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Letošní léto 
 

 
Pečeť má rozmaru 

je příliš žhavé těžce se snáší 
pak změní náladu 

deště bez konce denně přináší 
 

A opět parno všechno usychá 
každý kdo může 

stín si hledá k vodě utíká 
smýt léto z kůže 

 
Stejně si nádherné 

ty tvoje nálady ty by nám chyběly 
léto rozmarné 

však ty se vybarvíš už rosteš do krásy 
 

My bágly balíme 
po změně toužíme blízko či daleko 

a moc se těšíme 
tak léto rozmarné buď opět čarovné. 
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Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Rozhovor se starostou obce 

 

Pane starosto, blíží se konec 
čtyřletého funkčního období zastu-
pitelstva naší obce. Palkovické lis-
ty vyjdou již jen dvakrát. Dovolte 
mi z pověření tiskové komise Vás 
požádat o stručné hodnocení, jak 
ty 4 roky byly úspěšné, či neú-
spěšné, co se nám podařilo, či ne-
podařilo splnit? 

Doporučoval bych zahájit náš 
rozhovor otázkou o investicích  
a výstavbě obce. 

„Myslím si, že se nám podařilo splnit 
poměrně velký díl z předvolebního pro-
gramu, i když si někteří sice myslí opak.  
V každém případě toho bylo za desítky 
miliónů korun. V prvé řadě to byla do-
stavba a modernizace víceúčelové tělo-
cvičny v nákladu 11, 5 miliónů korun, 
z toho činil příspěvek Evropské unie  
7,5 miliónů korun. Tři na sobě nezávislé 
sály nám obdivuje celé široké okolí. Po-
těšitelné je, že hala je každodenně plně 
využitá, včetně sobot a nedělí.  

Asi největší a nejnákladnější akcí to-
hoto funkčního období byla výstavba 
další etapy splaškové kanalizace směr 
Palkovice horní konec a Myslík, včetně 
odvedení povrchových vod do vodoteče. 
Tato akce byla projektově připravena od 
roku 2004. Samostatná stavba byla za-
hájená v roce 2007 v souvislostí přidě-
lení finančních prostředků z Fondu mi-
nisterstva zemědělství. Celá páteřní síť 
byla zkolaudována v roce 2009 nákla-
dem 28 mil.korun. Tyto finance byly ze 

sdružených prostředků: 55% minister-
stvo zemědělství, 10% Krajský úřad Mo-
ravskoslezského kraje, 35% z rozpočtu 
naší obce. Na páteřní síť by měly nava-
zovat další větve se zahájením v druhé 
polovině roku 2010. Bude však záležet 
na zúřadování našich podkladů na Stat-
ním fondu životního prostředí, přes kte-
rý tečou přidělené peníze z EU. Jen pro 
představu, o dotace, které nám na tuto 
stavbu byly přiděleny, jsme žádali v dub-
nu 2008 a akceptační dopis s příslibem 
dotací nám byl doručen v říjnu 2009. 

Asi nejviditelnější stavbou bylo vybu-
dování chodníku od pekárny v Palko-
vicích až po SKSC (sportovně kulturně 
společenské centrum) na Myslíku v délce 
3,3 km v hodnotě 24 miliónů korun. 
Rovněž tato akce byla většinově hrazena 
z fondu EU. Touto stavbou bylo naplně-
no přání mnoha občanů na řešení bez-
pečností chůze po frekventované krajské 
silnici. Při posledním sčítání průjezdností 
silnice bylo napočteno 4000 motoro-
vých vozidel za den. Mrzí mě jen, že 
stavbou chodníku došlo k narušení ně-
kterých odtokových poměrů. Při větších 
dešťových srážkách voda neodtéká tak 
jak by měla, jak bychom si přáli. Chci 
vás ujistit, že dříve nebo později bude 
v rámci záručních závad vše napraveno. 
S výstavbou chodníku a kanalizace sou-
visí generální oprava povrchu krajské 
silnice, která by měla začít podle infor-
mací Správy silnic na sklonku letošního 
léta.  

Současně s touto stavbou probíhala 
výstavba chodníku včetně cyklostezky od 
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transformátoru v Palkovicích po lyžař-
skou sjezdovku. Bohužel dokončení této 
stavby má skluz z důvodu ukončení čin-
ností firmy ( krachu ). Zatím si tato stav-
ba vyžádala nákladů 9 miliónů korun. 
Z dotací Fondu dopravní infrastruktury 
máme přiznáno 75%. Samozřejmě, že 
vše závisí na kolaudaci, která je v sou-
časné době v nedohlednu z důvodu 
právních sporů, které vedeme se správ-
kyni konkurzního řízení. Obdobná situa-
ce nás postihla s rekonstrukcí budovy 
s pečovatelskou službou č.p. 320 a také 
stejnou stavební firmou. 

A byly tu ještě další drobnější stavby 
a projekty financované jak z dotací kraj-
ských, státních, či evropských.“ 

 
Co se nám zatím ze záměru vo-

lebního programu nepodařilo splnit? 
„V prvé řadě dokončit nový územní 

plán obce, který měl vyjít v platnost 
v tomto roce. 

Nepodařilo se nám také zajistit fi-
nanční prostředky na výstavbu nové ma-
teřské školky, přestože máme vykoupen 
stavební pozemek, vyřízené územní  
a stavební povolení. Pro informaci ve-
řejnosti chci jen uvést, že nová mateřská 
školka bude v budoucnu postavena za 
stávající budovou základní školy.“ 

 
Pane starosto, a co naše obecní 

cesty a jejich kvalita? 
„V prvé řadě je třeba veřejnost se-

známit s tím, že se obec stará o 60 km 
obecních cest, které jsou nezbytně nutné 
pro život v Palkovicích. Vím, že nejsou 
všude v ideálním stavu. Z hlediska další 
výstavby kanalizačních sítí, které jsou 
s ohledem na velikost a význam naší ob-

ce prvořadou záležitosti, je spousta ko-
munikací pouze nezbytně nutně udržo-
vána. Tam, kde jsou již inženýrské sítě 
dobudovány, systematicky povrchy cest 
uvádíme do konečné podoby. Je potře-
ba říci, že si v údržbě a budování cest 
můžeme dovolit jen to, na co máme 
v obecním rozpočtu finanční prostředky. 
Na údržbu obecních cest vynakládáme 
ročně 2 mil. korun i více. Dotace na 
údržbu obecních cest bohužel nedostá-
váme. Výstavba obce za posledních  
20 let zaznamenala rozsáhlý nárůst oko-
lo 250 nových rodinných domků  
a úměrné k tomu přibylo i požadavků na 
budování a opravy nových cest. S ohle-
dem na tuto skutečnost žádám občany  
o trpělivost a pochopení.  

