel, v kategorii žactva nám na 
celkové vítězství chybělo jen 40 bodů, u 
dorostu zase jen 70 bodů na bronzovou 
medaili. Je jen škoda, že nejsme schop-

ni v současné době zajistit závodníky 
ve všech kategoriích. 

Těší nás, že v součtu bodů z obou 
pohárů jsme se umístili se ziskem 
2.574 bodů na 3. místě z 38 zú-
častněných oddílů. Na prvním místě 
skončil sportovní oddíl z Kralup nad Vl-
tavou (2.776,7 bodů) a na 2. místě 
z Orlové (2.722,2 bodů). A zde jsou vý-
sledky jednotlivých závodníků: 

 
 

Jméno závodníka MČR Český 
pohár 

Jméno závodníka MČR Český 
pohár 

Lenka Výmolová 5. 3. Lucie Slípková 8. 9. 
Petr Bílek 5. 5. Soňa Lepíková 10. 12. 

Jakub Warzecha 12. 18. Aleš Bílek 10. 13. 
Michaela Žváková 7. 8. Jan Kubala --- 15. 
Lucie Juřenová --- 9. Ada Paluzgová 2. 2. 

Pavla Warzechová 13. 15. Julie Halešová 8. 7. 
Kateřina Vyvialová --- 17. Adam Papala 8. 9. 
Tomáš Trojčínský 10. 7. Vladan Sukač 16. 11. 

Dan Kunz --- 11. Jan Šupina --- 26. 
Adam Smolík --- 18. Vítězslav Tkáč --- 28. 

Jiří Bajtek --- 14. Melanie Halešová --- 13. 
Přemysl Mičulka --- 33. Petr Sasín --- 16. 
Zuzana Juřenová 2. 1. Tomáš Hrdina 9. 6. 

Ondřej Huďa 10. 5. Monika Sukačová --- 27. 
 
 

Na mezinárodní mistrovství v Uher-
ském Hradišti postoupilo z našeho oddí-
lu pět závodníků: Petr Bílek, Lenka Vý-
molová, Ondřej Huďa, Zuzana Juřenová 
a Ada Paluzgová. 

Vyvrcholením turistických závodů by-
lo mistrovství České republiky ve 
stíhacím závodě jednotlivců, které 
se konalo 21. 6. 2009 rovněž v Kra-
lupech nad Vltavou. Z každé kategorie 
(žactvo, dorost, dospělí) postoupilo do 
závěrečného boje pouze 12 závodníků 

a byli jsme velmi potěšeni, že v závěreč-
ném zápolení jsme měli 5 závodníků 
z našeho oddílu – Zuzanu Juřenovou, 
Tomáše Hrdinu, Ondřeje Huďu, Adu 
Paluzgovou a Adama Papalu. Na start 
závodu vybíhali jednotliví závodníci po 
sobě se zpožděním, a to podle toho, ko-
lik bodů dosáhli v Českém poháru. Za-
tímco závod jednotlivců mužů, žen, do-
rostu, dorostenek a žáků měl svého jis-
tého favorita, tak závod žákyň byl zají-
mavý až do posledního metru. O pr-
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venství si to ve velmi těsném souboji 
rozdaly závodnice z Bílovce a Palkovic.  
I když někteří z přihlížejících diváků ne-
mohli po závodě ani promluvit, jak mo-
hutně povzbuzovali naši závodníci, ra-
dost v podobě prvenství Zuzany Juře-
nové jim za jejich „řev“ byl nádhernou 
odměnou. Rovněž další naši závodníci se 
neztratili: Ada Paluzgová se umístila 
na 3. místě, Ondřej Huďa na  
4. místě, Tomáš Hrdina na 8. místě 
a Adam Papala na 9. místě. 

V závěru bychom chtěli poděkovat 
všem závodníkům, a to nejen těm, kteří 
se zúčastnili mistrovství, za vynikající vý-
kony po celou sezónu a za jejich snahu 
při zviditelněni obce Palkovice a oddílu. 
Dále bychom rádi poděkovali rodičům 
závodníků za jejich finanční přispění  
a trpělivost a v neposlední řadě bychom 
rádi poděkovali našim drobným sponzo-
rům, i když ne vždy jsme jejich podmín-
ky dokázali splnit. 

vedení oddílu
 
 
 
 

Je odstartováno…..! 
 

