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Pranostika 
 

 
Májová vlažička - naroste travička; 

májový deštíček - poroste chlebíček. 
 

Na mokrý květen přichází suchý červen. 
Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

 
Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 4 

 

 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Budeme vzpomínat… 
 

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 si připomenou 
Palkovice a Myslík 66. výročí osvoboze-
ní našich obcí a ukončení 2. světové 
války. 

Rada a zastupitelstvo obce zve mlá-
dež a občany naší obce, aby přišli uctít 
památku těch, kteří se nedožili konce 
války a za naši svobodu a život v míru 
položili své vlastní životy. 

Položení věnců k památníkům obětí 
2. světové války se bude konat v obou 
částech obce. 

Nejdříve na Myslíku v 16:30 hod.  
a pak v Palkovicích v 17:15 hod. 

Odjezd autobusu na Myslík je 
v 16:15 hod. od základní školy v Palkovi-
cích. Autobus bude zastavovat na všech 
autobusových zastávkách – směr Myslík. 
Po ukončení pietního aktu na Myslíku 
pojede autobus zpět do Palkovic.  

 
 

 
 

D Ů L E Ž I T É  ! ! ! 
 
Zprávy z informační komise OÚ... 
 

Chtěli byste zveřejnit Vámi pořáda-
nou akci na webových stránkách obce 
Palkovice? Zasílejte své pozvánky na  
e-mail info@palkovice.cz. 

Zároveň nám na tuto e-mailovou ad-
resu můžete sdělit Váš zájem o rozesílání 
kulturních, sportovních apod. akcí na 
Váš e-mail. 

Děkujeme Vám za spolupráci. 
Informační komise 

 
 

 
O Z N Á M E N Í 

 
Oznamujeme občanům, že začátkem měsíce května letošního roku 

budou zahájeny stavby splaškové kanalizace v částech obce od Kozlo-
vic směrem ke kapli na Myslíku a od restaurace Tomis směrem ke kap-
li na Myslíku včetně Drážek. 
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Co je doma, to se počítá – dámy a pánové! 
 
Podnikatelská jednička – tentokrát 
sladkovodní 
 

Radka a Miloš 
Schaynovi  

Název jednoho, 
pro Palkovice tak cha-
rakteristického podni-
ku, jasně dokládá, že 

s vodou se nepojí pouze leknín, může 
být pro něj okrasou také NARCIS. Tak 
se totiž jmenuje rodinné relaxační cent-
rum s bazénem. Firma sídlí ve středu 
obce, mnoho lidí už ví, že je třeba ji hle-
dat na výpadovce ve směru na Chlebo-
vice. Centrum otevřeli v roce 2002 
manželé Radka a Miloš Schaynovi, které 
Vám dnes v naší - ještě novotou vonící - 
rubrice představím. 

Rozhodli jste se klientům po-
skytnout celoživotní prostředek 
pro upevnění zdraví. Proč zrovna 
plavání? 

Věřili jsme myšlence, že umět plavat 
je dovednost velmi užitečná. Důvodem 
bylo i to, že v okolí tenkrát nebyla tato 
služba vůbec poskytována. Společně 
jsme se tedy rozhodli vybudovat vnitřní 
bazén o rozměrech 8×4 metry, saunu  
a dětský koutek. Návštěvníci u nás mají 
až k bazénu s protiproudem bezbariéro-
vý přístup. Klientela k nám jezdí ze širo-
kého okolí - dokonce i ze Šenova  
a z Havířova - za teplou a kvalitní vodou 
a příjemně teplým zázemím. A jak se  
o nás dozvídají? Prý na doporučení těch 
spokojených. 

Mohl byste, pane Miloši, před-
stavit služby a kurzy, které nabí-
zíte? To, aby se budoucí klientela 
lépe orientovala. 

Nabízíme například kurzy plavání ko-
jenců ve vanách a plavání batolat v ba-
zénu. Je to jedna z mála aktivit vhod-
ných pro děti nejútlejšího věku. Jde 
vlastně o hru rodičů s dětmi ve věku od 
tří měsíců do sedmi let v teplé třice-
tistupňové vodě, hygienicky nezávadné. 
Naším cílem je u dětí navodit jednodu-
ché plavecké návyky prostřednictvím 
herních činností. Při této aktivitě s dětmi 
recitujeme, společně tleskáme, skáčeme 
do vody a i jinak dovádíme. Posléze pak 
malí plavci odpočívají, hrají si v dětském 
koutku, popíjejí mléčné koktejly, nebo 
horkou čokoládu, které jsou v naší na-
bídce občerstvení. 

Cvičíme u nás také aqua těhobik  
i aqua aerobic, ale v tomto případě je 
nutná předchozí rezervace míst. Zájem 
je totiž velký. Zde je hodně oblíbená 
manželka Radka, ale i další certifikovaná 
lektorka Lenka Chlebková. Na hodinách 
aqua aerobiku se setkávají mladé holky 
s dámami v důchodu a společně si užíva-
jí lekcí podbarvených příjemnou hud-
bou. Díky tomu, že voda tělo, jak je 
známo, nadnáší, nejsou zatěžovány je-
jich klouby, naopak - kloubní hybnost je 
zlepšována. Pokrýváme tedy všechny 
věkové kategorie - a to je pro nás velmi 
důležité. Asi nám nebudete věřit, ale 
práce je pro nás zábavou. 
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Plavání dětí probíhá pod Va-
ším vedením, paní Radko. Jste 
zkušenou instruktorkou s licencí. 
Jaký recept na ně máte? 

Musím přiznat, že pro děti je pohy-
bová aktivita s rodičem ve vodě spíše 
hrou. Děti jsou spontánní a práce s nimi 
je i pro lektory příjemná. Během kurzu 
naučíme děti orientaci nad i pod vo- 
dou, výdechy do vody, splývavé polohy 
na zádech i na bříšku, ale hlavně nabu-
dou pocitu, že se ve vodě mohou cítit 
bezpečně a přitom z ní mít zároveň re-
spekt! 

Děti vodě postupně přivyknou a roz-
víjejí si v ní své pohybové schopnosti. 
Důležité je i nabytí dovedností, které po-
sléze mohou snížit riziko tonutí malého 
dítěte v situaci, kdy se ocitne v náhlém 
kontaktu s vodou. Toto je zejména důle-
žité v dnešní době, kdy mnoho rodin 
vlastní v domě, či na zahradě otevřený 
plavecký bazén. 

Děti k nám střídavě vodí tatínci  
i maminky. Pro rodiče je kurz také mož-
ností setkávat se s lidmi s podobnými 
radostmi i starostmi a sdílet s nimi nové 
společné zážitky. 

Nabízí vaše centrum také vol-
né hodiny pro veřejnost? 

Nezapomínáme ani na rodiny s vět-
šími dětmi. Ty jsou u nás v bazénu po 
objednávce vždy samy. Také manželské 
páry, zamilované dvojice nebo party 
kamarádů si u nás mohou objednat sau-
nu i bazén jen pro své soukromí. 

Oblíbené je plavání proti proudu, 
kterého využívají hlavně dospělí. Objed-
návky rezervací přijímáme na telefon-

ních číslech 558 656 216 nebo 
724 106 123. 

Jaký cíl jste si vytknuli? 
Jednoznačně chceme pokračovat ve 

zkvalitňování služeb pro rodiny s dětmi. 
Jsme vybaveni opravdu širokým sor-

timentem plaveckých pomůcek z pěno-
vé hmoty. Rodiče i ostatní návštěvníci 
jsou naší nabídkou nadšeni. A my jim 
hodláme v tomto směru vyjít vstříc. 

Co vlastně stojí za názvem va-
ší firmy? 