Úžasný rozvoj obce jako takové je 
třeba chápat veskrze pozitivně, ovšem 
infrastruktura celé lokality nebyla zdale-
ka připravena v takové kvalitě, aby dnes 
splňovala náročné požadavky spoluob-
čanů. Musíme vzpomenout, s jak enorm-
ním úsilím se naší předchůdci, tím mys-
lím jak starosty, tak zastupitelstva snažili 
vše dohnat a dnes se můžeme pochlubit 
v podstatě celými Palkovicemi a Myslí-
kem, které mají jak vodovod, tak plyno-
vod, základní školu, veškeré standardní  
a nadstandardní služby. Pokud Unie a naši 
nadřízení úředníci dají, můžeme směle tvr-
dit, že do pěti let jsme schopni odkanali-
zovat více než 80% domácnosti. Projekto-
vé dokumentace a potřebná stavební po-
volení jsou již prakticky nachystány.“ 

 

dotazoval se Stanislav Harabiš, 
odpovídal starosta obce Radim Bača 
 

(pokračování v příštím čísle Palkovických 
listů) 
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Usnesení 
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,  

které se konalo 17.6.2010 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 
 

Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 

I. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Martin Kurečka, Ing. Josef Bílek, Aleš Kuba-

la. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Dalibor Rada, Bc. Martin Polášek. 
4) Kontrolu usnesení ze 20. zasedání ZO a zápisů jednání rady obce od  

17.3.2010 do 10.5.2010. 
5) Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2009, který se uzavírá vyjádřením souhla-

su s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
6) Udělení souhlasu zřizovatele Základní škole a mateřské škole Palkovice, okres 

Frýdek-Místek, příspěvková organizace, k registraci samostatné účetní jednotky 
u Ministerstva financí České republiky. 

7) Udělení souhlasu zřizovatele Základní škole a mateřské škole Palkovice okres 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, k využití nájemného za provoz školního 
bufetu jako provozního výnosu ke své činnosti. 

8) Udělení souhlasu zřizovatele Základní škole a mateřské škole Palkovice okres 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, k prodloužení nájemní smlouvy a stano-
vení nájemného za provoz školního bufetu ve výši 450,-Kč měsíčně na období  
od 1.9.2010 do 30.6.2011. 

9) Udělení výjimky zřizovatele Základní škole a mateřské škole Palkovice okres Frý-
dek-Místek, příspěvková organizace, z počtu dětí ve třídách mateřské školy na 
maximální kapacitu 80 dětí ve třech odděleních. 

10) Na základě žádosti udělení výjimky zřizovatele Základní škole a mateřské škole 
Palkovice okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, z počtu žáků ve třídě 
pro školní roky 2010/2011 a 2011/2012 na maximální počet 34 žáků. Jedná 
se o 8. třídu ve školním roce 2010/2011. 

11) Navýšení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Palkovice okres Frýdek-
Místek, příspěvková organizace, v roce 2010 o částku ve výši 375 tis. Kč.  

12) Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Palkovice jako organi-
zační složky obce. 

13) Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Palkovice - Myslík jako 
organizační složky obce. 

14) OZV č.7/2010 ze dne 17.6.2010, kterou se vydává Požární řád obce Palkovi-
ce. 

15) OZV č.8/2010 ze dne 17.6.2010, kterou se stanoví „Podmínky k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“. 
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16) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a panem Janem Borákem, Čs. Armády 1944, 
Frýdek-Místek, o prodeji pozemků dle geometrického plánu č.343-143/2008. 

17) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a panem Martinem Prokopem, Palkovice 
650, o koupi pozemku dle geometrického plánu č. 1518-42/2010. 

18) Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Palkovice o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v max. výši 584 tis. Kč s podílem dotace 
max. 58,69 % celkových nákladů na realizaci projektu „Vybudování multifunkč-
ního výletiště“ 

19) Zaslání dopisu majiteli dočasné stavby garáže na obecním pozemku parc.č. 185 
k.ú. Palkovice s výzvou k jejímu odstranění dle rozhodnutí č.j. 65/62 Místního 
národního výboru v Palkovicích ze dne 16.11.1962. 

20) Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí překlenovacího úvěru na stavbu 
chodníku s prodloužením termínu do 31.12.2010. 

21) Provedení stavebních úprav v budově Palkovice 619 z důvodu navýšení kapacity 
mateřské školy na 80 dětí. 

22) Zaslání výpovědi ze smlouvy o dílo fi. Bytmont s.r.o. na stavbu „Cyklostezka 
Palkovice – Olešná“. 

23) Zaslání výpovědi ze smlouvy o dílo fi. Bytmont s.r.o. na stavbu „Zateplení byto-
vého domu Palkovice 320“. 

24) Povolení vybudování sjezdu na soukromý pozemek z obecní komunikace na 
parc.č.918 k.ú. Palkovice. 

 

II. Bere na vědomí 
1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Palkovice za rok 2009. 
2) Stanovisko KHS MSK se sídlem v Ostravě k plánovanému rozšíření mateřské 

školy v Palkovicích. 
3) Zápis č.5 z jednání školské rady ze dne 8.6.2010. 
4) Dopis Karla a Evy Lukešových se shrnutím situace ohledně připlocené části 

obecní  komunikace na parc.č. 1215/6 k.ú. Palkovice. 
5) Žádost o dlouhodobý pronájem části obecního pozemku parc.č. 1215/6 k.ú. 

Palkovice za účelem parkování osobních vozidel. 
6) Odpověď  Ing. Daniela Grzycha na stanovisko rady obce k petici občanů ohled-

ně opravy komunikace na parc. č. 2104 k.ú.Palkovice. Zastupitelstvo obce sou-
hlasí se stanoviskem rady obce. 

7) Informaci starosty obce o připravovaných úpravách povrchů komunikací 
v lokalitě kolem restaurace „U Myšáka“. 

8) Informaci starosty obce o průběhu jednání s Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových ve věci odkupu pozemků u haly OÚ. 

9) Dopis paní Blažmové s požadavkem na opravu hřbitovní zdi. 
10) Zprávu Povodí Odry a.s. o vyčištění Olešné v centru obce v termínu do listopadu 

2010. 
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11) Připomínky občanů k návrhu nového územního plánu Palkovice o chybném ve-
dení trasy splaškové kanalizace směr Podhůří v soukromých zahradách oproti 
nové trase, která je vedena v krajnici krajské komunikace. 

 

III. Zamítá: 
1) Žádost pana M. Sasýna, Palkovice 567, o odkoupení části obecního pozemku 

parc.č. 2402/1 k.ú. Palkovice. 
2) Prodej části obecního pozemku parc.č. 2217/18 k.ú. Palkovice. 
 

IV. Revokuje: 
1) Usnesení zastupitelstva obce Palkovice č. ZO/20/2010/II./8 ze dne 25.5.2010 

o nákupu sekačky pro údržbu hřišť za cenu do150 tis. Kč. 
 

V. Vyhlašuje: 
1) Záměr prodeje obecního pozemku  parc.č. 1551/3 k.ú. Palkovice dle geomet-

rického plánu č. 1497-133/2009 s platností do 31.12.2010. 
 

