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Pranostika 
 

 
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 

Horký červenec, chladná zima. 

Svatá Markyta hází srpy do žita. 

Z mračen na Jakuba v zimě sněží. 

Když červenec pěkně hřeje o Vánocích se zima zaskvěje. 

Jaký červenec, takový leden. 
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Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010 
 
Obec: Palkovice  
 

Okrsky 

celkem zpr. v % 

Voliči 
v seznamu

Vydané
obálky

Volební 
účast  
v % 

Odevzdané
obálky 

Platné 
hlasy 

celkem 

%  
platných 

hlasů 

3 3 100,00 2 463 1 722 69,91 1 721 3 3 

 
Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 OBČANÉ.CZ 2 0,11 

4 Věci veřejné 218 12,78 

5 Konzervativní strana 1 0,05 

6 Komunistická str.Čech a Moravy 219 12,84 

9 Česká str.sociálně demokrat. 395 23,16 

12 Moravané 2 0,11 

13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 76 4,45 

14 STOP 1 0,05 

15 TOP 09 216 12,66 

17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 158 9,26 

18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 5 0,29 

20 Strana zelených 25 1,46 

21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 35 2,05 

23 Česká pirátská strana 11 0,64 

24 Dělnic.str.sociální spravedl. 7 0,41 

25 Strana svobodných občanů 3 0,17 

26 Občanská demokratická strana 331 19,41 

 
Bližší informace k volbám na stránkách: www.volby.cz 
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Usnesení 
ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,  

které se konalo 25.5.2010 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 
 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2009. 
2) Informaci starosty obce o připravované úpravě v budově Palkovice 619 pro po-

třeby rozšíření kapacity mateřské školy v Palkovicích. 
3) Informaci starosty obce o postupu při zajišťování dotace na výstavbu nové mateř-

ské školy v Palkovicích. 
 
II. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Slavomír Bača, Dalibor Rada, Aleš Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Vladimír Bača, Martin Kurečka. 
4) Rozhodnutí o pořízení Změny č.6 Územního plánu Palkovice a pověřuje starostu 

obce p. Radima Baču jako určeného zastupitele pro jednání při pořizování Změ-
ny č.6 Územního plánu Palkovice. 

5) Rozhodnutí o pořízení nového Územního plánu Palkovice a pověřuje starostu 
obce p. Radima Baču jako určeného zastupitele pro jednání při pořizování nové-
ho Územního plánu Palkovice. 

6) Provedení auditu hospodaření na lesním majetku Obce Palkovice firmou Foresta 
SG, Vsetín. 

7) Počet 15 členů zastupitelstva obce Palkovice pro volební období 2010 – 2014 
dle paragrafu č.68 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů. 

8) Zakoupení sekačky pro údržbu hřišť v ceně do 150 tis. Kč. 
 
III. Ukládá: 
1) Starostovi obce zaslat dopis s urgencí firmě Povodí Odry a Zemědělské vodohos-

podářské správě Ostrava o vyčištění toku Olešné a Palkovického potoka. 
 
V Palkovicích dne: 25.5.2010 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
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VÝZVA        
 

DŮRAZNĚ VYZÝVÁME TY OBČANY, KTEŘÍ DOPOSUD 
NEUHRADILI POPLATEK ZA ODPAD A PSA, ABY TAK 
UČINILI NEJPOZDĚJI DO 25. ČERVNA 2010.  

V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÍ DLUHU VE STANOVENÉ 
LHŮTĚ, BUDE TĚMTO DLUŽNÍKŮM VYSTAVEN PLATEB-
NÍ VÝMĚR A NEDOPLATKY BUDOU VYMÁHÁNY EXEKUČNĚ DLE 
§ 73 ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ, KTERÉ MOHOU 
BÝT NAVÝŠENY AŽ NA TROJNÁSOBEK. 

PLATBU JE MOŽNO PROVÉST NA POKLADNĚ OBECNÍHO 
ÚŘADU V ÚŘEDNÍ DNY (pondělí a středa)  

NEBO NA ÚČET č. 1682012379/0800. 
 
 

 
Upozorňujeme občany, že bylo zahájeno projednávání nové-

ho Územního plánu Píkovice. Každý občan může uplatnit své 
připomínky u Magistrátu města Frýdku-Místku od 14. 6. 2010 
do 14. 7. 2010. 
 
 

Žádost o pomoc 
 
Autor webových stránek o vojen-

ském hřbitově v Olomouci – Černoviře, 
kde jsou pohřbeni mimo jiné i vojáci, 
kteří zahynuli v 1. světové válce, se na 
nás obrátil s žádosti o dohledání jakých-
koliv záznamů o životě vojáka, na jehož 
jméno narazil při sepisování seznamu 
pohřbených a který by měl pocházet 
z naší obce. Zaslal nám tyto údaje: 

František Bělek, + 21. 6. 1917, 
pěšák, domobranecké náhradní ve-
litelství č. 2 

Jako pravděpodobnější se nám jeví 
jméno Bílek, mohlo dojít k chybě při 
přepisování jména. Prosíme Vás o po-
moc při dohledání údajů. Informace mů-
žete sdělit na tel. číslech Obecního úřa-
du Palkovice 558 656 124 nebo 
739 633 313 nebo osobně rovněž na 
Obecním úřadě Palkovice. 

 
 
Změna jízdního řádu od 13.6.2010 

 
Linka 8060301 spoj 63 – odjezd v 14.30 hodin, vést kolem polikliniky – 

sjednocení ostatních a hlavních prázdnin 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 7 

Palkovice a Myslík vzpomínaly… 
 

Obětí druhé světové války vzpomněli 
5. 5. 2010 pamětníci i mladí při piet-
ních aktech k 65. výročí u památníků, 
nejdříve na Myslíku a pak i v Palkovicích 
před kulturním domem a na místním 
hřbitově. Vzpomínky zahájily houkající 
sirény, kapela Palkovjanka českou státní 
hymnou, následovalo tradiční kladení 
věnců a starosta obce pronesl následující 
proslov: 

 
 „Vážení spoluobčané, milá mládeží, 

je pro mne velikou ctí Vás všechny 
přivítat na tomto pietním místě, kde se 
pravidelně každoročně setkáváme, aby-
chom si připomněli osvobození našich 
vesnic od německých vojsk a okupace 
naší vlasti. Letos je to již po pětašedesá-
te. Ano 65 let právě dnes uplynulo od 
doby, kdy byly Palkovice a Myslík osvo-
bozeny vojsky Rudé armády a skončila 
pro nás II. světová válka. Největší a do-
sud nejtěžší válka v historii lidských dě-
jin, ve které bylo zmařeno na 80 milió-
nů lidských životů. 