Asi nám nebudete věřit, ale „NAR-
CIS“ je název odstínu barvy, kterou jsme 
si tenkrát vybrali pro fasádu našeho do-
mečku. A také máme každý rok na za-
hrádce stovky krásně žlutých narcisů. 

Určitě občas potřebujete rela-
xovat. Prozradíte, jakým způso-
bem? 

Relaxujeme zásadně potichu. V zimě 
například v sauně nebo na lyžích, v létě 
se rádi vyhříváme na lehátku. Milujeme 
sluníčko a moře. Po Palkovicích a jeho 
okolí jezdíme na kolech. Našimi oblíbe-
nými turistickými místy jsou Pustevny, 
Visalaje a Palkovické Hůrky. 

Co byste společně popřáli ob-
čanům obce Palkovice? Patříte 
mezi ně. 

Ať Palkovice vzkvétají, ať mají čisté 
ovzduší. Bydlí se nám tady krásně  
a opravdu nám zde nic nechybí. Nemů-
žeme opomenout, že se nám líbí květi-
nová výzdoba rodinných domků.  

 
Za rozhovor poděkovala  

Iveta Trochtová. 
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Základní škola... 
 

 

 
 
Zeměpisná olympiáda 

 
S příchodem jara nastal čas nejen  

k obdivování probouzející se jarní krajiny, 
ale také k prověření znalostí našich žáků  
 
 

co se přírody, přesněji naší země týče. 
Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili 
se třemi žáky okresního kola zeměpisné 
olympiády. Vítězi školního kola s mož-
ností postoupit dál se stali Ladislav Mer-
ta (6. tř.), David Kolář (7. tř.) a loňský 
okresní vítěz David Chlebek (8. tř.). 
Všichni jmenovaní si i letos vedli úspěš-
ně a umístili se v první třetině zúčastně-
ných škol. Nejlepší z nich, David Ko-
lář, navíc postoupil do krajského 
kola, kde zúročil své schopnosti  
a dovednosti výborným třetím mís-
tem. K získaným úspěchům všem 
úspěšných řešitelům gratulujeme! 

Lukáš Bolek

 

 
 

Volejbalový pohár 
 

Ve čtvrtek 24. 3. 2011 se v tělo-
cvičně na 8. ZŠ ve Frýdku-Místku usku-
tečnilo 3. kolo Volejbalového poháru 6. 
a 7. tříd chlapců. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 6 družstev, stejně jako v před-
chozích kolech. Byla vytvořena jedna 
skupina, proto se každé družstvo mělo 
možnost utkat se zbývajícími pěti druž-

stvy. Naše družstvo skončilo za žáky 
z Frýdlantu n. O. na pěkném 2. místě. 
Žáci byli oceněni diplomem, pohárem  
a drobnými cenami. Poslední kolo turna-
je se bude konat v červnu ve venkovním 
areálu na 5. ZŠ ve Frýdku-Místku, tam 
se také rozhodne o celkovém vítězi 
všech kol. 

Mgr. Jitka Krpcová 

 
 
 
 

Vybíjená – okrskové kolo 
 

Již několik let pravidelně naše škola 
pořádá koncem března okrskové kolo ve 
vybíjené pro děti 4. a 5. ročníků vesnic-

kých škol z okolí Frýdku-Místku. Letoš-
ního turnaje, který proběhl 31. března, 
se zúčastnilo šest škol – ZŠ Kozlovice, 
ZŠ Raškovice, ZŠ Sedliště, ZŠ Staré 
Město, ZŠ Dobrá a ZŠ Palkovice. 
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Ve velmi vyrovnaných utkáních naše 
děti vybojovaly krásné 2. místo. Porazilo 
nás družstvo ZŠ z Dobré, se kterým jsme 
prohráli velmi těsně v poměru 9:10. 

Celý turnaj proběhl v přátelské at-
mosféře za silného povzbuzování spolu-
žáků, spoluhráčů i soupeřů. 

Mgr. Alice Gorelová 
 
 
 
 

Krajská soutěž  
ve sportovní gymnastice 
 

Koncem března se uskutečnila v Kr-
nově krajská soutěž ve sportovní gym-
nastice. Naši školu reprezentovalo druž-
stvo mladších žákyň ve složení Kristina 
Gřesová, Vanda Gřesová, Nikola Židko-

vá a Eliška Mertová. V silné konkurenci 
se naše děvčata neztratila a vybojovala 
velmi pěkné 5. místo. 

V jednotlivcích obsadila Kristina Gře-
sová 8. místo, Nikola Židková 12. mís-
to, Vanda Gřesová 19. místo a Eliška 
Mertová 24. místo. 

Martina Mertová 
 
 
 
 

Karneval ve Školní družině 
 

Ve čtvrtek 17. 3. 2011 zorganizova-
ly vychovatelky školní družiny pro děti 
karneval. Děti dostaly za úkol přichystat 
si nějakou hezkou masku a poprosit 
maminky jestli by nám neupekly něco 
dobrého na zub. Hned po skončení vyu-
čování se děti začaly za pomocí vycho-
vatelek převlékat do svých krásných  
a nápaditých kostýmů. Najednou se ve 
školní družině objevily princezny, víly, 
kouzelníci, různá zvířátka a mnoho ji-
ných masek. Potom jsme si společně 

připravili pohoštění. A protože se ma-
minky opravdu v přípravě laskomin moc 
snažily, za což jim moc děkujeme, hosti-
na to byla opravdu velkolepá. Karneval 
jsme zahájili tancem, potom jsme soutě-
žili a na závěr přišlo tolik očekávané vy-
hlášení výsledků o nejlepší masky. Na 
dětech bylo vidět nadšení a radost. Mys-
lím si, že se nám letošní karneval opět 
moc vydařil a těšíme se na příští rok. 

 
Xenie Rajnochová,  

vychovatelka školní družiny 

 
 
 
 
Noc s Andersenem 
 

1. dubna 2011 proběhla nejen na 
naší škole Noc s Andersenem jako sou-
část literárně–hudebního kroužku školní 

družiny. Děti prožily noc s pohádkami. 
Součástí večera byla návštěva obecní 
knihovny, literární kviz o Václavu Čtvrt-
kovi, který byl letos zástupcem českých 
spisovatelů, práce s pohádkovými po-
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stavami, stezka odvahy  
a čtenářské dílny s knihami 
ze školní knihovny „Po-
hádky z mechu a kapradí“. 

V knihovně jsme měli 
besedu a kviz rovněž na 
pana Čtvrtka a jeho díla. 
Povídání mělo sladkou teč-
ku. Ve škole jsme po čte-
nářské dílně namalovali 
pohádkové postavičky nejen z mechu  
a kapradí, které jsme pak vystavili ve 
vestibulu školy. 

Tomuto večeru předcházela charita-
tivní sbírka (už 2. rokem) na konto frý-
decko-místecké charity – na provoz dět-
ského neziskového klubu Nezbeda. „Děti 
dětem“ - bylo motto sbírky, nemyslet jen 
na sebe, ale udělat radost i někomu dru-
hému, který se nemá tak dobře, jako my. 

Vrcholem byla návštěva dánského 
pohádkáře H. Ch. Andersena, která 
v podání skvělého pana učitele Jindřicha 
Plačka byla poučná. Učili jsme se na-
slouchání jeden druhému, které je tak 
důležité a někteří je nezvládáme. 

Děti si vyzkoušely dramatizaci pohádky 
„O princezně na hrášku“. Její zpracování 
bylo tentokrát od Miloše Nesvadby. 

Noc ještě více potemněla. Závěr ve-
čera s jeho vyvrcholením se blížil…,  
 

stezka odvahy byla tu. Le-
tos byla opravdu náročná. 
Tajemná hudba byla - dle 
dětí - fakt hustá!!! 