VI. Ukládá: 
1) Radě obce zajistit cenové nabídky a zakoupit za nejvýhodnějších cenových pod-

mínek sekačku pro údržbu hřišť. 
2) Starostovi obce projednat prodej pozemku PK parc.č. 234/6 k.ú. Lysůvky se 

zájemcem za navrhovanou tržní cenu ve výši 200,-Kč / m2. 
 

V Palkovicích dne 17.6.2010 
 

                Radim Bača            Aleš Kubala 
          starosta obce      místostarosta obce 
 
 

 

Policie České republiky informuje…  
 

 
Statistický přehled kriminality, přestupků v obci 
Palkovice - období: 01.01.2010 - 30.06.2010 

 

I. 
zjištěno 19 trestných činů-přečinů 

objasněno 57,89% 
 

Trestné činy proti majetku:       11 případů 
krádeže vloupáním do motorových vozidel:       2 
krádeže vloupáním do objektů rodinných domů, státních budov,  
živnostenských objektů:         4   
podvody:          1 
krádeže prosté:          4 
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Trestné činy proti životu a zdraví:  2 (ublížení na zdraví) 
Trestné činy proti rodině a dětem:  1 (zanedbání povinné výživy) 
Trestné činy obecně nebezpečné:   2 (ohrožení pod vlivem návykové látky) 
Trestné činy proti pořádku ve věcech  
veřejných:     3 (maření výkonu úředního rozhodnutí  

a vykázání) 
 

II. 
Statistický přehled případů na úseku přestupkového zákona  

 
zjištěno 25 přestupků 

objasněno 48% 
přestupky proti majetku:   10 
přestupky proti občanskému soužití:  13 
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti  
provozu na pozemních komunikacích:    2 
 
Nenechte si pokazit dovolenou! 

Vážení spoluobčané, léto a prázdniny jsou obdobím, kdy valná většina z nás 
zpravidla opouští svůj domov na delší čas, aby si na dovolené se svými blízkými užila 
zasloužený odpočinek. Příjemné počasí nás rovněž láká i ke krátkodobějšímu pobytu 
v přírodě, či k návštěvě kulturních akcí a historických pamětihodností.  

Je ovšem na místě připomenout, že je léto zároveň obdobím, kdy dochází 
k nárůstu počtu zaznamenaných vloupání do bytů a rodinných domů, a také v těchto 
měsících rapidně přibývá drobných krádeží. Proto bychom si neměli tyto dny nechat 
znepříjemnit nějakou škodnou událostí, které jsme za jistých okolností mohli předejít.  

Dovolte mi proto nyní uvést několik rad a triků, jak co nejlépe ochránit náš majetek! 
 
1) Jak před zloději ochránit naše obydlí? 
‐ vždy při odchodu z domova řádně zamykejte hlavní vchodové dveře a dů-

kladně zavírejte všechna okna 
‐ nechlubte se svým majetkem, neboť co oči nevidí, to srdce nebolí 
‐ vzbuďte dojem, že je u vás stále někdo doma 
‐ udržujte přátelské vztahy s vašimi sousedy a pamatujte, že “oko vidí“ 
‐ nenechávejte doma nezabezpečenou finanční hotovost a cennosti, důvěřujte 

raději trezorům a bankovním ústavům 
 
2) Jak chránit své věci a cennosti? 
‐ nikdy ani na okamžik nespouštějte z dohledu své věci a noste je neustále při so-

bě 
‐ nenoste na zádech tašky a baťohy s penězi a cennostmi, pamatujte, že tak na 

ně nevidíte 
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‐ noste u sebe jen tak velkou finanční hotovost, jakou skutečně budete potře-
bovat 

‐ zásadně mívejte oddělen PIN od samotné platební karty a v případě zjištění 
ztráty či krádeže kartu ihned blokujte 

‐ nikdy nenoste své osobní doklady v peněžence, obzvláště v zahraničí se to 
nemusí vyplatit. 

npor. Ing. Pavel Nesit v.r., vedoucí oddělení   
 

Palkovice č. p. 448, 739 41 Palkovice 
Tel.: +420 558 656 174, +420 974 732 771, Fax: +420 558 432 159 

Email: fmooppalko@mvcr.cz 
internet: http://www.pcrfm.cz/stranka/oop-palkovice

 
 

 

Základní škola... 
 

 

 

 
2. pololetí 2009/10 v ZŠ Palkovice 
 

Ve školním roce 2009/10 navštěvo-
valo naši školu 251 žáků. Na střední ško-
ly odchází celkem 32 žáků, 27 z 9. třídy 
a 1 z 8.třídy, na víceletá gymnázia 4 žáci 
ze 7. ročníku. 

Ve 2. pololetí prospělo s vyznamená-
ním 160 žáků, prospělo 89, 2 žáci ne-
prospěli. Za reprezentaci školy, výborný 
prospěch a práci pro třídu byla udělena 
pochvala ředitele školy Davidu Chlebko-
vi ze VII. B. Dále bylo uděleno celkem 

98 pochval třídního učitele za svědomité 
plnění školních povinností, práci pro tří-
du a reprezentaci školy. 

Za špatnou pracovní morálku, zapo-
mínání žákovské knížky, nevhodné cho-
vání ke spolužákům a neomluvené hodi-
ny bylo uděleno celkem 26 napomenutí 
třídního učitele, 12 důtek třídního učitele 
a 12 důtek ředitele školy, 1 žákyně byla 
hodnocena 2. stupněm z chování. 

Našim žákům se dařilo ve sportov-
ních a vědomostních soutěžích, např. 
Matematická olympiáda, Archimediáda 
– do okresního kola postoupili David 
Chlebek a Monika Lepíková, Zeměpisná 
olympiáda – do krajského kola postoupil 
David Chlebek, do krajského kola příro-
dovědné soutěže ZOO Ostrava Kateřina 
Vyvialová, Magdaléna Králíková, Tereza 
Krupová, Simona Dárková a Andrea 
Hanzelková, do okresního kola Biologic-
ké olympiády postoupila Kateřina Vyvia-
lová, do okresního kola Dějepisné olym-
piády Lukáš Pustka. V okrskovém kole 
Mc Donald´s cupu se družstvo12 žáků  
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4. - 5.tříd umístilo na 2. místě. Ve Volej-
balovém poháru 6. a 7.tříd se družstvo 
našich žáků umístilo na 2. místě. 

Stručně ke školním akcím ve 2. polo-
letí - výměnný pobyt žáků v Rakousku, 
Noc s Andersenem, školní projekt  
k 65. výročí konce 2. sv. války, Den Ze-
mě, školní akademie ke Dni matek, 
adaptační pobyt žáků 3. tř. Hodoňovice, 
škola v přírodě žáků 4. a 5. tř. Maleno-

vice, turistický kurz žáků 8. tř. Hostýn-
ské vrchy, školní výlety (1. tř.- okolí Pal-
kovic, 2. tř. Kopřivnice, Štramberk,  
6. tř. Buchlov, Buchlovice, 7. tř. Olo-
mouc, Pustevny, 9. tř. Praha), akce Po-
licie – AJAX (celoroční akce 2. třídy). 