U našich památníků si také rok co 
rok připomínáme tragédii „Zátopkova 
lomu,“ kde bylo 4. května 1945 jen ně-
kolik hodin před osvobozením zastřele-
no ranou do týla šest našich občanů, 
dva občané z Metylovic a jeden nezná-
mý sovětský zajatec. Další desítky mužů 
byly uvězněny v Myslíkovské škole, Mi-
čulkové hospodě a Žídkové stodole 
v Palkovicích jako rukojmí proti případ-
né partyzánské odvetě. Nakonec vše 
dobře dopadlo a nové „Lidice“ se neko-
naly. Za svobodu našich vesnic položilo 

své životy v poledních dnech a hodinách 
války také 8 sovětských vojáků, kteří 
v těžkých bojích prošli tisíce kilometrů 
z rozlehlých plání od Moskvy, Stalingra-
du, Kyjeva přes nedobytnou Duklu, aby 
právě u nás v Palkovicích vydechli na-
posled. V Palkovicích položil život v boji 
i jeden americký letec, sestřelen se svým 
letounem nad Ostravou. Za ilegální čin-
nost, která byla gestapem odhalena 
skončilo svůj život v koncentračních tá-
borech dalších 17 občanů. Při ústupu 
Němců za frontových bojů bylo dne  
5. května zbloudilými střelami zasaženo 
pět našich občanů. A z totálního nasa-
zení v Německu se nevrátili další čtyři.  

Osudu všech vzpomínaných, kteří za 
II. světové války prokázali svou stateč-
nost, odvahu i hrdinství a položili své ži-
voty za naši svobodu nesmí být nikdy 
zapomenuto. 

Čest Vaší světlé památce a díky 
Vám, že již 65 let žijeme v pokoji a mí-
ru!  

Válka byla strašná, krutá a zlá. Přeji 
Vám všem a hlavně naší mládeží, aby 
jste se již nikdy s ní nesetkali! Na závěr 
mi dovolte jeden  citát z  Palkovických 
listů: „Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen 
láska a vzpomínky v našich srdcích zů-
stávají  dál…“ 

Nyní Vás poprosím, abychom 
všechny obětí z druhé světové války ucti-
li vzpomínkou a minutou ticha.“ 

 
Po proslovu starosty vystoupili ve 

vzpomínkovém pásmu žáci základní ško-
ly Palkovice, které si v hodinách dějepi-
su a na besedách s pamětníky sami při-
pravili. 
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Dětmi sepsané příběhy z války pře-
kvapily všechny přítomné a měly vyso-
kou úroveň. Snad nejlépe to zhodnotila, 
jedna z nejstarších pamětníků paní Jin-
dřiška Janíková, která řekla, „… bylo to 
dojemné a pro mne příjemné pohlazení 
na duši.“ 

V závěrečném slovu starosta obce 
poděkoval řediteli ZŠ, všem učitelům  
a žákům za celou realizaci projektu  
„II. druhá světová válka v našich ob-
cích,“ jejichž součástí byla také výstava 
prací žáků, válečných exponátů a růz-
ných tiskovin. Poděkoval také kapele 
Palkovjanka, která nás tradičně u po-
dobných akcí doprovází a bez níž si život 
v naší obci již ani nedovedeme předsta-
vit. Poděkoval všem občanům, pamětní-
kům a mládeži za hojnou účast a také 
všem pořadatelům a pracovníkům obce, 
kteří pamětní místa důstojně připravili. 
Vždyť osvobození není žádnou politic-
kou akcí, ale záležitosti nás všech. 

Úplný závěr patřil opět hudebníkům, 
kteří pietní akt ukončili Vejvodovou 

skladbou „Škoda lásky.“ Písní, která na 
konec války, konec okupace a dny vítěz-
ství obletěla celou Evropou a možná  
i celým světem. Vždyť si ji zpívaly vojska 
všech spojeneckých armád. 

Vyvrcholením vzpomínek a uctění 
65. výročí osvobození byl pátek 7. 5. 
2010, kdy základní škola uspořádala ve 
spolupráci s obecním úřadem zájezd 
k památníku „Obětí II. světové války“ 
v Hrabyni na Opavsku. Žáci, učitelé  
a zástupci obecní rady vyjádřili úctu obě-
tem druhé světové války a poklonili se 
jejich památce. K „Sarkofágu v pamětní 
síni“ položili věnec rudých květů. 

Druhou zastávkou zájezdu byl Hlučín 
– Darkovičky, kde si účastníci prohlédli 
v areálu „Československého opevnění“ 
obranné bunkry, zátarasy, zbraně a vy-
slechli si, jak měly fungovat naše válečné 
obranné systémy. 

Tak takové byly vzpomínky na osvo-
bození našich obcí Palkovice, Myslík, ale 
i Ostravské válečné operace. 

Stanislav Harabiš 
 
 

 
 
Posezení u cimbálu 
 

V pátek 28. května v podvečer uspo-
řádala komise školství, kultury a tělový-
chovy na Bařině májové "Posezení  
u cimbálu".  

Po celý večer až do nočních hodin 
velmi příjemně hrála a zpívala skupinka 
našich mladých muzikantů z folklorního 
souboru Hurčánek. Ke spokojenosti po-
sluchačů přispěly také půvabné tanečni-

ce, děvčata ze souboru, se svými dvě- 
ma vystoupeními, která sklidila velký 
úspěch. Bylo zajištěno i občerstvení,  
o které se postarali členové místních 
Hasičů. Bohužel i přesto, že akci ne-
zvykle přálo i počasí, přišlo se pobavit 
jen kolem 70 lidí, a to různého věku. 
Škoda pro ty, kteří se podívat nepřišli. 
Všem, kteří se na akci podíleli  patří po-
děkování. 

Věra Krpcová 
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Čištění Olešné 
 

Byla sobota 3. dubna 2010, kdy 
školní rybářské kroužky celé Místní orga-
nizace ČRS ve Frýdku-Místku vyrazily na 
břehy vodárenských nádrží Baštice a 
Olešná, aby je očistily dříve, než zarostou 
trávou. Otázkou je od čeho? Odpověď je 
prostá a snadná. No přece od všeho, co 
loňští návštěvníci, turisté, rybáři, ale 
hlavně co tam občané Palkovic a z části i 
Metylovic poslali s vodou. Byly to hlavně 
plasty, sklenice, plechovky, textil a jiný 
odpad. Tato nekázeň se opakuje z roku 
na rok. Je však nepochopitelné proč? 
Vždyť v každé obci je dostatek sběrných 
kontejnerů. Je to ostuda a měli by jsme 
se před naší mládeži stydět, jak mnoho 
z nás dospělých devastuje  přírodu. 

Z šesti rybářských kroužků, které pů-
sobí v MO ČRS Frýdek-Místek se vypra-
vilo očistit břehy a sesbírat odpad 78 
mladých rybářů a rybářek (do 15 let). 
Nasbíráno bylo celkem 94 pytlů s odpa-
dem. Z toho v Bašce 34 pytlů a okolo 
Olešné 60 pytlů a ještě hodně odpadu 
zůstalo na nebo pod vodní hladinou. 