Je neděle 21. června 2009. Na praž-
ském závodišti ve Velké Chuchli se při-
pravuje start nejprestižnějšího závodu 
roku. Přesněji České Derby, které pat-
ří k nejstaršímu rovinovému dostihu na 
2.400 metrů a je vypsáno pro kategorii 
tříletých koní. S nejvyšší finanční dotací 
tři milióny korun. 

A že se nejednalo o ledajaký závod, 
či ledajaké derby, svědčí historická sku-
tečnost, že tento závod se jel v naší re-
publice již jako 89. ročník. 

Slovo Derby se vžilo do slovníčků 
mnoha sportovních odvětví, ale zdaleka 
ne každý příznivec ví, odkud se toto 
slůvko vzalo a proč zápasy tradičních ri-
valů, či utkání mužstev z jednoho regio-
nu nebo města nazývají komentátoři 
„derby.“ 

Derby, to pravé, jediné a jedinečné, 
se koná každoročně už od roku 1780 
v anglických lázních Epsom. Jeho vznik 
podnítil ohlas a úspěch severoanglické-

ho dostihu v St.Leger, takže se gentle-
mani na jihu Anglie rozhodli založit test 
pro tříleté hřebce a klisny, nejprve na 
jednu míli, kterou po čtyřech létech 
upravili na jednu a půl míle (cca 2.400 
m). A tato vzdálenost, nejvýznamnější 
plnokrevné zkoušky světa, zůstala do-
dnes a jede se každoročně v mnoha ze-
mích. 

Poznámka: „DERBY“ se ale málem 
jmenovalo jinak. O názvu dostihu na-
konec musela rozhodnout stříbrná 
mince, na jejíž rub a líc vložili svá 
jména iniciátor akce lord Derby a vý-
znamná osobnost tehdejšího turfu Sir 
Bungury. Peníz padl jak padl, čili se 4. 
května 1780 odběhl první ročník The 
Derby Stakes, který, ale vyhrál ryzák 
Diomed  patřící právě Siru Bunbury-
mu! 

 Derby na dráze ve Velké Chuchli by-
lo poprvé uspořádáno 22.5.1921 s do-
tací 30.000.-Kč. 

A od té doby je Derby tedy absolut-
ním vrcholem dostihového kalendáře, 
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má statut zkoušky, významově převyšu-
jící nejen ostatní zápolení první katego-
rie, ale i další čtyři klasické dostihy. Tri-
umf v Derby pak nesmazatelně zapíše 
jméno vítězného koně do historie. Pro 
jejího jezdce, trenéra, majitele, chovatele 
a ošetřovatele je pak tou naprosto nej-
vyšší metou, jíž chtějí a mohou v dos-
tihovém světě dosáhnout. 

Proč o tom všem píší a právě do 
Palkovických listů? Odpověď je nasnadě. 
To protože právě v ročníku 2009, se do 
historie slavného Derby zapisuje i naše 
obec Palkovice. Zásluhou koně starosty 
obce pana Radima Bače. Možná, že 
mnoho z Vás už tuto zprávu zná z den-
ního tisku či televize. Já si dovoluji ji 
popsat ještě podrobněji, včetně její his-
torie. Protože se třeba už nikdy nemusí 
opakovat. 

 
Vzpomínka na nedělní podvečer 
21.6.2009.  

Blíží se 17. hodina. Koně jsou navá-
děny do startovního zařízení. Startér dá-
vá pokyn ke startu. Dvířka se otevírají.  

Je odstartováno! Šestnáct koní se 
vydává na trať. Kůň Radima Bače jmé-
nem „AGE OF JAPE“ (čte se Ejč of 
Džejp.) v sedle s francouzským žokejem 
Jean Pierre Lopez  (čte se Žan Pierre 
Polez.) má startovní číslo 14. Jeho tre-
nérem je všem velice známý pan Franti-
šek Holčák z Velkých Karlovic. Koně 
z Palkovic do Chuchle doprovází zájez-
dový autobus, plný nadšenců dostihové-
ho sportu. 