Pak následovala večerka 
a pohádka na dobrou noc - 
DVD projekce, kde děti 
shlédly pohádky Václava 
Čtvrtka ve filmovém zpra-
cování. Křemílek a Vo-

chomůrka s příjemným hlasem paní 
Bohdalové dovedl děti do říše snů… 

Druhý den ráno po snídani jsme měli 
poslední čtenářskou dílnu, ze které si dě-
ti rodiče vyzvedli s tím, že si budeme číst 
i doma. Jen tak, abychom byli chytřejší, 
něco nového se dozvěděli a neseděli jen 
u televize nebo u počítačů, měli si o čem 
povídat nejen s rodiči. 

Ráda bych touto cestou také podě-
kovala naší paní knihovnici Mirce Šlaje-
rové za milou spoluúčast na akci, také 
Janě Radové a Petře Žídkové za pomoc 
při realizaci večera. Poděkování patří 
rovněž našim milým maminkám, které 
jsou skvělé a zásobily nás dobrotami, 
abychom měli tu správnou domácí po-
hodu. My jim nejen za to, budeme každý 
večer před spaním číst. 

 
Mgr. Miroslava Žídková

 
 

Policie České republiky informuje…  
 

 
Trocha zamyšlení pro 
rodiče 
 

Zdalipak vůbec tušíte, 
milí rodiče, čím se ve 

volných chvílích zaobírá 
vaše dítě na facebooku? 
Má web kameru jen k po-
vídání? Nezměnilo své 
chování? A jak si stojí ve 
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vztazích s kamarády? Nestraní se jich? 
Možná, že v poslední době je vaše dítě 
jiné - nenabyli jste pocitu, že mu snad 
někdo může ubližovat? Jste si jisti, že je 
schopno chránit si své soukromí dosta-
tečně? A kdo jsou vlastně jeho virtuální 
přátelé na sociálních sítích? 

Nepříjemné životní situace prožívají ta-
ké naše děti ve svém soukromém životě: 
jde o snahu vyrovnat se vrstevníkům, vy-
niknout nad nimi, být něčím zajímavými, 
pořídit si věci, které normálně od nás, ro-
dičů, nedostanou… Škola pochopitelně 
rodiče ve všem nezastane. Výchova  
a ochrana dětí je především na nich. 
Vlastně na nás, protože patřím mezi vás. 
Možná budete překvapeni, co všechno 
jsou vaše děti schopny vyzradit na interne-
tu. Například termín, kdy odjíždíte na do-
volenou, co máte či nemáte doma. Patrně 
si nedokážete představit, kolik soukro-
mých informací o vás a fotek z vašeho 
soukromí je volně na internetu k vidění. 

Internet – to je studnice informací  
a komunikační prostředek dnešní doby. 
Ovšem také tiché nebezpečí, které rodi-
če i děti může přivést k šílenství. Stále  
 

častěji se objevují informace, že ten či 
onen je šikanován, pronásledován, vydí-
rán okraden či zneužitý právě prostřed-
nictvím internetu. Stát se to samozřejmě 
může každému. Pokusme se tomu za-
bránit, předcházet takovým situacím. 

Jestliže taková hraniční situace na-
stane a vy, nebo vaše dítě se dostane do 
této svízelné situace, kdy jste oběťmi vy-
hrožování, vydírání, zastrašování pro-
střednictvím internetu, či mobilního tele-
fonu, máte možnost se na naši organi-
zaci o pomoc obrátit osobně, nebo ano-
nymně. Je tady škola, policie, ale také 
další společnosti či organizace, které 
Vám mohou pomoci. 

Pokud si s něčím nevíte rady, 
volejte na rodičovskou linku po-
moci 840 111 234. 

(Pomoc online – 
www.seznamsebezpecne.cz, 
www.internethelpline.cz ,  
www.e-bezpeci.cz, www.napisnam.cz, 
www.bezpecne-online,  
www.horka-linka.cz a jiné.) 

 
Petr Gřes, Iveta Trochtová 

 
 

Sport 
 

 
Krajská soutěž  
ve sportovní gymnastice 
 

V neděli 27. 3. 2011 se uskutečnila 
v Palkovicích krajská soutěž ve sportovní 
gymnastice. Své zastoupení zde měl  
i místní oddíl sportovní gymnastiky. Na-
ším zástupcům se v silné konkurenci da-
řilo. Družstvo nejmladších žákyň obsadi-

lo krásné 5. místo. Kristina Gřesová pak 
vybojovala stříbrnou medaili. V kategorii 
žen získala rovněž stříbro Kateřina Kou-
láková. A do třetice – stříbro vybojoval 
v kategorii dorostenců Aleš Bílek. 

Škoda, že se v letošním roce z finan-
čních důvodů neuskuteční republikové fi-
nále. 
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Všem naším soutěžícím blahopřeje-
me k dosaženým úspěchům a děkujeme 
za reprezentaci oddílu. 

Za odbor ASPV Martina Mertová, 
foto na 4. straně obálky Jaroslav  

Krkoška (www.fotojarinko.cz). 
 
 
 
 
Regionální a krajská přehlídka  
pódiových skladeb 
 

V sobotu 26. 3. 2011 se v naší tělo-
cvičně uskutečnila regionální přehlídka 
pódiových skladeb. Zúčastnili se jí  
110 cvičenců z TJ Palkovice, TJ VP FM 
- 11. ZŠ, TJ VP FM – STORM CLUB, 
TJ VP FM – Flash club a TJ VP FM – 
Funky Beat. 

Diváci mohli obdivovat taneční,  
aerobní i gymnastické skladby. A oprav-
du se bylo na co dívat. 

Odborná porota vybrala 5 skladeb do 
krajské přehlídky. Nás těší, že mezi postu-
pujícími byla i naše skladba „8 trpaslíků“. 

Krajská přehlídka pódiových skla-
deb se uskutečnila v sobotu 2. 4. 2011 
rovněž v naší tělocvičně. Zúčastnilo se jí 
252 účastníků z celého Moravskoslez-
ského kraje. Přijeli k nám cvičenci 
z Rýmařova, Opavy, Ostravy, Mošnova, 
Třince, Havířova, Slavkova, Příbora, 
Frýdku-Místku a předvedla se i naše 
skladba „8 trpaslíků“. 

Diváci mohli zhlédnout celkem  
25 skladeb od předškolních dětí až po 
seniory. Přehlídka měla veliký ohlas a ti, 
co přišli, určitě nelitovali. 

 
Za ASPV  

Martina Mertová. 
 

 
 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 

V březnu oslavili 
krásné životní jubileum 
pan Miroslav Toman, 
paní Anastázie Skur-
ková, paní Zdeňka Zlá, 
pan Jaroslav Bujnoch 

a paní Jiřina Gistingerová z Palkovic. 
 

Kdo je stále veselý,  
ničeho se nebojí, 

žádný pláč a žádné stesky,  
vždyť je přece život hezký, 
kdo se dívá kolem sebe,  
vidí lidi, kytky, nebe, 
koho tady těší svět,  
ten tu bude do sta let. 

 
Připojujeme se s přáním pevného 

zdraví a spokojeného stáří. 
 

Redakční rada Palkovických listů,  
Rada a Zastupitelstvo obce a SPOZ. 
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Rozloučili jsme se… 
 

V měsíci březnu nás navěky opustily 
paní Milada Lančová, paní Božena 
Oprštěná, paní Ludmila Mičulková 
z Palkovic a paní Jindřiška Siudová 
z Myslíku. 
 

Neplačte, že jsem odešla, 
ten klid a mír mi přejte, 
jen v srdcích svých si věčnou 
vzpomínku na mne zachovejte. 