Děkuji všem, kteří škole pomáhali. 
Hezké prázdniny!  

 
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

 
 
 
 
Celoroční zprávičky  
ze školičky „Radost“ 
 

Letošní školní rok byl opět plný akcí. 
Navštívilo nás spousta divadel, která 
nám přivezla pohádky. Na podzim jsme 
byli na Drakiádě, kterou pořádala školní 
družina, potom byl Mikuláš… to byl teda 
zážitek -  plno čertů a andělů. „Ještě že 
jsme pořád hodní, tak se nemusíme 
bát“. Pak byl za dveřmi Ježíšek, ten byl 
taky dobrý. Maminky, babičky a taky my 
jsme napekli cukroví a udělali si vánoční 
pohodičku. 

V zimě jsme chodili krmit zvířátka do 
krmelce na Bařinu, taky jsme měli sáň-
kovačku u „Trochtů“ na sjezdovce, to 
byla paráda! 

Jaro bylo za dveřmi, teda ještě tro-
chu přikryto sněhovou peřinou, ale když 
jsem „vynesli“ Morenu a uvítali Ves-
nu…..bylo jaro tady! 

Duben nám zase připravil Rej čaro-
dějnic… lítali jsme po zahradě jako 
správné čarodějky a čarodějové, vařily 
se lektvary, vymýšlela se různá kouzla… 

Květen patřil naším milovaným ma-
minečkám - připravili jsme jim oslavu 

s vystoupením a malým dárečkem  
a myslím si, že byly rády. 

No, a to ještě není konec…… 
Taky jsme byli na výletě v Ostravské 

Zoo – to bylo zvířat, a i když nám prše-
lo, legrace bylo dost. Paní kuchařky 
nám nasmažily řízky, které jsme někteří 
chtěli už posnídat, ale nakonec jsme 
odolali. 

A v červnu jsme slavili svátek my… 
Byli jsme v kině na pohádce, a protože 
nám pořád pršelo nemohli jsme oslavit 
náš den na zahrádce, tak jak jsme chtěli. 
Nevadí, zvládneme to jinak.  

Někteří z nás jsou ve školce poslední 
měsíc, a protože jsme už velcí, strávíme 
noc ve školce úplně, ale úplně sami - 
bez rodičů…to jsme šikulky…! 

Také jsme byli na Hůrkách v solné 
jeskyni. A ještě jedna atrakce nás čekala 
– ve školce jsme měli skákací hrad. To 
bylo legrace! 

Pak už jenom slavnostní rozloučení 
s předškoláky… 

A to je konec! 
Těšíme se na další školní rok, někteří 

jdou do školy jako prvňáčci, těm přeje-
me spoustu krásných zážitků, někteří 
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nastoupí poprvé do školičky a na ty se 
už móóc těšíme!!! 

Chtěli bychom poděkovat Všem ro-
dičům i prarodičům za jejich ochotu, 
spolupráci i sponzorské dary. 

Přejeme Vám krásné prázdniny - ať 
už deštivé nebo slunečné - jistě budou 
parádní! 

Markéta Košcová 

 
 

 
 

Sport... 
 

 
Republiková soutěž CPP  
– Medvědí stezka 
 

Ve dnech 11. 6. – 13. 6. 2010 se 
v plzeňském kraji uskutečnilo republiko-
vé finále turistického závodu ČASPV 
(Česká asociace Sport pro všechny) 
Medvědí stezka. Naši vesnici zde repre-
zentovaly dvě hlídky – dorostenci a do-

rostenky, které nám rozhodně ostudu 
neudělaly. 

Dorostenky Petra Vyvialová a Lucie 
Bečková ve velmi silné konkurenci vybo-
jovaly bronzové medaile. 

Dorostenci Aleš Bílek a Adam Papa-
la obsadili hezké čtvrté místo. 

Celkově se Moravskoslezský kraj 
umístil na 2. místě. Blahopřejeme. 

 
 
 
 
Republikové finále v atletice 
 

V sobotu 19. června 2010 se 
v Houšťce u Staré Boleslavi uskutečnilo 
republikové finále v atletice ČASPV. Na-
še děti se zde rozhodně neztratily. Když 
vezmeme v úvahu, že atletika je pro nás 
pouze doplňkovým sportem, protože  
u nás chybí doskočiště, atletická dráha  
i možnost trénovat dlouhé běhy a hody, 
tak výsledky jsou určitě potěšující. 

V kategorii starších žákyň obsadila 
Simona Dárková 11. místo a Kateřina 
Vyvialová 19. místo z 36 závodnic. Do-
rostenec Aleš Bílek skončil na 12. mís-
tě, přičemž v běhu na 100 m byl ve své 
kategorii druhý nejlepší. 

Doufáme, že v příštím roce se nám 
častěji podaří trénovat ve Frýdku - Míst-
ku a naše výkony budou ještě lepší. 

 
Martina Mertová 

 
 
 
 

Lehká atletika, královna sportu 
 

Lehká atletika patří ve své historii 
k nejstarším sportům vůbec. První zmín-
ky o ní jsou staré téměř tři tisíce let. Po-
cházejí z doby kolem roku 776 př. n. l., 

kdy proběhly první antické olympijské 
hry v řecké Olympii a konaly se pravi-
delně téměř 1200 let, než byly zrušeny. 
Počátky samotné atletiky můžeme pak 
najít v 17. století v Anglii a jsou spjaty 
pouze s během. Olympijská myšlenka 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 13 

pak byla obnovena v roce 1892 a sa-
motné novodobé olympijské hry se po-
prvé konaly v Aténách roku 1896. Atle-
tika měla na počátku pouze několik dis-
ciplín a teprve postupem času přibývaly 
další. Mezi nejnáročnější patří kromě 
maratónu také desetiboj, který vyžaduje 
od atleta všestrannost i vytrvalost. 

Mezi disciplíny prvního dne desetibo-
je patří - běh na 100m, skok daleký, vrh 
koulí, skok vysoký a běh na 400m a do 
druhého dne náleží 110 m překážek, 
hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem  
a běh na 1500m. A právě desetiboj se stal 
doménou českých atletů, kteří zde dosáhli 
nejcennějších ocenění – tituly mistrů světa 
i olympijských vítězů. Na nejvyšších 
postech kralují Robert Změlík, Tomáš 
Dvořák a Roman Šebrle, doposud držitel 
světového rekordu (9026 bodů). 

Tolik jsem si dovolil úvodem v krát-
kosti o historii atletiky připomenout.  
A to proto, abych vám představil spor-
tovce – desetibojaře z naší obce - Micha-
la Štefka. Je mu 19 let a atletiku trénuje 
již od deseti let. Původně se věnoval 
pouze běhům a skokům, avšak po čase 
trenéři zjistili jeho všestrannost a před 
čtyřmi lety se proto zaměřili na deseti-
boj. Již po prvním roce tréninku se 
nejen pravidelně umísťuje na MČR na 
stupních vítězů, avšak od té doby své vý-
sledky stále zlepšuje. V loňském roce již 
splnil limit na Mistrovství Evropy  
a v tomto roce dokonce dvakrát pokořil 
limit na Mistrovství světa. 