Palkovický rybářský kroužek při ZŠ, 
který vede pan Zdeněk Muroň, nasbíral 
21 pytlů a brigády se zúčastnilo 14 čle-
nů včetně jedné dívky. Foto pořízené p. 
Zdeňkem Lukešem naleznete na 4. stra-
ně obálky dnešních Palkovických listů. 

Mládeži, patří Vám dík nás všech, 
kteří máme přírodu rádi! 

 
z  pověření MO ČRS ve Frýdku-Místku 

Stanislav Harabiš
 
 

 

Policie České republiky informuje…  
 

 
„Nevyměníš – nepojedeš“ 
 
Podejte žádost o výmě-
nu co nejdříve!!! 

Řidičské průkazy vyda-
né od 1.ledna 1994 do 31.prosince 
2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
nejpozději do 31.prosince 2010. 

 

Co musíte mít s sebou? 
- platný doklad totožnosti  

(občanský průkaz, pas ) 
-  jednu fotografii o rozměrech  

3,5 x 4,5 cm 
-  řidičský průkaz, kterému končí platnost 
 

Kolik vás to bude stát? 
Povinna výměna řidičského průkazu 

je osvobozena od správního poplatku. 

Kde si můžete vyměnit 
svůj ŘP? 

Na příslušném pracoviš-
ti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností 
(podle místa trvalého pobytu držitele ři-
dičského průkazu). 

 

Kdy vám bude vydán nový ŘP? 
Nejpozději do 20 dnů ode dne podání 

žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po 
uhrazení správního poplatku 500 Kč). 

 
Další informace naleznete na 
www.vymentesiridicak.cz 
Facebook: „Povinná výměna řidičských 
průkazů“
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Základní škola... 
 

 

 
 
Mc Donald´s cup 

 
Jako každý rok, tak i letos se žáci 

naší školy  koncem dubna zapojili do ce-
lostátní soutěže v minikopané -  Mc Do-
nald´s cup. Soutěže jsme se zúčastnili 
  

ve dvou kategoriích. Okrsková kola v 
tomto roce uspořádala ZŠ v Dobré. 

Naši hráči se na oba turnaje velmi tě-
šili. S velkým nadšením a nasazením šli 
do všech zápasů. V kategorii  „A“ ( žáci 
1.- 3. třídy) jsme se umístili na velmi 
pěkném 3. místě.  V kategorii „B“( žáci 
4. – 5. tříd) se naše družstvo, po velmi 
vyrovnaných bojích a penaltovém roz-
střelu, umístilo na výborném 2. místě. 
Účast v okresním kole nám unikla jen  
o kousek. 

Pochvala patří všem našim hráčům, 
ale i rodičům, kteří nás na turnajích do-
provázeli. 

Mgr.Alice Gorelová 
 

 
 
 
Návštěva Památníku 2.sv.války 
v Hrabyni 
 

V pátek 7.května 2010 navštívili žáci 
7.ročníku v doprovodu představitelů ob-
ce Palkovice Památník 2.sv. války 
v Hrabyni. Zástupci obce zde k uctění 
památky obětí položili věnec. Pak násle-
doval výklad průvodkyně a prohlídka 

expozice a venkovních ukázek vojenské 
techniky. Po prohlídce památníku účast-
níci pokračovali do Darkoviček, kde na-
vštívili Muzeum čs. opevnění. Zde si 
prohlédli vybavení a výzbroj bunkrů  
vybudovaných ve 30. letech 20. století 
k obraně čs.území. 

Mgr.Lukáš Bolek 

 
 

 

Dopravní výchova ve 4. třídě 
 

Žáci 4. třídy brzy dovrší nebo již do-
vršili 10 let a budou moci jezdit sami na 
kolech po veřejných komunikacích. Pro-

to pravidelně absolvují ve škole kurz do-
pravní výchovy. Není tomu jinak ani le-
tos.  

Zahájení letošního kurzu proběhlo ve 
spolupráci s oddělením místní policie. 
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Prap. Martin Mynář dětem ve škole 
zkontroloval jejich kola a ukázal nedo-
statky ve výbavě. V besedě je pak upo-
zornil na nebezpečí, která jim v silničním 

provozu hrozí. Vysvětlil jim, jak by se 
měli při jízdě na silnici chovat a jak důle-
žité je znát pravidla silničního provozu. 

Mgr.Alice Gorelová 
 
 

 
 
Akademie 
 

V pátek 14. května uspořádala  naše 
základní škola akademii u příležitosti  
Dne matek. Slavnostní akce se konala  
ve školní jídelně, která byla zaplněna di-
váky  do posledního místa. U vstupu byli 
všichni hosté odměněni malými dárky, 
které vyrobily děti a některé jejich ma-
minky. Za jejich pomoc jim patří velké 
poděkování. 

Během odpoledne se se svým roz-
tomilým programem předvedly mamin-
kám a babičkám především  děti 1. stup-
ně. V jednotlivých  číslech se vystřídaly  
třídy s ať už  pohybovým, recitačním, 
pěveckým  nebo tanečním  vystoupením. 
Děti byly  zaslouženě odměněny potles-
kem, neboť celý program měl velký 
úspěch a rodiče se rozcházeli domů 
s úsměvem a dojetím na tváři. 

za ZŠ Mgr. Věra Krpcová 
 
 

 
 

Zprávičky ze školičky…. 
 

Je tady květen - Den maminek. 
Den, na který se v naší školičce 

všichni těšíme. Zvlášť děti, které si i letos 
pro maminky připravily pásmo básní  
a písní a vlastnoručně vyrobily pěkná 
přání a dárečky. Protože se měl tento 
slavnostní den konat na školní zahradě, 
moc jsme si přáli, aby se nám vydařilo  
i počasí. Měli jsme štěstí.  

Hezké vystoupení pro maminky ve 
školní jídelně zakončilo vystoupení dětí 
z country kroužku a po rozdání dárečků 
jsme se mohli všichni přesunout na no-
vou školní zahradu. Tam už na nás če-
kaly stoly plné dobrot od šikovných 

maminek. Paní učitelky zase nachystaly 
pro děti různé zajímavé úkoly. Spolu 
s maminkami si mohly vyrobit papírové 
kytičky, sluníčka, poskládat čepice, či 
navlékat korálky. Děti si také zasoutěžily 
ve skákání v pytli, jízdě na koloběžkách, 
školní hřiště bylo plné barevných obráz-
ků, které společně s maminkami nakres-
lily.  

Završením příjemného odpoledne 
bylo smažení vaječiny, se kterým nám 
zase pomohli tatínci. Den maminek se 
opravdu vydařil a my moc děkujeme 
všem rodičům za pomoc  a už teď se tě-
šíme na příští rok. 

 
kolektiv zaměstnanců MŠ Palkovice 
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Poděkování 
 

Děkuji hasičům ze SDH Palkovice, 
kteří včasným zásahem ve dnech 17.-
18. května 2010 zabránili zatopení skle-
pů školy, zejména plynové kotelny a 
strojoven výtahu a vzduchotechniky.  