 
 

Zachovejte si i lásku mou, 
vždyť pro vás byla jedinou. 
Ta láska byla silná jako trám, 
patřila jen a jen Vám. 
Poslední cestu půjdu sama, 
ale i tam zůstanu na věky s Váma. 
Na mráčku krásném budu bdít 
a o Vás tam budu v duchu snít. 
 

Redakční rada Palkovických listů, 
Rada a Zastupitelstvo obce a SPOZ vy-
jadřují všem pozůstalým upřímnou 
soustrast. 

 
 
 
Na Lysé hoře vyroste  
nová Bezručova chata 
 
Investor: Klub českých turistů,  
oblast Moravskoslezská, Ostrava 
Celkový rozpočtový náklad:  
cca 30 mil. Kč 
Zahájení výstavby: 2013 
Ukončení výstavby: 2016 
 

 
 
Krátce k historii KČT 

Klub českých turistů (dále jen KČT), 
občanské sdružení, vznikl v roce 1888. 
Mezi zakladateli byly tak významné 

osobnosti jako profesor Náprstek, Dr. 
Guth-Jarkovský atd. Současným před-
sedou klubu je Dr. Jan Stráský. 

Hned od počátku své činnosti orga-
nizoval klub v tehdejším Rakousko-Uher-
sku turistickou a sportovní činnost, vý-
znamně se podílel na sokolských sle-
tech, budoval rozhledny (např. Petřínská 
rozhledna v Praze). V horách budoval 
turistické chaty a útulny. A hlavně, vy-
myslel a v terénu prováděl značení turis-
tických stezek, které jsou dnes ve světě 
tak vysoko ceněné. 

Po druhé světové válce, a hlavně po 
roce 1948, byla spolková činnost KČT 
utlumena, bylo trpěno pouze turistické 
značení. Turistické chaty převzaly státní 
podniky jako Restaurace a jídelny nebo 
Beskydské hotely apod. 

Objekty nebyly řádně udržované, 
chátraly, v mnoha případech dokonce 
vyhořely bez náhrady (v Beskydech Ost-
ravská chata, Bezručova chata na Lysé 
hoře atd.). 
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Historie po roce 1989 
Po roce 1989 byly některé turistické 

objekty KČT v restitucích vráceny, avšak 
jejich technický stav byl nevyhovující. 
Dalo by se říci, že vrácení majetku KČT 
byl danajský dar, většina objektů byla 
v dezolátním stavu. 

Po roce 1989 se generální opravy 
horských chat pro nedostatek finančních 
prostředků provedly jen na Šumavě  
a v Orlických horách (Jiráskova chata), 
jednalo se o významné historické objekty. 

Peníze získané z pronájmů chat stačí 
s bídou na nejnutnější opravy, na gene-
rální opravy peníze bohužel nejsou. 

Klub vynakládá ročně velké finanční 
prostředky na turistické značení, značí-
me cca 40 tisíc km turistických tras po 
celé české republice. 

Finanční zdroje KČT jsou omezené, 
na obnovu nemovitého majetku KČT 
peníze chybí. 

Z výše uvedených důvodů jsme se 
vzdali původních plánů, rekonstruovat či 
obnovit všechno to, co nám bylo 
v Beskydech vráceno. Pro revitalizaci tu-
ristických objektů byly vytipovány chaty 
Skalka v Mostech u Jablunkova, chata 
Prašivá ve Vyšních Lhotách, chata Ostrý 
a obnova Bezručovy chaty na Lysé ho-
ře. Chata Skalka byla po požáru v roce 
1999 znovu obnovena (v roce 2001). 

Bezručovu chatu na vrcholu Lysé hory, 
která vyhořela v roce 1978, považujeme 
z hlediska historického i z hlediska ná-
vštěvnosti za nejvýznamnější objekt KČT  
v Beskydech. Tato chata stála na naší par-
cele, na Lysé hoře, na páteřní, červeně 
značené stezce z Ostravice na Visalaje. 

Lysá hora je mystická hora, je to 
Mekka návštěvníků Beskyd, je to „zdra-

votní kopec“ pro tisíce hutníků, havířů, 
chemiků a dalších obyvatel ostravsko-
karvinské aglomerace. Více jak sto let 
chodí lidé na Lysou horu regenerovat si 
svoje fyzické a psychické síly, chodí ak-
tivně odpočívat. Z Frýdku-Místku, z Ost-
ravy a z okolních měst je tato lokalita 
poměrně rychle dostupná. 

Roční návštěvnost se rok od roku zvy-
šuje. Podle posledních propočtů překra-
čuje roční počet návštěvníků přes 400 ti-
síc lidí. Je to druhé nejvíce navštěvované 
místo v Beskydech (na prvním místě jsou 
Pustevny). Stoupla návštěvnost i zahra-
ničních hostů, zejména z Polska. 

Jsme si vědomi toho, že infrastruktu-
ra a sociální zařízení na Lysé hoře zda-
leka neodpovídá této obrovské návštěv-
nosti. Stav je neutěšený, samá provizo-
ria, nedůstojná kultura prostředí, sociální 
zařízení nedostačující atd. 

V roce 1999 byla pod patronací 
Kraje dokončena urbanistická studie, 
která navrhuje řešení infrastruktury vr-
cholu Lysé hory a počítá s obnovou 
Bezručovy chaty. Bohužel, dlouho zůsta-
lo jen u plánů, protože snaha o obnovu 
Bezručovy chaty byla neustále bloková-
na obstrukcemi různými nevládními or-
ganizacemi a také přísnými požadavky 
ze strany ochranářů. 

Po sedmnácti letech, plných zvratů  
a napětí, se nám letos v lednu konečně 
podařilo získat Územní rozhodnutí – 
územní souhlas ke stavbě nové Bez-
ručovy chaty. 
 
Jak bude nová chata vypadat 

V souladu s urbanistickou studií chce-
me aktivně přispět ke zlepšení poměrů 
na Lysé hoře, zajistit solidní servis 
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s dostatečným, vyhovujícím sociálním 
zařízením pro návštěvníky Lysé hory, 
aby se lidé v případě špatného počasí 
měli kde ukrýt, usušit a občerstvit. 
V chatě bude rychlé občerstvení a re-
staurace se stodvaceti místy u stolů. 

Obnovená chata bude vlastně repli-
kou vyhořelé Bezručovy chaty, avšak in-
teriér bude vybaven moderním, ekologic-
kým zdrojem vytápění s rekuperací, 
s použitím solárního a fotovoltaického 
zařízení, s důrazem na úspory energie  
a tepla, s moderním řešením odpadních 
vod a vodním hospodářstvím. Bude řeše-
na jako nízkoenergetický „pasivní dům“. 

Měla by zde být celoroční výstava 
karpatské flóry a fauny, pro enviromen-
tální výchovu dětí a mládeže. Bude zde 
projekce filmů o ochraně přírody a his-
torii beskydské oblasti. V chatě bude 
rovněž instalován dalekohled pro pozo-
rování oblohy i krajiny. Východní štítová 
zeď nové chaty bude využívána jako le-
zecká stěna. 

V původní Bezručově chatě bylo  
25 lůžek. Dnes je na Lysé hoře v ostat-
ních objektech cca 80 postelí, které jsou 
v průběhu roku využívány jen z malé 
části, proto jsme omezili kapacitu ubyto-
vání na 12-14 lůžek, plus byt pro chata-
ře. Pokoje budou se sociálním zařízením 
a jsou uvažovány pro klientelu s krátko-
dobým pobytem, např. pro období, když 
je inverze nebo východ slunce a podob-
né příležitosti. 