Poprvé pokořil limit 7150 bodů na 
MČR koncem května v Houšťce ve Sta-
ré Boleslavi, kde ziskem 7 233 bodů 
získal také stříbrnou medaili a poté zno-
vu v červnu v Kladně na mezinárodním 
vícebojařském mítinku „TNT – Fortuna 

meeting“, který se konal za účasti nej-
lepší světové vícebojařské elity. Světový 
rekord zde chtěl pokořit B. Cley (USA), 
o posty nejvyšší pak mimo jiné bojovali 
R. Šebrle (ČR), O. Kasjanov (Ukr.),  
D. Drozdov (Rusko), M. Smith (Jamaj-
ka), Nelson (Kanada)… 

V kategorii juniorů se Michal umístil 
opět na druhém místě, avšak svůj bodo-
vý stav vylepšil na 7313 bodů, čímž po-
tvrdil, že výsledek z MČR nebyl pouze 
náhodný a nominace na MS do kanad-
ského Monctonu je oprávněná. 

Na otázku, co je zapotřebí k dosažení 
těchto cílů, mi Michal skromně odpově-
děl, že se musí hlavně vyhýbat zraněním, 
která ho během celé zimní sezóny prová-
zela a narušila tak zcela jeho přípravu. 
Nemohl naplno trénovat, k tomu ještě 
maturita a příprava na přijímací zkoušky 
na VŠ. Popravdě řečeno: “Vůbec jsem 
netušil, co od sebe můžu letos očekávat. 
O to mám z výsledků větší radost.“ 

A já k tomu dodávám, že sportovní 
zápolení je nádherné a velkolepé. Jsou 
to však roky dřiny, odříkání a hlavně 
pevné vůle. 

Všech těchto úspěchů by nebylo 
možno dosáhnout bez kvalitní práce tre-
nérů – Z. Pavelkové, J. Bardase a J. Le-
sáka a za přispění několika sponzorských 
darů (např. na koupi tyče, treter, …). 

Milý Michale, předávám Ti po-
děkování pana starosty a obecní 
rady za zviditelnění naší obce 
v rámci republiky a nyní i na mezi-
národní úrovni.  

Přejeme Ti hodně štěstí, spor-
tovních úspěchů a samozřejmě co 
nejlepší umístění v náročné mezi-
národní konkurenci. Šťastnou ces-
tu do Kanady! 
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Dříve než byly Palkovické listy vytiš-
těny, mistrovství světa již proběhlo, Mi-
chal se vrátil domů, byl velmi úspěšný – 
je devátý na světě!!! Blahopřeje-
me!!! 

 
Za komisi tisku Palkovických listů  

Stanislav Harabiš 
 

Popis k fotu, které najdete na 4. stra-
ně obálky:  

1. foto: zleva – M.Štefek (2.), 
A.S.Helcelet (1.) a L.Marek (3.) 

2. foto: zleva – olympijský vítěz  
B. Clay, A. S. Helcelet (mistr ČR-
Turnov), P. Nykl, M. Štefek (TJ Slezan 
F-M), V. Sedlák (Turnov), L. Marek 
(Opava), R. Šebrle 

 
 
 
 

Z činnosti oddílu  
Žlutý kvítek Palkovice 
 

Český pohár v turistických závodech 
pokračoval 22. dubna 2010 již svým 
druhým kolem, které se konalo v neda-
lekých Malenovicích. Stavitelé trati se 
tentokráte pořádně vyřadili a postavili 
opravdu náročnou trať, která byla větši-
nou pouze do kopce. Jako bonbónek 
bylo prudké klesání do cíle. Z oddílu se 
nejvíce dařilo Ondřejovi Huďovi 
(3. místo), Zuzaně Juřenové (2.), 
Michaele Žvakové (3.), Lence Vý-
molové (3.) a Adě Paluzgové (3.). 

Poslední možností kvalifikovat se na 
Mistrovství České republiky bylo třetí ko-
lo TZ. To se konalo 5. června 2010 
v Týnci nad Sázavou. Zde poprvé v le-
tošní sezóně postavili organizátoři rovi-
natější trať. Ta měla za následek velmi 
rychle časy a každá trestná minuta zna-
menala velký propad celým startovním 
polem. Pro Žlutý kvítek Palkovice to byl 
také jeden z nejhorších závodů v letošní 
sezóně. Dovezl pouze jednu medaili zá-
sluhou Michaely Žvakové (2. místo). 

Na Mistrovství České republiky se 
nakonec probojovalo 19 členů: Lenka 
Výmolová, Lucie Juřenová, Michaela 

Žváková, Monika Sukačová, Lucie Slíp-
ková, Zuzana Juřenová, Hana Magero-
vá, Soňa Lepíková, Magdaléna Krčová, 
Ada Paluzgová, Melánie Halešová, To-
máš Trojčínský, Dan Kunz, Jíří Bajtek, 
Ondřej Huďa, Radovan Sukač, Jan Šu-
pina, Vladan Sukač a Kateřina Vyvialo-
vá, která však z důvodu plnění jiných 
sportovních úkolů se aktivně mistrovství 
nezúčastnila. 

Mistrovství České republiky se kona-
lo opět v blízkosti naší vesnice, ve Frýd-
lantě nad Ostravicí. Na těchto závodech 
jsme se podíleli jako spolupořadatele. 
Pro mnohé závodníky bylo překvape-
ním, že trať byla postavena na rovině. 
Největším problémem se tedy stala kon-
trola azimuty, na které se organizátoři  
a spoluorganizátoři z našeho oddílu po-
řádně vyřádili a dovedli mnoho závodní-
ků k diskvalifikaci. V letošní sezóně bo-
hužel oddíl nemá žádného mistra nebo 
mistryni, ale získal jednoho prvního vi-
cemistra Ondřeje Huďu, dvě vicemis-
tryně Lenku Výmolovou a Adu Pa-
luzgovou, jednu druhou vicemistryni 
Lucii Juřenovou. 

Tento závod byl také posledním zá-
vodem Českého poháru, kde prvenství 
ve své kategorii získala Lenka Výmo-
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lová. V kategorii mladší žákyně byly 
Palkovice zastoupené hned dvěma zá-
vodnicemi. Na druhém místě skončila 
Lucie Juřenová a na třetí pozici byla 
Michaela Žvaková. V mladších doros-
tenkách vyběhala druhé místo Zuzana 
Juřenová. Poslední medailistkou v se-
riálu turistických závodů byla Ada Pa-
luzgová, která skončila třetí. 

Žlutý kvítek Palkovice obsadil v kate-
gorii žáků celkové 7. místo, což po sla-
bých výkonech chlapců lze považovat za 
úspěch. Chuť si oddíl alespoň trochu 
spravil v kategorii dorostu a dospělých, 
kde slavil zisk třetího místa., když před  
námi skončily Kralupy nad Vltavou  
a Divočáci Frýdlant n. O. V silné konku-

renci 38 oddílů jsme se po součtu bodů 
obou kategorií umístili na celkovém  
5. místě, když před námi byli závodníci 
z Frýdlantu n. O., Orlové, Kralovic  
a Kralup n. Vltavou. V letošních kolech 
turistických závodů se nám dosud poda-
řilo získat celkem 105 medailí. 