Děkuji také technickým pracovníkům 
Obecního úřadu Palkovice za provedení 
rekonstrukce venkovní hrací plochy 
v MŠ č.p.619 včetně houpaček a úprav 
zeleně. 

Mgr.Ivo Fišer, ředitel školy 
 
 
 

 

Sport... 
 

 
Z činnosti odboru Asociace „Sport pro všechny“……… 

 
Regionální soutěž ve sportovní 
gymnastice 
 

V neděli 28. 3. 2010 se konala 
v Palkovicích regionální soutěž České 
asociace „Sport pro všechny“ ve spor-
tovní gymnastice. Zúčastnilo se jí 88 dětí 
z TJ VP Frýdek-Místek,  

TJ Palkovice, TJ Paskov, TJ Kunčice 
pod Ondřejníkem a TJ Slezan Frýdek-
Místek. 

Naše děti se zde rozhodně neztratily. 
V kategorii předškolních dětí naše druž-
stvo zvítězilo. V jednotlivcích pak Hanka 

Milatová získala zlatou medaili, Vanda 
Gřesová stříbro a Terezka Radová bronz. 

V kategorii mladších žákyň I obsadilo 
družstvo „A“ ve složení Žídková, Bačo-
vá, Polášková a Gřesová 3. místo, druž-
stvo „B“ 7. místo. 

Družstvo mladších žákyň II skončilo 
na 4. místě. V kategorii starších žákyň 
jsme družstvo neměli. Startovaly zde jen 
jednotlivkyně. Martina Polášková obsa-
dila 11. místo a Simona Darková 12. 
místo. 

Do krajské soutěže nám bohužel ne-
postoupil nikdo. 

 
 
 
 
Regionální přehlídka pódiových 
skladeb 
 

V dubnu uspořádalo v Palkovicích  
Regionální centrum „Sport pro všech-
ny“ Frýdek-Místek  ve spolupráci s na-
šim odborem regionální přehlídku pódi-
ových skladeb. Zúčastnilo se jí 106 dětí. 

Na ploše se v 11 skladbách postupně 
představila děvčata z FLASH – TJ VP 
FM,   

TJ VP FM -  11.ZŠ , Taneční skupi-
na Aktiv z Frýdku-Místku, TJ Palkovice, 
FANKY BEAT – TJ VP FM, STORM 
DANCE – TJ VP FM a Flash club – TJ 
VP FM. 
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Všechny skladby byly velmi pěkné, 
což početné publikum oceňovalo bouřli-
vým potleskem.  Sedmičlenná porota 
měla hodně těžký úkol – vybrat pět 
skladeb do krajské přehlídky. 

Nakonec rozhodla, že náš region bu-
dou reprezentovat tyto skladby: „Hous-

listky“ – STORM CLUB FM, „Kočičí 
holky s kocourem“ – TJ Palkovice, 
„Probuzené barvičky“- TJ VP FM 
11.ZŠ, „Broučci“ a „Gloria“ – FUNKY 
BEAT FM. Nás velice těší, že do krajské 
přehlídky postoupila i naše skladba. 

 
 

 
 
Krajská přehlídka  
pódiových skladeb 
 

V neděli 25. dubna 2010 praskala 
naše tělocvična ve švech. V jednom sále 
bojovaly volejbalistky o postup do II. Ná-
rodní ligy (o tom píšeme na jiném místě) 
a ve druhém sále se konala krajská pře-
hlídka pódiových skladeb za účasti 260 
cvičících ze všech šesti regionů Morav-
skoslezského kraje. A skutečně se bylo 
na co dívat. Ve 26 skladbách se před-
stavily všechny věkové kategorie - od 
rodičů a dětí, přes žactvo, dorost až po 
seniory. Viděli jsme aerobik, sportovní 
gymnastiku, akrobacii i různé taneční 
směry. Naše skladba „Kočičí holky 
s kocourem“ byla velmi roztomilá. Tělo-

cvična zaplněná do posledního místečka 
povzbuzovala všechny cvičící neutichají-
cím potleskem. Všichni účastníci obdrže-
li pamětní listy a sladkou odměnu. Auto-
ři skladeb pak pěknou kytičku. Diváci i 
účastníci odcházeli velmi spokojeni. 

Poděkování patří všem organizáto-
rům nejen z řad našeho odboru, ale 
hlavně z oddílu volejbalu, kteří se starali 
o občerstvení, zajišťovali zdravotní služ-
bu a výrazně přispěli k hladkému průbě-
hu celé akce. Ani se nechtělo věřit, že 
tělocvičnou prošlo v neděli téměř 600 
lidí. Děkujeme také místním hasičům, 
kteří nám zajistili požární hlídku a Policii 
ČR, která dohlédla na dopravní situaci. 
Díky ochotě a obětavosti těchto lidí, byly 
obě akce opravdu skvělé. 

 
 
 
 
Regionální soutěž v atletice 
 

V neděli 2. května 2010 se konala 
na stadionu Slezanu Frýdek-Místek regi-
onální soutěž v atletice. Počasí nám pří-
liš nepřálo. Ráno pršelo a tak se mno-
hým nechtělo z teplého pelíšku. Většina 
však usoudila, že nejsou z cukru, vzala 

náhradní oblečení a vyrazila. Okolo de-
váté, kdy závody začínaly, přestalo pršet 
a dokonce vykouklo i sluníčko, které 
chtělo určitě vidět naše skvělé výkony. 
Na mokré dráze občas někdo upadnul, 
skok do mokrého písku se také projevil 
na našem oblečení, ale všichni to brali 
s humorem. Za mohutného povzbuzo-
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vání rodičů se nám pěkně závodilo. A 
také se nám dařilo. 

V kategorii předškolních dětí zvítězila 
Hanka Milatová před Eliškou Mertovou 
a Vandou Gřesovou. Družstvo „A“ 
mladších žákyň ve složení Gřesová, Ba-
čová, Polášková a Chytilová obsadilo 2. 
místo. Družstvo „B“ ve složení Balášová, 
Doležílová, Janošcová, Fižová a Žídková 
3. místo. Barunka Chytilová skončila na 
5. místě a postup do krajské soutěže ji 
unikl opravdu jen o kousíček. 

V kategorii starších žákyň III naše 
družstvo ve složení Darková, Vyvialová a 

Polášková zvítězilo. V jednotlivcích pak 
Simona Darková získala zlatou medaili a 
Katka Vyvialová stříbro. 

V kategorii starších žákyň IV jsme 
družstvo neměli. V jednotlivkyních obsa-
dila Zuzana Juřenová 3. místo. Postup 
do kraje si vybojovala 4. místem i Hana 
Magerová. 

Dorostenka Petra Vyvialová získala 
stříbrnou medaili. 

V kategorii mladších žáků obsadil Pe-
tr Bílek 2. místo a dorostenec Aleš Bílek 
ve své kategorii zvítězil. Oba si tak zajis-
tili postup do krajské soutěže. 