Vydané územní rozhodnutí obsahuje 
velké množství tvrdých podmínek, které 
musíme respektovat. Staveniště, parcela 
pro výstavbu, se nachází v I. pásmu 
ochrany přírody a v sousedství NPR Ma-
zák. Vliv stavby na životní prostředí byl 

posuzován v nejvyšším režimu EIA. Čas 
pro vlastní realizaci stavby je stanoven, 
či vymezen, pouze na dobu od půlky 
července do konce září, což je velmi 
krátká doba. Tato skutečnost klade velké 
nároky na organizaci výstavby. 

Po dokončení stavby Bezručovy cha-
ty bude stávající provizorní klubovna 
Šantán odstraněna a celý okolní prostor 
bude komunikačně definován, terén  
upraven a ozeleněn. 
 
Jak bude výstavba chaty  
financována 

Princip financování horských turis-
tických chat je založen na bázi solidarity 
a výpomoci turistů a veřejnosti a je prak-
ticky od roku 1888 stále stejný. Podob-
ně tomu tak je v Rakousku, v Německu, 
v Polsku atd. 

Klub českých turistů je nezisková or-
ganizace, není to byznys podnik. Turis-
tické chaty, budované na málo přístup-
ných místech v horách, slouží veřejnosti 
a poskytují služby za mírné ceny. 

S ohledem na to, že ekonomická kri-
ze zasáhla i KČT, nejsme schopni bez 
pomoci turistů, krajského úřadu, měst-
ských úřadů a obcí, podniků, organizací  
a veřejnosti tento projekt realizovat. Část 
finančních prostředků máme, ovšem  
více jak dvě třetiny z celkové částky třiceti 
mil. Kč musíme opatřit z jiných zdrojů. 

V současné době děláme výběr pro 
dodavatele realizační projektové doku-
mentace. Předpokládáme, že s vlastní 
stavbou nezačneme dříve jak za dva roky. 
Máme tedy dostatek času na zajištění pe-
něz na pokrytí rozpočtového záměru. 

Plánovaná veřejná sbírka by měla být 
zahájena hned po odsouhlasení Kraj-
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ským úřadem v Ostravě v průběhu mě-
síce března, nejpozději v dubnu 2011. 
Mediální kampaň a seznámení veřejnosti 
s naším záměrem budou zahájeny nej-
později v dubnu tohoto roku. 
 
Které práce v přípravném  
dvouletém období chceme provést 

Připravuje se smlouva s projektanty 
na zpracování realizační projektové do-
kumentace pro vlastní objekt chaty, čis-
tírny odpadních vod a přípojky. 

Máme souhlasné stanovisko od CHKO 
k přípravným a úklidovým pracem na vr-
cholu Lysé hory. Budeme organizovat bri-
gády v místě vyhořelé chaty. V sutinách 
staveniště se nachází velké množství sta-
vebního kamene, který chceme z hroma-
dy suti vybrat, současně separovat staré 
betonové konstrukce a komunální odpad 
a pomocí kontejnerů zajistit odvoz na ří-
zenou skládku do Frýdku-Místku. 

K těmto pracím budeme potřebovat 
kolové rypadlo a kontejnerovou dopravu 
na odvoz odpadu. 

Budeme se organizačně podílet na 
provádění hydrogeologického průzkumu 
přilehlých lokalit pro účely umístění vsa-
ků a podmoků a vydatnosti pramenišť. 

Chceme rovněž pracovat na obnově 
výtlačného vodovodu z lokality Větry na 
vrchol Lysé hory. 

Velký úkol a mnoho práce nás čeká 
v oblasti PR, propagace a marketingu  
a v získávání lidí pro dobrou věc. To se 
netýká jen obnovy Bezručovy chaty na 
Lysé hoře, týká se to propagace turisti-
ky jako takové. Turistika je nejmasovější 
a nejzdravější rodinný sport. Je to vlast-
ně mnohem více než sport, je to pozná-
vání přírody, krajiny, je to také spole-

čenská záležitost, poznávání se navzá-
jem. 

Tady budeme prosit majitele médii, 
aby nám dali prostor na stránkách novin 
a dalších sdělovacích prostředků, a také 
žádat městské úřady o povolení k umís-
tění reklamních plakátů na veřejných ta-
bulích. 
 
K jakému účelu by měly vybrané  
příspěvky dárců a sponzorů sloužit: 
 k výrobě a distribuci tiskovin a gra-

fických listů 
 k marketingu a reklamě v tisku, roz-

hlase a televizi 
 k popularizaci projektu revitalizace 

chat v Moravskoslezském kraji 
 k úhradě nákladů za hydrogeologický 

průzkum 
 k zpracování realizační projektové 

dokumentace 
 pro výstavbu nové chaty 
 k dokončení naučné stezky Ostravice 

- Visalaje 
 
Co může KČT recipročně  
nabídnout: 
 zveřejnění reklamy na plakátech  

a tiskovinách 
 umístění reklamy sponzorů na pa-

nelech na naučných stezkách 
 uvedení jména dárců zlatým písmem 

na tabuli cti ve vstupní hale 
chaty 

 zveřejnění jména dárce v časopise 
Turista 

 podniky či organizace, které darují 
300 tis. Kč a více, budou navždy 
uvedení na bronzové tabuli, která 
bude umístěná zvenčí na viditelném 
místě, na kamenném soklu chaty 
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 celý průběh přípravy stavby, vlastní 
stavba, brigády, jednání a schůzky ří-
dící komise atd. budou natáčeny  
a zpracovány do propagačního fil-
mu; zde se nabízí možnost rovněž 
umístění reklamy sponzorům a doná-
torům 

 
Jak budou jednotliví dárci odmě-
ňováni: 
 dárce, který daruje na konto výstavby 

100 Kč, obdrží děkovný list formá-
tu A4 s emblémem chaty 

 dárce, který podpoří výstavbu  
1000 Kč, obdrží děkovný grafický 
list A4 na kvalitním strukturovaném 
papíře, vhodný k zarámování, s uve-
dením jména dárce 

 dárce, který daruje 10 000 Kč, nebo 
provede v této hodnotě službu či prá-
ci, která bude mít přímou souvislost 
s tímto projektem, obdrží rovněž dě-
kovný grafický list a bude navždy 
zveřejněn zlatým písmem na tabuli 
cti ve vstupní hale chaty 

 podniky a dárci, kteří darují  
300 tis. Kč nebo provedou práci či 
službu v této hodnotě, budou navždy 
uvedeni na tabuli cti ve vstupní 
hale chaty, a kromě toho budou po 
dobu existence chaty uvedeni jako 

donátoři na bronzové desce na 
kamenném soklu chaty 

 
Bankovní spojení 

Pro veřejnou sbírku je založen tzv. 
transparentní účet v Raiffeisenbank, 
který je určen pouze pro účely veřejné 
sbírky. Výhodou tohoto účtu je, že je ve-
řejně přístupný na internetu. Každý dárce 
či přispívatel má možnost si zkontrolovat, 
zda peníze, které sem poukázal, jsou na 
tomto účtě a pro deklarovaný účel. 

Každý, kdo bude posílat peníze na 
tento účet, uvede do poznámky svoje 
jméno, rodné číslo a svoji adresu. Ná-
sledně bude každý dárce kontaktován, 
děkovný list mu bude zaslán poštou ne-
bo předán na hromadných akcích, které 
budou pořádány. Další možností k zasí-
lání příspěvků budou dárcovské SMS-ky. 

Na závěr s potěšením konstatujeme, 
že krajský úřad, hejtman a kompetentní 
úředníci na Kraji přislíbili finanční pod-
poru tomuto záměru. 