Age of Jape to po startu  nemá vů-
bec lehké. Je sevřen svými skoro stejně 
kvalitními soupeři ve středu běžícího po-
le. Ale bojuje! V polovině závodu se do-

stává na levé křídlo, odkud se dá lépe 
útočit. Do poslední zatáčky před cílovou 
rovinku se dostává na 5. – 6. místě. 150 
metrů před cílem je třetí…., druhý….  
a přidává! Žokej Lopez vstává ze sedla  
a pokračuje pouze ve třmenech. Vybízí 
koně ke zrychlení! Na padesátce má 
náskok o koňskou hlavu.           

Když cílovou pásku probíhá jako 
první s náskokem dvě a půl koňské dél-
ky a stává se vítězem, propuká pro pří-
mé účastníky zájezdu, ale současně i pro 
celou naši obec veliká, převeliká radost 
a obrovské nadšení. 

A v tu chvíli se na závodišti, začali 
všichni vyptávat, a kde že ty Palkovice 
vůbec jsou? Anglické dámy v širokých 
kloboucích a dlouhých sukních nad tak 
ojedinělým úspěchem jen kroutily hla-
vami. 

A co snad bylo vůbec nejdojemnější, 
že celé Chuchelské závodiště, pražané  
a celá republika si museli vyslechnout 
Českou státní hymnu na počest palko-
vického rodáka, starosty obce, vítězného 
koně, francouzského žokeje a valašské-
ho trenéra. 

89. České Derby patří jim, ale 
také celému realizačnímu týmu, 
který se Vám pokusím alespoň ve struč-
nosti představit“ 

Kůň Age of Jape, pochází z polské-
ho chovu. Otec Jape je Američan, mat-
ka Age of Gold pocházela z Anglie. Ve 
své krátké kariéře má za sebou osm 
startů se sedmi vítězstvími a jedním dru-
hým místem. 

Jean Pierre Lopez je rutinovaný žo-
kej, pochází z Francie, má 42 let. Je 
sedminásobný rakouský šampión, vítěz 
více než 600 dostihů.  
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František Holčák je široko daleko 
známý a zkušený trenér. Se svými koň-
mi má za sebou nesčetné množství ví-
tězství a úspěchů. K nejcennějším určitě 
patří šest vítězství v Českem derby a ně-
kolik vítězství ve Velké Pardubické.  

Radim Bača svého prvého koně spo-
lu s bratrem Slavomírem dostali darem 
od svého dědečka Jaromíra Poláška ze 
Staré Vsi. Byl to bělouš Markýza a byl to 
kůň spíše tažný. Přesto ale u mladého 
Radima vzbudil k chovu koní nadšení. 
Následovaly koně soutěžní a s nimi  
i první úspěchy, až k tomu téměř největ-
šímu. Protože, aby se Age of Jape stal 
šampiónem šampiónů, potřeboval by 
vyhrát ještě jeden jediný závod 30.8. 
opět v Praze-Chuchli. Tímto vítězstvím 
by získal trofej zvanou Trojkoruna. Ta 
se v dlouhé historii Českého Turfu po-

dařila pouze šesti koním. Na otázku, po 
kom to Radim zdědil, mi jeho maminka 
řekla: „No přece po Polášcích. Praděd 
byl koňský handlíř a děda Jaromír byl 
rozený sedlák a milovník koní. Škoda, 
že se toho nedožil.“ 

Na veřejném zasedání zastupitelstva 
obce se starostovi panu Radimu Bačovi 
dostalo od zastupitelů i přítomných ob-
čanů, veřejného poděkování a uznání za 
vzornou reprezentaci i republikové zvidi-
telnění naší obce.   

Na společnou památku těchto 
chvil, mu zastupitele nechali vyro-
bit a darovali zlatou pamětní me-
daili, která má tu originalitu, že je 
a zůstane navždy jediným originá-
lem na celém světě.  

 
Stanislav Harabiš 

 
 
 
 

…A zde je rozhovor  
s panem Radimem Bačou 
 

Jak dlouho už se věnuješ cho-
vu koní? 