 
 
 
 
Krajská soutěž  
v atletice 
 

Krajská soutěž v atletice se uskutečni-
la v sobotu 15.5.2010 ve Stonavě. Na 
naše výkony se přijela podívat i televize 
Polar. A nám se opět dařilo. Družstvo 
starších žákyň I zvítězilo. V jednotlivcích 
získala Simona Darková zlatou medaili, 
Katka Vyvialová bronz. Také starší žá-

kyně II zvítězily a postupují do republi-
kové soutěže. Zuzana Juřenová se v této 
kategorii  umístila na 3.místě. V katego-
rii dorostenek skončila Petra Vyvialová 
na 4.místě a Aleš Bílek v kategorii do-
rostenců rovněž na 4.místě. Mladší žák 
Petr Bílek získal bronzovou medaili. Do 
republikové soutěže postupuje Simona 
Darková, Kateřina Vyvialová a Aleš Bí-
lek. Všem budeme držet palce. 

 
 
 
 
Regionální  turistická soutěž  
Medvědí stezka 
 

V sobotu 8. května 2010 se konaly v 
Metylovicích turistické závody „Medvědí 
stezka“ ČASPV (Česká asociace „Sport 
pro všechny“). 

Přestože celý týden byla obloha zata-
žena a často pršelo, v sobotu vysvitlo 

sluníčko a vypadalo to na docela hezký 
den. Trať byla hodně mokrá, ale hlavně, 
že nepršelo (alespoň zpočátku). 

Soutěž zahájil starosta obce Metylo-
vice Ing. Lukáš Halata a zástupce SK 
Metylovice Ing. Míček. 

Na trať se poté vydalo 20 dvoučlen-
ných hlídek. Hodnotila se nejen rychlost 
běhu, ale i znalosti ze zdravovědy, po-
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znávání stromů a květin, práce s buzo-
lou a mapou, znalost turistických značek 
a také pamětihodností našeho kraje. 
Část tratě se běhala i podle azimutu. Zá-
vodníci házeli na cíl, překonávali přírod-
ní překážky a šplhali na laně. Soutěže se 
zúčastnily děti z Palkovic, Kunčic pod 
Ondřejníkem a Metylovic. 

Naši vesnici zastupovaly děti z oddílu 
Žlutý kvítek a z oddílu sportovní gym-
nastiky.  

V kategorii starších žáků I hlídka ve 
složení Vojtěch Klus s Tomášem Jurkem  

(TJ Kunčice p.O.) získala stříbrnou 
medaili. 

V kategorii starších žáků II se hlídka 
ve složení Ondřej Kubala a Jakub Lin-
hart umístila na nepostupovém 3. místě. 

Zato dorostenci Aleš Bílek a Adam 
Papala svou kategorii vyhráli. 

Lépe se dařilo děvčatům. Mladší žá-
kyně Anička Huďová a Hana Polášková 
získaly stříbrné medaile, Kristina Gřeso-
vá s Hankou Poláškovou ml. bronz. 

Také v kategorii starších žákyň I jsme 
vybojovaly postup. Pavla Warzechová s 
Adélou Kasperčíkovou svou kategorii 
vyhrály. 

V kategorii starších žákyň II Barbora 
Pustková s Kristýnou Sasínovou skončily 
na 2. místě a Monika Lepíková a Adéla 
Michálková na 3. místě. 

Dorostenky Petra Vyvialová a Lucie 
Bečková získaly stříbrné medaile. 

Do krajské soutěže nám postoupilo 
11 dětí. 

 
 
 

 
Krajská turistická soutěž  
Medvědí stezka 
 

Krajská soutěž se konala v sobotu 
22.5.2010 v Hošťálkovicích. Celý týden 
vydatně pršelo a náš kraj bohužel po-
stihly povodně, takže se do poslední 
chvíle rozhodovalo, zda se soutěž vůbec 
uskuteční a pokud ano, tak v jaké podo-
bě. Počasí k nám však nakonec bylo 
opět přívětivé a dokonce vysvitlo i slun-
ce. Trať byla velmi rozbahněná a tak její 
absolvování bylo opravdu náročné. Byli 
jsme rádi, že všichni přežili bez úrazu a 
také s výsledky můžeme být spokojeni. 

Starší žáci III Vojtěch Klus spolu 
s Tomášem Jurkem ( TJ Kunčice p.O. ) 

vybojovali bronzovou medaili. Mladší žá-
kyně Hana Polášková a Karolína Škor-
ňová obsadily 7.místo. Starší žákyně III 
Adéla Michálková a Julie Poláchová ( TJ 
Kunčice p.O.) skončily na 4.místě, kdy 
je od bronzové medaile dělilo pouze 
33s. Hlídka ve složení Pavla Warzecho-
vá a Adéla Kasperčíková obsadila v této 
kategorii 6.místo. Dorostenky Petra Vy-
vialová a Lucie Bečková si spolu se stří-
brnou medaili vybojovaly postup do re-
publikového finále. Stejně tak dorostenci 
Aleš Bílek a Adam Papala, kteří rovněž 
skončili na 2.místě. 

Oběma postupujícím hlídkám bude-
me na mistrovství republiky držet palce. 

Martina Mertová 
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Z činnosti oddílu  
TOM 1309 - Žlutý kvítek Palkovice 
 

Seriál krajských kol v turistických zá-
vodech byl proti předcházejícím roční-
kům velmi náročný, neboť přibylo mno-
ho konkurence schopných soupeřů. Ja-
ko vždy, tak i letos o medailových pozi-
cích rozhodovaly jen desetiny bodů. 
Jednotlivá kola se konala v Krásném Po-
li (27. 3. 2010), Bohumíně (10. 4. 
2010) a Bílovci (17. 4. 2010), navíc se 

někteří naši členové zúčastnili dvou zá-
vodů krajského poháru Olomouckého 
kraje a mistrovství Jihomoravského kra-
je. V Moravskoslezském kraji se do turis-
tických závodů aktivně zapojilo 256 zá-
vodníků a 15 oddílů, přičemž z oddí-
lu Žlutý kvítek nás bylo 55. Během šesti 
závodů jsme získali celkem 87 medailí, 
z toho 32 zlatých, 28 stříbrných a 27 
bronzových. V níže uvedené tabulce 
uvádíme úspěchy našich medailistů: 

 
 