Tvoří se koordinační výbor pro pří-
pravu a výstavbu Bezručovy chaty a je 
dokonce naděje, že i ostatní turistické 
objekty KČT, včetně turistického znače-
ní, se dočkají účinné pomoci. 

Jiří Stejskalík – vedoucí technické 
sekce KČT tel. 604 984 577;  

email plusline@quick.cz
 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí 

Ve středu l6. března byla uspořádána 
společenská akce “Vám ženy“ k Mezi-
národnímu dni žen v restauraci Pod Ha-

bešem. Již od ranních hodin byla u pří-
ležitosti této akce otevřena v salonku vý-
stavka rukodělných prací členek klubu  
a spoluobčanek, kterou navštívila i mlá-
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dež z místní školy. Otevřena byla až do 
odpoledních hodin. Desítky návštěvníků 
zhlédlo vyšívané ubrusy, vyšívané obra-
zy, malovaná vajíčka i s košíčky, ošatky, 
proutěné košíky, karabáče, zdobená va-
jíčka, malované kameny, patchwork, 
vánoční i velikonoční ozdoby a práce 
z perníku. Na výstavě se podílelo více 
jak čtyřicet členek klubu svými domácími 
výrobky. Výstavku ocenil i denní tisk  
a za uspořádání a organizaci zasluhují 
poděkování všechny členky výboru klubu. 

Odpoledne pak za přítomnosti více 
jak sedmdesáti návštěvníků se konal tra-
diční společenský večer při hudbě pana 
Maliny z Místku. Pak se na sál „vyroji-
ly“děti z místní základní školy, aby pod 
vedením svých učitelek zarecitovaly bás-
ně a zazpívaly písničky vztahující se  
k blížícímu se jaru i k matkám a ženám. 
Při hudbě a v tanci plynul celý večer do 
pozdních hodin a obohatil přítomné že-
ny (později i muže) domácími upečenými 
zákusky, za což lze poděkovat paní cuk-
rářce. 

V době uzávěrky ve středu 20. dubna 
se konal tradiční zájezd na burzu do pol-
ského Těšína s návštěvou okolí morav-
ské strany hranic. 
 

Plánované akce 
Ve středu l8. května turistický zájezd 

na Bruntálsko s dopolední návštěvou 
hradu Sovinec a okolními zahradami  
a arboretem. Přihlášky od 5. května při-
jímá novinový stánek v Palkovicích. Od-
jezd je v 7 hodin ráno ze stanoviště za 
Kubalou. 

Ve středu 15. června bude uspořá-
dána u myslivny v Palkovicích tradiční 
akce “smažení vaječiny“. Bližší informa-
ce ve skříňce a v rozhlase. 
 
Jubilanti 

V květnu: Chlebek Jiří (11. 5.). Bla-
hopřejeme! 
 
Různé 
 obecní úřad nám ze svých finanč-

ních prostředků zakoupil zesilovací 
mikrofon pro veřejné akce a bese-
dy, za což OÚ děkujeme! 

 Seniorklub pravidelně odebírá časo-
pis “Doba seniorů“, ve kterém jsou 
zkušenosti z jiných klubů, a přispěl 
do něj také svým článkem. 

 
Zprávu podává výbor  

Seniorklubu v Palkovicích. 

 
 
 
Seniorklub - výstava 
 

Na 16. 3. 2011 připravil Seniorklub 
Palkovice v restauraci Pod Habešem  
u příležitosti oslav MDŽ výstavu prací, 
která měla ukázat, co ruce našich babi-
ček, žen, děvčat i mužů dovedou udělat, 
a čím se ve volných chvílích zabývají. 

Netušili jsme, kolik nádherných, 
vkusných a nápaditých věcí se nám se-
jde. Na výstavu přineslo své výrobky 
celkem 34 vystavovatelů. Členky výboru 
Seniorklubu instalovaly výstavku celý 
den předem. Největším naším problé-
mem byl nedostatek místa, a tak jsme 
musely hodně přemýšlet jak to udělat, 
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aby se daly všechny výrobky přehledně 
vystavit. Nakonec se to podařilo a vysta-
vené výrobky jsme ještě doplnily pěk-
nými květinovými vazbami. 

K vidění byly různé velikonoční oz-
doby a vajíčka, košíčky, malované ka-
meny, výrobky z korálků, patchwork, 
batikované, pletené a vyšívané výrobky, 
šperky a další zajímavé ozdoby. 

Ve středu 16. 3. pak byla výstava 
otevřena pro veřejnost od 10 do 16 ho-
din a pak následoval slavnostní večer  
s tradičním názvem "Vám ženy". 

Výstavu, na které se daly výrobky  
i kupovat, zhlédlo spolu se žáky ZŠ cel-

kem 230 návštěvníků a všem se moc lí-
bila. Byla zhotovena i fotodokumentace 
a uveřejněna na palkovických stránkách 
na internetu, o práci Seniorklubu vyšel  
i článek ve Frýdecko-Místecku. 

Tuto akci jsme pořádali poprvé, aby-
chom zjistili, jestli o další bude zájem.  
A bude. Takže příště uspořádáme po-
dobnou výstavu, ale s určitým tématem 
a hlavně pro ni zajistíme větší prostory  
a necháme ji pro veřejnost přístupnou 
delší dobu, aby obyvatelé Palkovic měli 
více času si práce našich žen i mužů 
prohlédnout. 

Za Seniorklub Jarmila Lederová. 
 
 
 
 
Seniorklub – rozhovor 
V Domově sv. Jana Křtitele 
 

Již druhým rokem existuje v naší ob-
ci, v budově bývalé restaurace U Kubalů, 
Dům sv. Jana Křtitele, jehož ředitelem je 
pan Jan Liberda. S ním jsem provedl 
rozhovor o tomto zařízení poskytujícím 
sociální služby lidem postiženým Al-
zheimerovou chorobou. 

Jak jste přišel na myšlenku 
založit zde tento Domov? 

Tato myšlenka vznikla před třemi 
léty ve Frýdku v charitním Domově po-
kojného stáří, což je domov poskytující 
komplexní péči seniorům, kteří již ne-
jsou schopni postarat se o sebe ve svém 
domácím prostředí. V tomto domově 
byli také někteří klienti s diagnózou  
Alzheimerovy demence. Tenkrát jsem si 
uvědomil, že tito lidé jsou pro své one-
mocnění a nutnost náročné a specifické 

péče jen stěží umístitelní do normálních 
domovů pro seniory. A pokud byli umís-
tění v klasickém domově, tak tam trpěli, 
protože se zdravými lidmi se pracuje 
trošku jinak, kdežto tito klienti potřebují 
výrazně individuální přístup. 

Proč jste si k založení Domova 
vybral právě Palkovice? 

K tomuto účelu jsem hledal více ob-
jektů např. i v Horních Domaslavicích, 
kde jsem se narodil. Ale oslovila mě pa-
ní Vojtíšková, která měla stejně postiže-
ného manžela, tak jsme se rozhodli 
službu otevřít v Palkovicích, je tady hez-
ky a líbí se nám tu. 

S jakými zdravotními potížemi 
jsou tady pacienti? 

U nás to nejsou pacienti, jsme soci-
ální služba, jsou tady lidé postižení sta-
řeckou nebo Alzheimerovou demencí, 
což je spojeno s postupnou ztrátou vše-
ho, co se člověk v průběhu života naučil 
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a neschopností učit se něco nového. 
Další skupinou potíží našich klientů jsou 
pak veškeré tělesné změny a choroby 
spojené se stárnutím. Toto všechno se 
snažíme zmírňovat a poskytnout tak na-
šim klientům co nejhodnotnější prožíva-
ní jejich života. 

Za ty tři roky, co tady existuje-
te, kolik prošlo zařízením lidí? 