„ Vůbec prvního koně jsme dostali 
s bratrem od dědečka. Hned po vojně, 
v roce 1992 jsem si ale koupil svého 
prvního vlastního  koně. Nebyl zdaleka 
dostihový, byl to kůň spíše do lesa. Prv-
ní dostihové krůčky jsem začínal s pa-
nem Konrádem Neuwirtem, který je na 
Ostravsku průkopníkem dostihového 
sportu. V roce 1995 jsem v tehdy roz-
padajícím se JZD Slušovice vyměnil za 
23 pytlů ovsa dva vyřazené dostihové 
koně, s kterými jsme absolvovali ještě 

pár tzv. „pouťáků“, což jsou v podstatě 
amatérské dostihy. A jak už jsme jednou 
k dostihům přičuchli, tak už jsme v tom 
jeli.“ 

A jak je na tom tvoje stáj 
dnes? 

„Byly doby, kdy jsem byl majitelem  
i 16 koní a spolupracoval jsem s mnoha 
rádoby poradci, kteří však koňům příliš 
nerozuměli. V loňském roce jsem se ale 
od všech těchto rádců a kamarádíčků 
oprostil a vsadil jsem na kvalitu. Prodal 
jsem chovné klisny jak v Polsku, tak i na 
Slovensku, dokonce jednu kobylu v Itálii 
i další koně. Dva koně se v překáž-
kovém dostihu vážně zranili a museli být 
utracení.  
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Dnes mám dva dostihové koně – jeden 
je Age of Jape a druhý překážkový kůň 
Terebesz, který loni na podzim vyhrál 
v italském Meranu skoro stejně tak vý-
znamný dostih, ale pro překážkové koně. 

Doma pak mám ještě dva tažné ko-
ně, Kladrubskou klisnu a jednoho Ang-
lického plnokrevníka, který zatím čeká 
na svou příležitost.“ 

Jak dlouho už jsi majitelem 
Age of Jape? 

„Vyjednávat o jeho koupi jsem začal 
už loni v červenci, ale obchod byl do-
končen v únoru letošního roku.“ 

Prozradíš čtenářům, kde jsi to-
hoto vítězného koně koupil a ko-
lik stál? 

„Většinu dostihových koní, stejně ja-
ko Age of Jape jsem koupil od chovate-
lů v Polsku ve Varšavě, kde pravidelně 
jezdím od roku 1997. Age of Jape byl 
vydražen za 185 000 polských zlotých, 
což je zhruba milión Kč. Kolem jeho 
dražby bylo hodně nejasností. První vy-
dražitel se lekl a k mému štěstí, i ostatní 
„dravci“ si mysleli, že mu něco je, a pro-
to ho také nechtěli. No a mi se „zpoza 
dubu“ podařilo koně koupit podstatně 
levněji, než jsem očekával. Nechtěl jsem 
ho původně do rovinných dostihů, ale 
chtěl jsem ještě rok počkat a pak zkusit 
dostihy přes překážky v Itálii.“ 

Čím tě tento kůň zaujal? 
„Zaujal mě už loni na jaře jako dvou-

letý, kdy závodil teprve podruhé nebo 
potřetí, a i když byl v chumlu ostatních 
koní, nebál se vyrazit kupředu. A to je 
vzácná vlastnost. Mnoho koní se totiž 
bojí, zůstávají v chumlu a nechce se jim 
jít před ostatní koně.“ 

Co ještě od Age of Jape oče-
káváš? 

„Už to, co dokázal je dost. Má nyní 
v Česku parametry jednoho z nejlepších 
plemeníků, takže i kdyby už nic nevy-
hrál, tak jsem velmi spokojen.“ 

Jaké závody ho čekají v nej-
bližší době? 

„Na Slovensku by měl běžet, pokud 
bude zdravý a při chuti, 19. července 
„Slovenské derby“ a pak 30. srpna je 
přihlášen do posledního dostihu Trojko-
runy v České republice St.Leger na 
2800 metrů. Pokud by se mu i zde po-
dařilo zvítězit, stal by se držitelem trofeje 
Trojkoruny, což je nevětší možná trofej 
v dostihovém sportu pro tříleté koně. 