Jméno 
závodníka 

Krásné 
Pole 

Bo-
humín Bílovec

Pohár 
MSK 
kraje 

Nedvězí 
1 

Nedvězí
2 

Pohár 
OL 

kraje 

Mistr. 
Brno 

Klára 
Kasperčíková 

4. 3. 9. 4. --- --- --- --- 

Lenka 
Výmolová 

2. --- 2. 3. --- --- --- --- 

Daniel Bareš 11. 8. 6. 7. 1. 1. 1. --- 
Michaela 
Žváková 

2. 3. 6. 3. --- --- --- --- 

Lucie 
Juřenová 

3. D 4. 4. --- --- --- --- 

Jana Bajtková --- 10. 10. 11. 2. 1. 2. --- 
Tomáš 

Trojčínský 
1. 3. 7. 2. --- --- --- --- 

Daniel Kunz 10. 7. 1. 4. --- --- --- --- 
Adam Smolík 13. --- --- 17.  1. 1. --- 

Martina 
Polášková 

18. 18. 11. 17. 4. 3. 3. --- 

Adéla 
Kasperčíková 

23. 10. 9. 15. 1. 2. 2. --- 

Kateřina 
Vyvialová 

--- --- 18. 29. 2. 1. 1. --- 

Zuzana 
Juřenová 

2. 3. 1. 2. --- --- --- --- 

Hana 
Magerová 

8. 9. 8. 9. 1. 2. 1. --- 

Lucie Slípková 7. 4. 2. 4. --- --- --- --- 
Ondřej Huďa 2. 3. 2. 2. --- --- --- --- 

Soňa Lepíková --- --- 2. 5. --- --- --- --- 
Magdaléna 

Krčová 1. 4. 5. 2. --- --- --- --- 

Jan Kubala 7. 5. 7. 8. 1. 1. 1. --- 
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Adam Papala 3. 4. --- 4. --- --- --- --- 
Michal Haleš 8. 11. D 14. 3. 3. 3. --- 

Ada Paluzgová 1. 1. 2. 1. --- --- --- --- 
Lenka  

Hrdinová 
7. --- 9. 9. 2. 5. 4. 1. 

Lenka  
Vojtasíková 

--- --- --- --- 4. 2. 2. 2. 

Kateřina  
Barešová 

8. 8. 11. 13. 3. 3. 3. --- 

Jan Šupina 5. 3. 5. 4. 2. 4. 2. 3. 
Vladan Sukač 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 4. 
Vítězslav Tkáč 4. 6. 8. 7. 3. 2. 3. 5. 

Jana  
Smolíková 

3. 2. --- 3. --- --- --- --- 

Dagmar  
Klusová 

4. 3. 3. 4. --- --- --- --- 

Tomáš Huďa 1. 3. 1. 1. --- --- --- --- 
Petr Sasín 3. --- --- 5. --- --- --- --- 

 
 

Přeborníky Moravskoslezského kraje 
pro rok 2010 se stali Ada Paluzgová, 
Vladan Sukač a Tomáš Huďa. 
Na základě vynikajících výsledků všech 
závodníků byl oddíl Žlutý kvítek vyhod-
nocen v kategorii žactva na 4. místě 
z 15 zúčastněných oddílů v Moravsko-
slezském kraji, v kategorii dorostenecké 
a dospělých na 1. místě. 

Přeborníky Olomouckého kraje pro 
rok 2010 se stali Daniel Bareš, Adam 
Smolík, Kateřina Vyvialová, Hana 
Magerová, Jan Kubala a Vladan 
Sukač. Poprvé v historii oddílu máme 
také přeborníci Jihomoravského kraje, 
kterou se stala Lenka Hrdinová. 

Do Českého poháru, tj. vyšší soutě-
že, bylo nominováno 43 našich závod-
níků a kromě výše uvedených to jsou dá-
le: Monika Sukačová, Jiří Bajtek, Petr 
Bílek, Pavla Warzechová, Zuzana Kun-
zová, Adam Bukovjan, Jolana Kusá, 
Radovan Sukač, Tomáš Hrdina, Aleš Bí-

lek, Lenka Výmolová st. a Melánie Ha-
lešová. 

První kolo Českého poháru v turis-
tických závodech se konalo 8. května 
2010 v Českém Brodě. Zajímavá, avšak 
velmi náročná trať, byla organizátory 
dobře připravena, stejně jako celý závod. 
Výkony našich závodníků byly tentokráte 
o hodně slabší a snad to bylo způsobeno 
jen neukázněnosti některých dívčích  
i chlapeckých jedinců, kteří svým kama-
rádům nedovolili se ani pořádně na zá-
vod vyspat. Přes tento handicap jsme 
alespoň získali 3 medaile – Lenka Vý-
molová 1. místo, Zuzana Juřenová 
1. místo a Lucie Juřenová 2. místo. 
Účast na mistrovství České republiky si 
díky svým vynikajícím výsledkům dále za-
jistili Ada Paluzgová, Soňa Lepíková 
a Jan Šupina. Mnohým však postup 
unikl doslova jen o vlásek a všichni jsme 
zvědavi, jak se o další „místenky“ pope-
rou s ostatními soupeři. 

vedení oddílu
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Úžasná sezóna palkovických  
volejbalistek 
 

Několik let mi trenér Roman tvrdil, 
že chce vyhrát krajskou dvojku a 
s děvčaty postoupit do jedničky - nejvyš-
ší Krajské soutěže. Že na to máme. Rok 
co rok se to vždy nějak podělalo a Pal-
kovice končily od krásného druhého 
místa po spodní patra tabulky. Děvčata 
vždy byla ve stínu mužského Áčka, které 
již druhou sezónu hraje nepřehlédnutel-
nou roli ve II. Národní lize. 

Vloni však začal příběh, o kterém 
trenér snil, ale věřil mu málokdo. To, co 
do děvčat s železnou pravidelností pum-
poval a železnou rukou řídil, se mnohým 
nelíbilo a stálo litry potu i slz. Kupodivu 
však měl a má vždy plnou tělocvičnu a 
výsledné ovoce je sladké. 

Už vloni začala spanilá jízda, která 
trvá neuvěřitelné dvě sezóny a vyústila 
pro volejbalistky TJ Sokol Palkovice 
v titul Krajský přeborník ročníku 
2009/2010. 

Není úplně obvyklé, že družstvo, kte-
ré postoupí do vyšší soutěže, vyhraje i 
tuto soutěž. Našim děvčatům se to po-
dařilo. A co více, vyhráli jsme i kvalifika-
ci o postup do druhé ligy žen!  

Ale popořádku. Po loňském vítězství 
v Krajském přeboru II. třídy jsme trochu 
posílili a vyrazili do boje za dobré umís-
tění. K prvním zápasům jsme jeli do Bí-
lovce. Neztratili jsme tam ani set. Pak 
jsme doma stejně hladce zvítězili i nad 
Svinovem. Že by to šlo? Až do prohry 

s VSK VŠB-Technickou univerzitou Ost-
rava, která vloni spadla do Krajského 
přeboru první třídy z II. Národní ligy, by-
la děvčata stále v čele tabulky. Díky těm-
to prohrám jsme ale přezimovali v ta-
bulce na druhém místě. V lednu jsme 
naskočili do druhé, rozhodující fáze bo-
je. Teď už začaly pracovat nervy. Trené-
ra, soupeřů i našich hráček. Naše hlavní 
soupeřky prohrály oba zápasy s Orlo-
vou. Už jsme byli znovu na špici. Hned 
na to podvrtnutý kotník a sobotní školní 
vyučování další hráčky přivádělo trenéra 
k zoufalství. Po zbytečných prohrách ve 
Frenštátě se zdálo, že skončíme na vý-
borném, ale jen druhém místě. Pak do-
šlo k přímému souboji o čelo soutěže a 
oba tyto zápasy jsme zvládli. Sebevědo-
má VŠB Ostrava u nás neuhrála ani set 
a oplatili jsme jim naše porážky 
z Ostravy i s úroky! Zase jsme tahali za 
delší konec. 