Posledním závodem, a také vrcholem 
sezóny, bude v září letošního roku Mezi-
národní mistrovství, které se bude konat 
ve slovenském Kežmaroku, jenž sousedí 
s krásnou krajinou Vysokých Tater. 
Vstupenku na tento závod si vybojovalo 
hned 12 členů a Dan Kunz je nomino-
ván jako náhradník. 

 
za oddíl Žlutý kvítek Vladan Sukač 

 
 
 
 
Stříbrný úspěch Benjamínků 
 

V sobotu 19. června 2010 se usku-
tečnil v Jistebníku finálový turnaj starší 
přípravky. Účastnilo se ho 6 nejlepších 
družstev z Brušperské ligy a naši kluci šli 
do turnaje s očekáváním úspěchu, neboť 
základní část své soutěže vyhráli těsně 
před Brušperkem. Turnaj se hrál v ner-
vózní atmosféře a naši tak i začali. 
S družstvem Fryčovic na úvod jen remi-
zovali 0:0 a tak nám nezbylo, než vše 
další vyhrát. Podařilo se nám porazit po 
výborném  výkonu Brušperk 1:0 a v zá-
věrečném zápase s Kozlovicemi šlo  
o hodně. Vítěz bral zlato ! Průběh zápa-
su nám moc nepřál, ale ve druhém po-
ločase  náš nejlepší hráč turnaje Jirka 
Minarčík vyrovnal na 1:1 a tak jak to 
mnohdy bývá, když se dva perou, třetí 
se směje. Hráči Brušperku zvítězili v tur-
naji, my máme stříbro a Kozlovice 

bronz. Kluci dali na turnaji 4 góly a mezi 
úspěšné střelce se zapsali Minarčík, Kr-
pec, Stavrovský a Bača. Všichni kluci si 
zaslouží  velkou pochvalu za vytrvalost  
a bojovnost. 

Na druhý den v  neděli 20. června 
jsme unaveni zase brzy vstávali, aby-
chom odehráli přátelské utkání u příleži-
tosti svátku měst Českého  a Polského 
Těšína proti hráčům  z Českého Těšína. 
Věděli jsme, jak těžké utkání to pro klu-
ky bude. V nádherném fotbalovém areá-
lu u řeky Olše, před početným publikem 
se kluci nadechli k poslednímu utkání le-
tošní sezóny. Hráli jsme 2x25 min, na 
což nejsme z naší ligy zvyklí. Kluci hráli 
velmi vyrovnanou partii, ale v závěru 
nám viditelně docházely síly. I díky vyni-
kajícímu golmanovi Zbyňku Žákovi jsme 
udrželi nulu a v závěru po brejku našich 
útočníků dal nádherný gól  střelou z dál-
ky  Michal Pokluda. Vyhráli jsme 1:0 ! 
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Byla to sladká tečka za naší  nabitou se-
zónou. Naši hostitelé nás pohostili dosyta 
a navíc kluci dostali vzpomínkovou šálu 
na tento den. My dospělí jsme získali 
dobré kontakty na skvělé a příjemné lidi, 
které jsme tam poznali. Již 1.srpna se-
hrajeme turnaj na umělé trávě u příleži-
tosti otevření nového sportovního stadi-

onu v Českém Těšíně (bylo již odehráno 
– 1. místo). Na závěr si jen přejeme, aby 
kluky fotbal s námi pořád bavil, aby byli 
zdrávi a v pohodě, a aby v sezóně 
2010/11 hodně vyhrávali. Všem přeji 
krásné prázdniny a pohodovou dovole-
nou. Sportu zdar.  

za všechny trenéry Slavomír Bača 
 
 
 
 
Vodní nádrž Olešná vydala  
své tajemství! 
 

V pátek 9. července 2010 v ni ulovil 
rybář Pavel Najdek z Palkovic trofejního 
sumce dlouhého přesné dva metry o vá-
ze 50 kg. Šťastný záběr přišel ve 22.30 
hodin a zdolávání tak veliké a těžké ryby 
trvalo 60 minut za pomoci poblíž sedí-

cích rybářských kolegů. Nástrahou byl 
30 cm veliký karas.  

Přesně za 14 dnů se situace opakova-
la. Tentokráte se štěstí usmálo a z úlovku 
sumce velikého 163 cm/35 kg se rado-
val rybář Jiří Žáček rovněž z Palkovic. 

Tisková komise Palkovických listů 
oběma šťastným lovcům „Blahopřeje“! 

(foto na 2. straně obálky) 
 

 
 

Naši rodáci… 
 

 
Ing. Jan Pavlíček 
 

Narodil se 23. 12. 1917 v Palko-
vicích rodičům Mojmírovi a Antonii. Měl 
5 sourozenců, nejstaršího bratra Aloise, 
dále Vojtěcha, sestru Boženu, mladší 
sestru Květu a nejmladšího bratra Ladi-
slava. 

Rodina bydlela v Palkovicích do roku 
1920, kdy otec železničář dostal místo 
jako posunovač v Ostravě – Přívoze, 
kam se rodina přestěhovala. Zde Jan ab-
solvoval obecnou školu a první dva roky 
reálného gymnázia. 

V roce 1930 se rodina přestěhovala 
do Bohumína, kam byl otec Jana pra-

covně přeložen do železniční stanice. 
Zde Jan odmaturoval v roce 1936 na 
reálném gymnáziu a po maturitě odešel 
v témže roce na studia ČVUT do Prahy 
studovat zeměměřické inženýrství. 

V listopadu 1939, po uzavření vyso-
kých škol, studium v Praze přerušil  
a vrátil se zpět domů k rodičům, kteří se 
mezitím, po obsazení Bohumína, pře-
stěhovali zpět do Palkovic. 

V prosinci 1939 z vlastního popudu 
opustil republiku s úmyslem vstoupit do 
československé vojenské jednotky. 

Po přechodu hranic na Slovensko, 
pokračoval do Maďarska, kde byl zatčen 
a 10 týdnů vězněn. 
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Odtud byl poslán ve skupině na sloven-
ské hranice, ale vrátil se zpět do Maďarska, 
přešel do Jugoslávie a odtud již organizo-
vaným transportem přes Řecko a Turecko 
ukončil první část této cesty v Libanonu. 

Z Libanonu byl spolu s ostatními lodí 
dopraven na jih Francie do města Agde. 

Zde byl spolu s ostatními členy 
transportu prezentován u českosloven-
ské vojenské jednotky. 

Po krátkém výcviku byl pluk, u kte-
rého Jan sloužil nasazen na frontu vý-
chodně od Paříže. Po krátkých ústupo-
vých bojích byl pluk naloděn na jihu 
Francie u Středozemního moře a eva-
kuován do Liverpoolu ve Velké Británii, 
kam dorazil v červenci 1940. 