Tuto významnou trofej získal napo-
sled před osmi lety hnědák Tribal In-
stinct. Takže bych byl samozřejmě šťast-
ný, kdyby se to nyní podařilo Age of 
Jape.“ 

za rozhovor poděkovala  
Martina Mertová 

 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

Ve středu 20. května se uskutečnil 
zájezd po památkách a zajímavostech 
našeho kraje. Za účasti 42 osob jsme 

dopoledne navštívili  Muzeum Tatry  
v Kopřivnici, kde jsme si všichni pro-
hlédli vzácné exponáty aut včetně vozi-
del z Dakaru a také pamětní síň manželů 
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Zátopkových. Za slunného dne jsme pak 
odjeli do historického městečka Štram-
berk, kde si každý po rozchodu vybral 
jinou památku: výšlap na Trúbu, jeskyni 
Šipka, někteří pěšky na rozhlednu Bílá 
hora a mnozí navštívili i místní kostel. 
Na památku jsme dovezli vnukům tra-
diční “štramberské uši“. Zájezd byl za-
končen ve stylové restauraci Valašského 
pivovaru v areálu Fojtství v Kozlovicích. 

V době uzávěrky těchto “listů“ bylo 
uspořádáno na myslivně na Bařině, ve 
středu l7. června, tradiční “smažení va-
ječiny“. 

 
Různé: 

V pátek l2. června odjela pětičlenná 
delegace výboru klubu do Krmelína, aby 
tam společně s ostatními kluby oslavila 
40. výročí založení tamějšího Klubu dů-
chodců. 

 
Jubilanti: 

V červenci gratulujeme těmto jubilan-
tům: ing. Chamrád Jaromír (10. 7.), 
Lančová Anna (23. 7.), v srpnu: Zema-
nová Jarmila (14. 8). 

Noví členové: 
Kuchařová Věra, Žvak Jan, Žvaková 

Ludmila. Srdečně je vítáme do našeho 
kolektivu. Kdo bude další? 

 
Akce na 2. pololetí: 

S předstihem Vás seznamujeme s ak-
cemi na podzimní období: 
• srpen (9. 8.) tradiční “plackové ho-

dy“ u pana Zdeňka Bači v l6 hodin, 
• září (l6. 9.) zájezd na Ostravsko  

a Opavsko, 
• září (30. 9.) pěší vycházka na Myslík 

k památným  Lurdám, 
• říjen (14. 10) zájezd do vinného 

sklepa, bude upřesněno, 
• říjen (2l. 10) zájezd na burzu do Pol-

skéhoTěšína, 
• listopad (l8. 11) klubovní akce – be-

seda 
• prosinec (4. 12.) tradiční “Mikulášská 

zábava“. Podrobnější informace ve 
vývěsní skřínce a obecním rozhlasu. 

 
zprávu podává za Seniorklub  

V. Vlk, jednatel 

 
 
 

Postřehy 
 

Je škoda, že nám naši spoluobčané 
nenapíší, co je trápí, co by se mělo zlep-
šit a co navrhují. Třeba lístek (ne ano-
nymní) vhodit do hnědých schránek 
s nápisem Připomínky Palkovické listy, 
které jsou rozmístěny v obci. Třeba něco 
jako moje postřehy… 

Obchodní inspekce by asi nebyla spo-
kojena, kdyby zjistila v našich obchůd-

cích, zejména těch malých, že nejsou ce-
novky u zboží. Každý nemá dobré oči, 
aby si u některých výrobků našel nalepe-
nou malou cenovku. Také mnohé po-
kladny těchto obchodů mají slabé tiskové 
pásky na paragonu a je třeba doma luštit, 
zda součty, i když prošly automaticky po-
kladnou jsou v pořádku. Stačí jen občas 
doplnit tiskovou barvu. I to by obchodní 
inspekce odsoudila. 
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Senioři si po svém ozdravném odpo-
ledním pobytu na horském hotelu „Pal-
kovické hůrky“ pochvalovali mnohé bla-
hodárné účinky některých rehabilitací, 
jak zábalů, tak i masáží. Pracovníci do-
poručovali jejich opakovaní, což mnozí 
kvitovali. Ale je tu jeden problém. Jak se 
tam mají dopravit, zejména starší osoby, 
které nemají možnost vlastní dopravy, 
protože jejich rodinní příslušníci nevlast-
ní auta. Nemělo by vedení hotelu ve své 
režii zkusit zajistit aspoň jednou týdně 
dopravu malým vozidlem? Zájemci by si 
jistě na tuto dopravu zvykli a dali by za 
ní nějakou tu korunu. 