Soutěž byla rozlosovaná velmi atrak-
tivně. V posledních zápasech na sebe 
narazily soupeřky z horní části tabulky 
tak, že se hrálo o umístění na špici až do 
posledního kola. Naše holky ztratily bod 
ve Vratimově. VŠB doma s Frenštátem. 
Následovalo poslední dvoukolo. Byli 
jsme první o skóre. Pokud nezaváháme 
v Orlové, zvítězíme a to jsme dobře vě-
děli. Tyto poslední dva rozhodující zápa-
sy vyhrála naše děvčata bez ztráty setu a 
mohlo se slavit. A to jsme nakonec klid-
ně mohli oba zápasy prohrát, protože 
naše největší soupeřky VŠB Ostrava 
prohrály oba své zápasy ve Vratimově.

 
 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 19 

Konečná tabulka MS Krajského přeboru I. třídy ženy ročník 2009/2010 
 

p. družstvo utkání V P S sety body 

1. TJ Sokol Palkovice  36 30 6 0  98:24 66 

2. VSK VŠB - TU Ostrava  36 28 8 0  88:45 64 

3. VK Vratimov  36 25 11 0  84:55 61 

4. SKV Slavia Orlová 36 23 13 0  87:54 59 

5. TJ Frenštát p/R 36 20 16 0 76:67 56 

6. TJ Odry  36 17 19 0 65:72 53 

7. TJ Fulnek  36 17 19 0 70:79 53 

8. TJ Sokol Frýdlant n/O  36 12 24 0 53:87 48 

9. TJ Sokol Svinov  36 6 30 0 34:96 42 

10. TJ Spartak Bílovec  36 2 34 0 28:104 38 

 
 

Vyhrát krajský přebor je náramná 
věc. Ale přímý postup do vyšší soutěže 
to nezaručuje. Dostat se do II. Národní 
ligy představovalo utkat se o dvě postu-
pová místa s přebornicemi dalších tří 
krajů. Kvalifikace proběhla 24. a 25. 
dubna v palkovické sportovní hale. Sou-
peřkami nám byla městská družstva 
Uherské Hradiště, Znojmo a Česká Tře-
bová, která vzbuzovala respekt. Nako-
nec jsme zaskočili všechny a kvalifikaci 
bez prohry vyhráli. Pro příští sezónu 

jsme ve II. Národní lize žen. Hurá, hurá, 
hurá! Je to obrovský úspěch, který se 
ocení až posléze. Teď se mohou Palko-
vice chlubit nejen II. Národní ligou 
mužů, ale i žen. Nový ročník soutěže 
odstartuje v říjnu a věřím, že se nám při-
jdete zase fandit. 

Jen pro úplnost uvádím, že v končící 
volejbalové sezóně jsme měli v soutěži i 
muže „B“, kadety, žáky, juniorky a dvě 
družstva minivolejbalu pro ty nejmenší. 

 
 
Tabulka kvalifikace o II. Národní ligu  
 

p. Družstvo utkání V P S sety míče body 

1. TJ Sokol Palkovice 3 3 0 0  9:2 270:204 6 

2. VK Znojmo - Přímětice 3 2 1 0  7:5 264:224 5 

3. TJ Sokol Česká Třebová 3 1 2 0  6:6 235:244 4 

4. TJ Slovácká Uherské Hradiště 3 0 3 0  0:9 128:225 3 
 

Ing. Jaromír Ivánek 
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Popis k fotu na 3.straně obálky: 
Horní řada zleva: Kateřina Dreschlerová, Gabriela Burgetová, Ivona Gřesová,  

Barbara Skarková, Andrea Zajícová, Zuzana Damková, Martina Krpcová, Romana 
Lesniaková  

Dolní řada zleva: Veronika Fatrdlová, Zuzana Špačková, Veronika Tomášová, 
Pavlína Fejkusová, Kateřina Provazníková, Alena Ambrosová 
 
 
 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme… 
 

Měsíce březen, du-
ben a počátek května 
(do uzávěrky našich listů) 
byly ve znamení velkých 
oslav v rodinách našich 

spoluobčanů. 
V březnu 2010 oslavili slavná život-

ní jubilea pan Jan Haluzík a paní Ire-
na Zátopková, oba z Palkovic. 

V dubnu pak řady slavných jubilantů 
posílili – paní Marie Fajkusová, paní 
Marie Bednářová, paní Vítězslava 

Fucimanová z Palkovic, jediný muž – 
pan František Jurečka z Myslíka a 
paní Zdenka Mertová  z Palkovic. 

Pan Alois Bílek a paní Drahosla-
va Habrnálová (oba z Palkovic) – tak 
tito naši spoluobčané slavili životní jubi-
lea počátkem května. 

Všem našim jmenovaným oslaven-
cům přejeme do dalších let mnoho zdra-
ví, spokojenosti a rodinné pohody. 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice, Ra-

da obce, SPOZ a Tisková komise Pal-
kovických listů. 

 
 
 
 

Vážení spoluobčané, 
 
dne 23.3.2010 oslavil své životní ju-

bileum pan Stanislav Harabiš, dlouhole-
tý člen a funkcionář Místní skupiny Čes-
kého rybářského svazu v Palkovicích. 

Členové Výboru Místní skupiny ČRS 
v Palkovicích a děti z rybářského krouž-
ku při ZŠ v Palkovicích by rádi touto 
cestou popřáli panu Stanislavu Harabi-

šovi do dalších let hodně zdraví, štěstí a 
neutuchající životní elán.  

Zároveň panu Harabišovi děkujeme 
za jeho téměř čtyřicetiletou aktivní a 
obětavou práci pro palkovické rybářství 
a samotnou obec Palkovice, kde stejně 
aktivně a obětavě pracuje. 

S pozdravem Petrův zdar, 
Lubomír Najdek,  

předseda MS ČRS v Palkovicích. 
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Rozloučili jsme se… 
 

Jak lásku teď najevo dát, 
když s námi už tu nejsi. 
Proč se teď máme smát, 
když srdce ptá se: „Kde jsi?“ 

 
 
 
 

Své nejbližší v měsíci březnu navždy 
opustili paní Božena Šlajerová a pan 
Jan Bílek, oba z Palkovic. 

Ani v měsíci dubnu nebyly všechny 
dny prozářené štěstím a pohodou – ze-
mřeli naši spoluobčané pan Jan Morys 
a pan Ladislav Karp, oba z Palkovic. 