Po invazi v roce 1944 se českoslo-
venské vojenské jednotky od srpna toho 
roku zúčastnily bojů ve Francii a Belgii, 
kde naše vojáky zastihla kapitulace Ně-
mecka. 

Za tuto vojenskou službu vlasti byl vy-
znamenán v roce 1944 Válečným kří-
žem, v roce 1945 mu byla udělena medai-
le Za chrabrost a medaile Za zásluhy. 

Do vlasti se vrátil se svou jednotkou 
v květnu 1945 a v červenci byl demobi-
lizován. 

Znovu se dal zapsat na ČVUT  
a v červnu 1946 studia ukončil a získal ti-
tul inženýra. 

Od září 1946 nastoupil do zaměst-
nání u Národního pozemkového fondu 
při ministerstvu zemědělství v Praze  
a v říjnu se na vlastní žádost nechal pře-
ložit do Ostravy. 

Po ukončení činnosti Národního po-
zemkového fondu nastoupil v roce 1950 
u OKD na podnikové ředitelství jako 
zeměměřič. Své odborné znalosti si ještě 

prohloubil dálkovým studiem VŠB - 
obor hlubinného dobývání, které úspěš-
ně absolvoval v letech 1956 až 1961  
a získal titul horní inženýr. 

Pracoval potom jako vedoucí odboru 
měřičů a geologů a následně vedoucí 
odboru pro poddolování. Svou aktivní 
pracovní činnost ukončil na OKD v roce 
1973 odchodem do důchodu. 

Po odchodu do důchodu ještě praco-
val v krátkých pracovních poměrech 
např. u Krajského investorského útvaru 
v Ostravě, kde uplatňoval své odborné 
znalosti. 

Od roku 1968 byl organizován 
v Českém svazu bojovníků za svobodu  
a po roce 1990 až do roku 2008 aktiv-
ně působil ve vedení jednoty Českoslo-
venské obce legionářské v Ostravě. Po 
ukončení aktivní činnosti mu byl vede-
ním ČsOL v Praze udělen titul Čestný 
předseda jednoty ČsOL. 

Pro své přátele, spolubojovníky a je-
jich příbuzné velice často a obětavě vyři-
zoval jejich osobní záležitosti na úřa-
dech. Jako výraz vojenské rehabilitace 
vojáků v záloze byl v říjnu 1991 rozka-
zem ministra obrany mimořádně pový-
šen do hodnosti plukovníka ve výslužbě.  

Za své působení v Čs. vojenské jed-
notce ve Francii obdržel v roce 2005 
francouzské vyznamenání Rytíř čestné 
legie. 

Za svůj vlastenecký postoj a hrdinství 
v době 2. světové války obdržel v listo-
padu 2008 z rukou primátora města oce-
nění Čestný občan města Ostravy. 

Zemřel 12. června 2010 v Ostravě. 
 

Bc.Jiří Ryška, tajemník 
Československé obce legionářské 
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Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme… 

 
Hodně štěstí, 
hodně zdraví, 
plnou náruč všeho, 
co si člověk 
může přát… 
 

Připojujeme se tímto ke všem blaho-
přáním, která byla v uplynulých měsí-
cích adresována našim jubilantům. 

V měsíci květnu oslavily svá slavná 
kulatá a půlkulatá životní jubilea: 
paní Božena Ondráčková  
a paní Milada Zlá, obě z Palkovic. 

V červnu pak řady oslavenců rozšířily: 
paní Danuše Menšíková z Palkovic 
paní Anna Krpcová z Myslíka 
paní Bronislava Krpcová z Myslíka 
a paní Štěpánka Tabachová 
z Myslíka 
 
V červenci pak své jubileum oslavili: 
paní Anna Vyvialová z Palkovic 
pan Václav Mičulka z Palkovic 
a pan Václav Kula z Myslíka 
 

Redakční rada Palkovických listů, 
Zastupitelstvo a SPOZ. 

 
 
 

V měsíci srpnu se dožívá významného životního jubilea 70 let pan Václav  
Najdek. Jeden ze zakladatelů rybářské organizace v roce 1967. Veřejnosti je ta-
ké dobře znám ze svého povolání zedník – stavitel. Kolik rodinných domů vy-
rostlo v naší vesnici pod jeho rukama?  

„Svět by byl hezčí a příjemnější, kdyby bylo více takových lidí, jako jsi ty milý 
Václave.“ Přejeme ti, vše to, co za peníze není k mání, hodně štěstí, zdraví, 
hodně bohatých rybářských úlovků a hlavně splněna všechna tvoje přání. 

 

přejí rybáři, kamarádi, přátelé a známí
 
 
 

 
 

Rozloučili jsme se… 
 

Tvůj hlas se ztratil, 
Tvůj úsměv vítr vzal, 
nám v srdci bolest 
a smutek zanechal. 

 
Není slov, která by utěšila smutek  

a bolest těch, kterým navždy odešli jejich 
nejbližší. 

V měsíci květnu zemřela paní Mar-
ta Baronová z Myslíka a v červenci 
pan Bohuslav Mičaník z Palkovic 
 

Rada, Zastupitelstvo, SPOZ obce 
Palkovice a redakční rada Palkovických 
listů vyslovují tímto všem pozůstalým 
hlubokou a upřímnou soustrast. 
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Děkujeme 

všem Lukášovým kamarádům a kamarádkám za vzpomínku, květiny a svíčky… 
rodina Mališova 

 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

- 14. dubna se uskutečnil ozdravný 
pobyt na Hůrkách, kde v solné jeskyni 
relaxovalo l8 členů klubu, sedm se „od-
dalo“ k masážím různého typu a několi-
ka pak byl proveden zábal. Všichni si 
pochvalovali rehabilitační pobyt, který 
jim zlepšil současný zdravotní stav. 

- 28. dubna zajížděli „koupěchti-
ví“členové do Polského Těšína na po-
travinářskou a oděvní burzu, odkud odje-
li spokojení domů. 

- V důsledku záplav a povodní 
v celém kraji i u nás v Palkovicích se 
plánovaný zájezd dne 19. května do 
Opavy nekonal, náhradní zájezd se za-
tím neplánuje. 

- 16. června se konala tradiční letní 
akce “smažení vaječiny“ na myslivně na 
Bařině za účastí 69 členů a jednoho 
pejska Filipa. Bylo spotřebováno celkem 
209 vajíček. K dobré náladě hrálo har-
monikářské duo Kalkus - Chlebek a re-
produkovaná hudba p. ing. Bužka. Lidé 
se bavili do večerních hodin. 

 

Letní akce: 
- 18. srpna opět tradiční posezení 

v areálu p. Bači na “plackových ho-
dech“ se začátkem v 16 hodin. 

- 15. září autobusový zájezd na Va-
lašsko s návštěvou dopoledne Pustevny 
a odpoledne horského masivu Soláně. 

 
Jubilanti: 

Červenec: Bušová Božena (17. 7.) – 
Myslík, Ing. Leder Antonín (27. 7.)  
a Kuchařová Věra (27. 7) oba Palkovice. 