Celkem se zde již vystřídalo 16 lidí. 
Já se osobně zaměřuji na obce, protože 
ty jsou proti městům v nevýhodě při 
umísťování svých občanů. 

Jaký kolektiv a lékař zde peču-
jí o vaše klienty? 

Máme zde dvě zdravotní sestřičky  
s obslužnou péčí, dále sedm ošetřovate-
lek, sociálního pracovníka, administra-
tivního pracovníka a kuchyňský a úkli-
dový personál. Nejméně jednou týdně 
dochází praktický lékař pan doktor Cie-
luch, dále pak doktor Bárta - neurolog, 
paní doktorka Kocichová, to je psycho-
log, a pan doktor Vrátný, psychiatr. 

Jaké mají zde postižené osoby 
soukromé vyžití? 

Se záměrem zkvalitnit život našich 
klientů jsme využili i prostory restaurace, 
protože jsme potřebovali větší prostory 
pro veškeré aktivity, které pro naše kli-
enty připravujeme. Nechci zavírat lidi na 
lůžko, ale chci, aby v našem domově žili 
v podnětném a hlavně rodinném pro-
středí. Nedávno jsme byli pozváni 
k Vám do Seniorklubu na schůzi a velmi 
se to osvědčilo, také jsme navázali spo-
lupráci s dobrovolnickým centrem AD-
RA, které pro nás zajišťuje činnost dob-
rovolníků, což jsou lidé, kteří bez nároku 
na finanční odměnu přicházejí trávit tro-
chu svého volného času s našimi klienty. 

Každý den připravujeme pro naše klien-
ty aktivity jako např. práce s koláží, fil-
mem, pletení pomlázek, téměř každo-
denní vycházky a mnoho dalších. Mys-
lím si, že jsou u nás velmi spokojení. 

Jaká je spolupráce s Obecním 
úřadem? 

Dívají se na to dobře, pozitivně, ale 
musím říci, že pořád tam převládá něco 
v tom směru, že jsem podnikatel, ale to 
není pravda, je to více o výdajích než  
o příjmech, je to neustálý koloběh shá-
nění financí a podobně. Spíše bychom 
uvítali nějakou užší spolupráci. 

Máte nějaké těžkosti ze strany 
obce nebo občanů? 

Samozřejmě, že někteří lidé stále ne-
vědí, co se zde děje, někdo má dobrý 
názor, někdo se dívá skepticky, tak do-
poručujeme, ať se přijde mezi nás podí-
vat a pak změní své mínění. Také mnozí 
spoluobčané už se s realitou Domova 
sžili a nepřekvapuje je, když nás potká-
vají venku na procházkách, jsme rádi, že 
se přístup zdejších občanů zlepšil. 

Na závěr - jak se má zachovat 
rodina, kdyby chtěla svého blíz-
kého zde dát do Vaší péče? 

Především musí si zde podat žádost  
o umístění, v současné době zde máme 
několik žádostí. Pokud by chtěl občan 
Palkovic zde dostat svého těžce nemoc-
ného, blízkého nebo sám zde pobývat, 
budu se snažit přednostně, podle mož-
nosti kapacity lůžek, jej zde umístit. 

Za rozhovor poděkoval Vilém Vlk, 
korekturu textu provedl Petr Gottlicher. 

 
Foto a informace  

o Domově sv. Jana Křtitele naleznete 
na www.domovsvjanakrtitele.cz. 
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Zahrádkáři 
 

 
Akce zahrádkářů 
 

Náležíme do oblasti, kde nejsou nej-
lepší podmínky (počet slunečních dnů, 
průměrná roční teplota apod.) k pěsto-
vání vinné révy, ale přesto je zde dlouho-
letá snaha ji zde pěstovat. Tato snaha 
přináší střídavé úspěchy, a proto se již 
vloni uskutečnila přednáška na téma pěs-
tování stolní vinné révy v našich podmín-
kách. V diskusi tenkrát padaly i dotazy na 
správné ošetřování a hlavně ořezávání 
vinné révy, a proto jsme naplánovali 
ukázku správného řezu na letošní rok. 
Využili jsme ochoty našeho občana pana 
Jarka Pavlíčka, který nejenže je vyučen 
zahradníkem, ale absolvoval také Střední 
vinařskou školu ve Valticích a nyní studu-
je na Vysoké škole zemědělské v Brně. 
Sešli jsme se v hospůdce U Kuchaře, kde 
jsme vyslechli teoretickou část. Pak se 
mělo jít na vinici, kde se měla uskutečnit 
praktická ukázka. Bohužel, jako obvykle, 
„zhatilo“ tento záměr počasí, ale šikovný 
Jarek si sebou přinesl dostatek materiálu 
a tak jsme řezali révky a sazenice v suchu 
a teple u sklenice zlatého moku. 

Uplynulo necelých pět dnů a zahrád-
káři a zájemci o pěstování broskví se sešli 
v úterý 22. března v kulturním domě, kde 
se uskutečnila přednáška o pěstování 
broskví v našich podmínkách. Přednášel 

nám, většinou nám známý, pan Ing. Štafa 
ze sousedních Metylovic. Při procházce po 
obci zjara zahlédnete kromě bujných tvarů 
jehličnanů sem tam bílé, respektive narů-
žovělé, až někde červené, květy broskví. 
Je to díky výsledkům šlechtění a roubová-
ní, a dá se předpokládat i další rozšíření 
pěstování tohoto kvalitního ovoce u nás. 
Výhoda je rovněž v tom, že kvalitní sadbu 
lze koupit v blízkém zahradnictví. 

Během dalších deseti dnů se zahrád-
káři znovu scházejí, a to k ošetření ovoc-
ných stromů ve školní zahradě. Tentokrát 
počasí přeje a ani nám nechyběl lektor, 
kterého zadržely povinnosti ve škole. Bě-
hem sobotního dopoledne jsme provedli 
základní prořezání jádrovin v zahradě, 
která nebyla dlouhodobě odborně ošet-
řována. Větve po ořezu jsme uložili na 
jedno místo a chceme na tomto materiá-
lu vyzkoušet současné drtiče a štěpkova-
če a jejich vhodnost pro zahrádkáře. 
Stromy byly ještě bez mízy, a proto jsme 
museli vdechující prach občas spláchnout 
uleželou hruškovicí. 

Předseda zahrádkářů si velmi váží 
účasti všech zájemců, lektorů i paní fo-
tografky, neboť díky ní můžete zhléd-
nout výsledky naší činnosti na webových 
stránkách obce. Připomínám, že v dub-
nu musíme provést jarní údržbu v areálu 
zahrádkářů. 

 
 
 
 

Zájezd do Polska 
 
7. května se podíváme do Polska, 

kde navštívíme rozsáhlá zahradnictví 
Goczalkowice a Pisarzowice a pak jedno 

překvapení po trase. Odjezd v 7.00 ho-
din, návrat do 16.00 hodin. Přihlášky  
a zálohu 200 Kč odevzdejte v novino-
vém stánku nebo v prodejně „Rolnička“. 
Předseda zahrádkářů František Huška
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Kalendář zahrádkáře 
Květen na zahradě 
 
Okrasná zahrada 

V tomto měsíci travnaté plochy již 
pravidelně sekáme a hnojíme - nejlépe 
před deštěm. Z trávníku odstraňujeme 
plevele - mechanicky nebo chemicky za 
pomocí pesticidů určených na dvoudě-
ložné rostliny, které jednoděložné travi-
ny nepoškodí. Záhony a skalky udržu-
jeme bez plevelů - okopáváme nebo 
mulčujeme rozdrcenou borkou. Vysazu-
jeme letničky a dvouletky jako jsou na-
příklad karafiáty, astry a pomněnky,  
z teplomilných cibulovin pak například 
jiřiny. Odstraňujeme průběžně semeníky 
u odkvetlých narcisů, tulipánů a šeříků. 
 