Paní Marie Mičulková z Myslíka 
své nejbližší opustila počátkem měsíce 
května. 

 
Všem pozůstalým vyslovujeme tímto 

hlubokou a upřímnou soustrast. 
Zastupitelstvo obce Palkovice,  

Rada obce, SPOZ a Tisková komise 
Palkovických listů. 

 
 
 

Seniorklub 
 

 
Několik zážitků zůstalo v mysli všech 

členů klubu i spoluobčanů, přítomných 
na společenském kulturním večeru 
k MDŽ 10. března v kinosále. Chceme 
se s vámi tímto o ně podělit: 

Palkovice měly v minulosti člena říš-
ského sněmu Václava Volného, obec 
navštěvoval často básník Petr Bezruč, žil 
zde ministr Jan Bílek, ale ještě zde 
v Palkovicích nebyl král. Ten přišel toho 
večera. Byl to“Lašský král Viluš I“., při-
vítán chlebem a solí… 

Náš klub udržuje 15tileté přátelství 
s Klubem důchodců z Krmelína, proto 
znovu zazněla píseň našemu klubu vě-
nována Leošem Plačkem z Krmelína 
s tímto textem: 
 
Palkovice, velebná je ves, 
v nádherném je kraji, 
jsou tam kopce, pole, les, 
barvami jen hrají. 
Ozdobou jsou větší kopečky, 

jsou to Hůrky palkovský, 
odjakživa patří k vesnici, 
jako vejce k slepici. 
Kdo ještě neviděl zemský ráj, 
na Palkovské Hůrky ať jde, 
tam shora uvidí krásný kraj, 
takový se nenajde. 
Beskydské hory máš na dosah, 
přehrada se třpytí, 
a Frýdek má zas nový háv, 
novotou jen svítí…..atd. 
 

Tolik ze zážitků z našeho společen-
ského večera. Rádi jsme též přivítali me-
zi sebou několik zdravotně postižených 
z nové léčebny. 
 
Připravujeme: 

Ve středu 16. června pořádáme 
tradiční “vaječinu“ v areálu myslivecké 
chaty na Bařině od l6 hodin. Chléb a pi-
tí zajištěno, každý si jen donese několik 
vajíček od slepiček a dobrou náladu! 
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Ve středu 21. července pěší vy-
cházka na Myslík k Lurdám. Sraz ve 
13.15.u myslíkovské kaple. Z Palkovic 
autobusem ČSAD. 

 
Jubilanti: 

červen: Stavinohová Anna (23. 6.) - 
červenec: Bušová Božena (17. 7.), 
MUDr. Leder Antonín (27. 7) a Kucha-
řová Věra (27. 7.). Blahopřejeme! 
 
Noví členové: 

Vítáme do našeho kolektivu tyto no-
vé členy: Martu Harabišovou z Palkovic 

a manžele Petra a Růženu Švábovy 
z Myslíka. 
 
Různé: 

Výbor Seniorklubu na návrh svých 
členů po akci MDŽ se usnesl požádati 
organizátora letošních dožínek, aby 
pozval pro starší generaci do programu 
populární dvojici Evu a Vaška a děkují 
za splnění jejich přání. 

 
zprávy podává výbor  

Seniorklubu Palkovice 

 
 
 

 

Recepty pro Vás 
 

 
Vepřové řízky v marinádě  
(Rošťáci) 
 
3/4 kg vepřové kýty 
Marináda: 
4-5 rozšlehaných vajec 
1 lžička pálivé papriky 
1 lžička majoránky 
1 lžička chilli, pepře a soli 

3 polévkové lžíce kečupu 
1 lžíce worchestru 
5 stroužků česneku 
 

Kýtu naporcujeme na plátky jako na 
řízky a naklepeme. Do rozšlehaných va-
jec přidáme všechno koření a vložíme 
naklepané řízky. Necháme odležet 3-5 
dní. Před smažením obalíme. 

 
 
 
 
Cuketový pekáč 
 
0,5 kg najemno nastrouhané cukety  
25 dkg salámu nakrájeného na kostičky 
(může být obyčejný kuřecí) 
1 hrnek hrubé mouky 
1/2 hrnku oleje 
1 prášek do pečiva 
1 cibule 

3 stroužky česneku 
3 vajíčka 
sůl, pepř, majoránka 
10 dkg sýr „cihla“ (na posypaní) 

 
Smícháme všechny suroviny, vyloží-

me pekáček pečícím papírem a pečeme. 
Peče se na  200°C do doby než se po-
řádně zapeče sýr na povrchu. 
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Masová roláda s Moravankou 
 
1 kg libového bůčku nebo plecka 
1 vejce 
1 moravanka 
20 – 30 dkg junioru 
1 česnek (celá palička) 
vegeta 
1 lžíce solamylu 
střevo na tlačenku 

Bůček nebo plecko pomeleme, přidá-
me 1 vejce, najemno pokrájenou mora-
vanku (bez šťávy) a salám, protlačený čes-
nek, vegetu, solamyl. Řádně promí-cháme 
a dáme do střeva na tlačenku. Je lepší 
použít užší střevo, líp se pak roláda krájí. 

Vaříme jednu a půl hodiny, vytáh-
neme a necháme ve střívku do druhého 
dne, můžeme otáčet, pak střívko roz-
střihneme a roládu obalíme v paprice. 

 
 
 

Kino 
 

 
PROKLETÝ OSTROV 
Nová americká krimi detektivka. Ně-
kdo tu schází. 
PÁTEK 11.6.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky, 
137 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 25. Února 2010 
 

DEŠŤOVÁ VÍLA 
Nová česká pohádka. Klasická roman-
tická pohádka o dobru a zlu. 
NEDĚLE 13.6.2010 V 16.00 HOD.  
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
96 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 11. Února 2010 
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PEVNÉ POUTO 
Nové americké drama. Příběh o životě 
a o tom, co následovalo po něm. 
PÁTEK 18.6.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
134 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 18. Března 2010 
 

EXMANŽELKA ZA ODMĚNU 
Nová americká akční komedie. Dostat 
bejvalku za mříže…. Kšeft snů. 
PÁTEK 25.6.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky, 
110 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 22. Dubna 2010 
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Termínový kalendář 
 

 
Termínový kalendář 
16.6.  Seniorklub – tradiční „smažení vaječiny“ na Bařině, začátek od 16 hodin 
26.6.   Pouťová zábava – u tělocvičny, začátek v 19.00 
  3.7.   SDH Palkovice - Memoriál Miloslava Menšíka - noční pohárová soutěž 

v požárním útoku, areál palkovické sjezdovky od 21 hodin 
  5.7.   SDH Palkovice - oslavy 80. výročí založení SDH, program bude upřesněn 

v průběhu měsíce června ve vývěsní skříňce u rest. U Kubalů 
21.7.  Seniorklub – pěší vycházka k myslíkovským Lurdám 
24.7.  Koncert Revival Kabát Morava– u tělocvičny 
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