S nabytou svobodou po sametové 
revoluci se k nám vrátilo z minulé repub-
liky právo vlastního pozemku, na což 
mají majitelé ze zákona právo. Ale 
mnohdy jsou uzavřeny soukromé cestič-

ky, kde se dříve chodívalo běžně, myslím 
tím jen pěší lidé z okolí. Zejména starší 
si zde krátili od nepaměti cestičku, pro-
tože mnozí z nich již chodí o holích. Mě-
li by se nad tím majitelé zamyslet, proto-
že pěší spoluobčané neničí cestičky tak 
jako naši motorkáři a čtyřkolkáři na 
stráních a lesích. Dokonce je případ 
vlastnictví půdy, že jeden spoluobčan 
musí ke svému domu svým autem jeti 
přes potok, i když by měl jiné možnosti 
se souhlasem souseda. 

Těch několik mých příkladů k za-
mýšlení jistě prospěje dobré věci  
a sounáležitostí občanů Palkovic. 

 
/ Vilém Vlk / 

(článek nebyl na přání autora tiskovou 
komisí upravován) 

 
 
 

Recepty pro Vás 
 

 
Kuřecí  
všehochuť  
do zapékací 
misky 
Suroviny: 
2 velké cibule, na-
krájené na měsíčky 
300g slovenského točeného, nakráje-
ného na kostičky 
3 kuřecí prsa, nakrájená na kostky 
1 sklenička leča 
2 tavené sýry s romadúrem rozmíchat 
v troše mléka 
100g strouhaného sýra nebo nivy 
sůl, vegeta 
 

Postup: 
Všechny nakrájené suroviny smí-

cháme v zapékací míse, zalijeme rozmí-
chanými sýry, posypeme strouhanou ni-
vou nebo eidamem a pečeme v troubě 
asi 40 – 50 minut. Podáváme s těsto-
vinami nebo opékanými bramborami. 
 
 
Pařížský kuřecí řízek 
2 kuřecí prsíčka 
1 vejce 
2 lžíce hladké mouky 
1/2 dcl mléka 
sůl, tuk na smažení 
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Postup: 
Řízky naklepeme a osolíme. V hrníč-

ku si připravíme těstíčko z mouky, vejce 
a mléka, mírně posolíme. Řízečky v těs-
tíčku namočíme a hned pozvolna sma-
žíme dozlatova. Do těstíčka můžeme 
přidat lisovaný česnek či grilovací koření 
– řízečky budou pikantnější. 
 
Kuřecí rychlovka 
3 kuřecí prsíčka 
150g strouhaného eidamu 
1 větší cibulka 
150g žampionů 
1 smetana 
sůl, grilovací koření 
 
Postup: 

Kuřecí prsa nakrájíme na tenké plát-
ky, rozklepeme, posolíme a posypeme 
grilovacím kořením. Sýr nastrouháme, 
cibulku nakrájíme na jemno a žampióny 
na kostičky – vše promícháme v míse. 
Do zapékací mísy vrstvíme maso a při-

pravenou směs. Končíme masem, které 
posypeme lehce strouhaným sýrem. Za-
lijeme smetanou a necháme v lednici 
přes noc proležet. Druhý den zapékáme 
asi 45 minut v troubě. 

Po mírném vychladnutí rozkrájíme 
na kostky a podáváme s vařenými bram-
borami. Můžeme polít šťávou, která se 
vypeče z masa a žampionů. 
 
Provensálské kuře 
Suroviny a postup: 

Strouhanou mrkev, celer a petržel 
(podle chuti) dáme na dno pekáčku, při-
dáme olej a zalijeme hrnkem vody. Na 
směs zeleniny poklademe naporcované, 
osolené, opepřené a očesnekované kous-
ky kuřete (výborná jsou i kuřecí stehýnka). 
Přidáme 2 rajské protlaky a 1 celý ostrý 
kečup. Posypeme provensálským koře-
ním. Necháme přes noc uležet a na druhý 
den pečeme asi 1 hodinu a 15 minut. 