Srpen: Lederová Jarmila (11. 8.). 
Všem blahopřejeme! 
Noví členové: 

Švábová Růžena a Šváb Petr (Myslík), 
Harabišová Marta, Ing.Bužek Jiří a Hu-
dečková Jarmila (všichni Palkovice), Eli-
ášová Jana a Eliáš Petr, Krasulová Jaro-
slava a Krasula Vladimír (všichni Myslík). 

Manželé Krasulovi oslaví v červenci 
“zlatou svatbu“. Blahopřejeme! 

Vítáme Vás do našich řad! Přijímáme 
i další nové členy. 

zprávu podává výbor  
Seniorklubu Palkovice 

 
 

Poděkování hasičům 
 

Tímto děkujeme kolektivu hasičů místní jednotky v Palkovicích za obětavé 
noční i denní čerpání vody při nedávných záplavách ze sklepních prostorů. 

 

manžele Vlkovi 
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Recepty pro Vás 
 

 
Česneková marináda  
na maso 
 

3 – 5 dkg česnekových 
stroužků utřených se solí, 1 dl 
sojové omáčky, 1 lžíce medu, 

1 lžíce bílého vína, 3 lžíce ole-
je, trochu mletého zázvoru. 

Na plátky nakrájené a na-
klepané maso necháme v ma-
rinádě přes noc uležet. 

 
 
Maso „Na Medvěda“ 
 

3 vejce, 1 dl oleje, 1 lžíce solamylu, 1 lží-
ce maggi, 1 lžička worchestru, 3 stroužky 
utřeného česneku, 1 lžička kmínu, 1 lžíce 
majoránky, 1 lžička pepře, 1 lžička vege-
ty, sůl podle chuti.  

 

6 plátků vepřového masa naložíme 
do připravené marinády a necháme za-
kryté v lednici 24 hodin uležet. Druhý 
den smažíme v rozpáleném tuku po obou 
stranách nebo grilujeme. 

 
 
Nakládané maso 
 

2 vejce, 1 lžíce solamylu, 1 lžíce maggi, 
1 lžíce kmínu, 1 lžička majoránky,  
1 lžička kari koření, 1/2 lžičky chilli ne-
bo pálivé papriky, 1/2 lžičky pepře,  
1 lžička soli. 

50 dkg vepřové kýty nakrájíme na 
plátky nebo nudličky, naložíme do při-
pravené marinády a necháme do druhé-
ho dne uležet. Pak smažíme na rozpále-
ném tuku po obou stranách, podáváme 
s hranolky, tatarskou omáčkou a zeleni-
novým salátem. 

 
 
Pikantní králík 
 

Maso ze hřbetu a stehen králíka na-
krájíme na nudličky a naložíme do při-
pravené marinády: rozšleháme 6 vajec 
s 5 lžícemi oleje, přidáme 2 velké nakrá-
jené cibule, 1 lžíci solamylu, 1 lžíci po-

lévkového koření maggi, 2 lžíce wor-
chestru, 1/2 lžičky pálivé papriky,  
1/2 lžičky mletého pepře, 1 lžíce soli. 

Necháme uležet do druhého dne, po-
tom zprudka smažíme v rozpáleném tu-
ku (příloha – brambory nebo hranolky) 

 
 
Nugátové řezy 
 
20 dkg hladké mouky 
30 dkg moučkového cukru 

10 dkg mletých ořechů 
4 vejce 
8 lžic mléka 
1 prášek do pečiva 
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Žloutky utřeme s cukrem, přidáme 
mléko, ořechy a mouku s práškem do 
pečiva. Lehce vmícháme sníh z bílků. 
Těsto rozetřeme na vymazaný, vysypaný 
plech (pečící papír) a zvolna upečeme. 
Vychladlý moučník potřeme máslovým 
krémem: ve 1/4 litru mléka rozmíchá-

me 1 vanilkový pudink, uvaříme a ne-
cháme vychladnout. Zvlášť utřeme  
25 dkg másla a 20 dkg moučkového 
cukru a po částech vyšleháme s pudin-
kem. Krém necháme na moučníku ztuh-
nout, pak polijeme rozpuštěnou čokolá-
dou na vaření. 

 

 

Nabízím zemní a výkopové práce strojem  
(výkopy, základy, různé přípojky, bazény, podklady  
pod zámkové dlažby, chodníky, terénní úpravy).   

F‐M   Tel.: 774 681 700, 775 637 265 
 

Stavby rodinných domů, zateplení fasád  
‐ i s programem "Zelená úsporám", zámkové dlažby, 

sádrokartony, omítky, obklady, dlažby. 
Jiří Fluksa, 608 877 165, www.stavby‐rd.cz 

 
 

 
 

Termínový kalendář 
 

 
Termínový kalendář 
18. srpna – Seniorklub - tradiční posezení v areálu p. Bači na “plackových ho-

dech“ se začátkem v 16 hodin. 
21. srpna – Dožínky 2010 – areál u tělocvičny v Palkovicích od 13 hodin 
15. září – Seniorklub - autobusový zájezd na Valašsko s návštěvou dopoledne 

Pusteven a odpoledne horského masivu Soláně 
 

 

 
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, M. Mertová,  

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 10.9.2010. Vychází osmkrát ročně. 
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PÁLENICE  FRÝDEK – MÍSTEK 
se sídlem v bývalém 

SELIKU (Pionýrů 839)  v MÍSTKU 
 

zahájí letošní sezónu 16. srpna 2010 
      
Ovoce k výrobě destilátu začneme přijímat a vykupovat od 16. srpna 2010  

 vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin  
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. 

 
Za dovezených 10 kg jablek, 12kg švestek nebo 14 kg hrušek 

si za 30 dnů odvezete 1 litr 50% kalvadosu, slivovice, hruškovice  
a zaplatíte jen 132,- Kč. 

 
Samozřejmě také nabízíme vypálení destilátu z vlastního kvasu  

(po předchozím objednání). 

 
CENÍK: 

Koncentrace ALC/VOL 1 litr/ 50% 
Cena za vypálení z vlastního kvasu 120,- Kč 
Cena za vypálení z dodaného ovoce 132,- Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně a DPH. 
 

Upozorňujeme pěstitele na zákon č. 61/1997 Sb. §4, kde je výroba destilátu omeze-
na na  

30 litrů 100% ALC/VOL destilátu za 1 rok pro 1 domácnost!!! 
Tento destilát se nesmí prodávat! 

Také nabízíme:   
Možnost odběru destilátů stočených v lahvích 
Výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) – aktuální cena bude vždy oznámena. 
Zestaření destilátu ultrazvukem  
Uložení destilátů v dubových sudech  
Prodej demižonů a lahví 
Prodej destilátů (meruňkovice, slivovice, hruškovice, třešňovice a kalvádos) 
 
Další informace najdete na www.palenicefm.cz 
Nebo na telefonech: 602 960 052, 723 312 298, 558 431 700 