 
Připravila Karla Menšíková 

 
 
  

 

Znáš Palkovice? 
 

 
Soutěž pro mládež - úkol č. 5 

 
Kulturní dům v Palkovicích pod 

kostelem nebyl vždy místem kultury, ale 
byla to nebývalá budova, o čemž svědčí 
kamenná tabule na chodbě proti 
hlavnímu vchodu. 

Úkol zní: K čemu sloužila původní 
budova, postavena jedním z palkovic-
kých fojtů, ve kterém roce a jak se jme-
noval tento fojt? Pomůcka: každý, kdo 
půjde na filmové představení do místní-
ho kina si to může přečíst! 

V minulém čísle – úkol č. 4 byl pa-
mátník 9 sovětských vojáků na místním 
hřbitově, kteří padli za osvobození naší 
obce. 

Ze správných odpovědí - úkol 
č.4 - byla vylosována Jana Bajtko-
vá. 

Odměnu si může vyzvednout na 
Obecním úřadě u paní Martiny Mertové 
a bude zařazena do celoročního sloso-
vání o knižní cenu. 

 
připravuje V. Vlk.
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Kino 
 

 

 
 
ANDĚLÉ A DÉMONI 
Nový americký krimi thriller. Nejoče-
kávanější titul letošního roku podle 
románu Dana Browna, autora Šifry 
mistra Leonarda. 
PÁTEK 17.7.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
140 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 13. Května 2009 
 
DVOJÍ HRA 
Nová americká komedie. Přechytračit. 
Překonat. Přehrát. Převézt. A pak už 
jen převést prachy. 
PÁTEK 24.7.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
125 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 7. Května 2009 
 
TERMINATOR SALVATION 
Nový americký akční sci-fi film. Johnu 
Connorovi (Christian Bale) je souzeno 
vést lidský odboj proti Skynetu a jeho 
armádě terminátorů. 
PÁTEK 31.7.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
116 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 4. Června 2009 

STAR TREK 
Nový americký sci-fi film. Budoucnost 
začíná. 
PÁTEK 7.8.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky, 
127 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 7. Května 2009 
 
NA ODSTŘEL 
Nová americká krimi-detektivka.  
Vše, co řeknete, bude použito. 
PÁTEK 14.8.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
127 minut, širokoúhlý, premiéra: 28. 
Května 2009 
 
HANNAH MONTANA 
Nová americká rodinná hudební ko-
medie. Walt Disney Pictures přináší 
do kin celovečerní film na základě 
úspěšného televizního seriálu. 
PÁTEK 21.8.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky, 
102 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 11. Června 2009 
 
GRAN TORINO 
Nové americké drama režiséra Clinta 
Eastwooda. I mezi cizími můžete obje-
vit své lepší já... 
PÁTEK 28.8.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
117 minut, širokoúhlý, premiéra: 16. 
Dubna 2009 
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Termínový kalendář 
 

 
do 20.8.  soutěž Palkovická desítka 
24.7. výkup kožešin 
8.8. SDH Palkovice, soutěž „O pohár starosty obce“, začátek 14.00 
8.8. Metylovice – výstup na věž kostela 
9.8.       Seniorklub – „Plackové hody“, 16.00 u pana Zdeňka Bače 
22.8  Dožínky 
28.8.  výkup kožešin 
16.9. Seniorklub – zájezd na Ostravsko a Opavsko 
30.9.   Seniorklub – peší vycházka k Lurdám 
 
 

 

 
 

Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu  
ve Frýdku – Místku pod registrační značkou MK ČR E12364.  

Redakcí je pověřena tisková komise rady obce Palkovice ve složení  
K. Menšíková, R. Bača, A. Kubala, P. Opělová, St. Harabiš, V. Vlk,  
J. Vašíková. Sestavuje P. Opělová, e-mail: petra.opelova@email.cz.  

Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. Internetová verze: www.palkovice.cz.  
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny!  

Za obsah článku je zodpovědný autor.  
Uzávěrka příštího čísla 1. 9. 2009.  

Vychází osmkrát ročně. 
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