Živé ploty a okrasné keře 

Máme poslední možnost výsadby ko-
nifer s balem. Odstřihneme suché seme-
níky u odkvetlého šeříku a u rododen-
dronů vylamujeme odkvetlá květenství. 

Dřeviny, které řežeme po odkvětu: 
zlatice, meruzalka, vajgélie, zimolez, 
pustoryl, pámelník, jasmín, komule, vr-
ba, trojpuk, zimolez. Účelem řezu po 
odkvetení je odstranění loňských leto-
rostů a zapěstování letošních, které pak 
kvetou příštím rokem. 

Po odkvětu můžeme provést průklest 
i do staršího dřeva (za účelem prosvětle-
ní): brslen, dřín, dřišťály, hlohyně, kdou-
lovec, keřové hortenzie, keřové javory, 
líska, myrobalán, okrasné jabloně a sli-
voně, skalník, štědřenec. 
 
Ovocná zahrada 

V ovocném sadu hlídáme výskyt 
možných škůdců a chorob. Mnozí pěsti-
telé ani neví, proč například švestky ne-

mají plody, když stromy kvetly. Stačí jít 
na kontrolu po třeba 3 týdnech po od-
květu a na stromech již není nic. Příčinou 
je pilatka švestková. Pilatka sídlí v zemi  
a platí na ni postřik, který dotykem za-
sáhne již vajíčko vsazené a zalepené do 
zeleného lístku pod květem, který se po 
opadu bílého lupenu dotýká plodu. Od-
tud obvykle přeleze vylíhnutá housenka 
do tvořícího se plodu. Zvláště po mírné 
zimě postřikem proti tomuto škůdci  
zvyšujeme výnos švestek mnohonásobně. 
Proti pilatce švestkové postřikujeme např. 
insekticidem Calypso 480 SC v době 
opadu květních plátků a po 10-12 dnech 
akci opakujeme. I když včely tolerují Ca-
lypso 480 SC docela dobře, přesto - ob-
zvláště v době, kdy nastal značný úbytek 
včel z důvodů moru a parazitů - jde o krutý 
zásah způsobující oslabení včelstev, která 
přežila. Stříkáme proto nejlépe po západu 
slunce, kdy se již včely v korunách stromů 
nevyskytují a současně noční rosa pro-
dlouží účinek postřiku. Každý postřik pů-
sobí pouze tekutý. Jakmile zaschne, již na 
hmyz neúčinkuje. Jestli zvlhne znovu ro-
sou či mírným deštěm, působí zas. Pokud 
zaprší málo, postřik se nesmyje. Pokud 
zaprší hodně na již zaschlý postřik, příliš 
to nevadí, on si již svou práci z větší části 
vykonal. 

Koncem května nebo během června 
je vhodné provést průklest a zakrácení le-
tošních výhonů (řez za zelena, letní) u jab-
loní a hrušní (jádrovin). Tento řez prová-
díme za účelem prosvětlení koruny - tím 
podpoříme růst a zdárný vývoj plodů.  
U broskvoní je v tomto termínu řez ne-
zbytný. Ve chvíli, kdy dorostou letošní 
výhony vlašského ořešáku do průměru 
pěti centimetrů, můžeme je začít proře-
závat. Prosvětlením koruny ořešáku ome-
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zíme šíření bakteriální spály ořešáků, kte-
rá nás zvláště v posledních letech dosti 
trápí. Její šíření podporuje vlhké a uza-
vřené prostředí zahrady a přerostlá koru-
na. Na plodech vznikají nejprve vodnaté 
skvrny, které se rychle zvětšují, propadají 
a černají. Postupně vznikají velké nepra-
videlné černé skvrny, ohraničené vodna-
tým lemem. Skvrny postupují do plodů, 
kde postihují jádro, které zčerná a se-
schne. Při pozdním napadení není jádro 
zasaženo a postižen je jen zelený obal. 
Napadené plody většinou opadávají. Na 
listových čepelích vznikají nejprve drobné 
hranaté skvrny, které jsou vodnaté, poz-
ději hnědé a nekrotické. Vhodnou ochra-
nou je ošetření ořešáku přípravkem Kup-
rikol 250 SC nebo Champion 50 WP 
(na vysoké stromy se používá „motorový 
rosič“), nejlépe před květem ořešáku. Po-
střik je možné ještě jednou nebo dvakrát 
zopakovat po odkvětu. Na tuto nemoc 
nemá vliv likvidace listí, neboť její zárodky 
přezimují na větvičkách stromu. 

Vylamujeme letorosty vinné révy, které 
nemají nasazeno na kvetení. Stromům, 
které bohatě kvetly, přidáváme do postři-
ku proti nemocem a škůdcům kapalná 
hnojiva, abychom zlepšili jejich výživu. 

V květnu je čas pro roubování a pře-
roubování ovocných stromů metodou za 
kůru. Rouby by měly být živé, nenaraše-
né, spící a nastříhané v prosinci nebo  
v lednu. Zaléváme, okopáváme, odple-
velujeme a přihnojujeme kompostem 
také jahodníky. Kvetoucí jahodník je 
třeba v případě přetrvávajících mrazíků 
chránit netkanou textilií. 
 
Zeleninová zahrada 

Od počátku do poloviny května - dle 
počasí, je čas na výsadbu teplomilné ze-
leniny: rajčat, okurek a paprik. Za chlad-
ných nocí je ještě chráníme netkanou 
textilií nebo fóliovými kryty. Vyséváme 
fazole, hrách, červenou řepu, květák  
a čekanku. Na záhony přemisťujeme 
předpěstované hlávkové zelí, polorané 
kedlubny, květáky a poloranou letní ka-
pustu. Předchozí zeleninové výsevy na-
opak projednotíme, protože husté pěs-
tování zhoršuje kvalitu budoucí sklizně. 
Plevel ze zeleninových záhonů dáváme 
do kompostu. Raději nevápníme, proto-
že vápno by v kompostu podpořilo mi-
neralizaci a potlačilo by tlení. 

 
Ing. Vratislav Obadal 
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Recepty pro Vás 
 

 
Velikonoční svátky jsou za námi. 
Tak co, naložili Vám chlapi, dámy? 
Ne? Říkáte,  
že letos ne? 
Žádný problém – 
„naložte si samy“. 
 
Fajnšmekrovi  
utopenci 
 
2 kg špekáčků, 1,5 kg cibule, 10 kyse-
lých okurek, 2 sterilované kapie (popř. 
feferony), 0,65 l vody, 0,5 l octa,  
1/2 sáčku Deka na okurky, 3 lžíce cukru, 
1/4 lžičky soli, 1/4 lžičky mletého čer-
ného pepře, 1 lžíce oleje, 10 kuliček pe-
pře, 10 kuliček nového koření, 4 bobko-

vé listy, 1 stroužek česneku, 1 lžíce sójo-
vé omáčky, 1 lžíce worčestrové omáčky 
 

Špekáčky oloupeme a podélně na-
řízneme. Okurky nakrájíme na plátky  
a vložíme do naříznutých špekáčků. Ci-
buli a kapii nakrájíme na nudličky. Vše 
skládáme do 3,5 l láhve od okurek (cibu-
le, špekáčky, sem tam kapie, cibule 
atd.). Dobře upěchujeme a zaléváme 
teplým (ne vařícím) nálevem - jsou dříve 
hotové. Dobře uzavřeme celofánem  
a gumičkou a necháme v chladu uležet 
nejméně týden. 

Můžeme kombinovat i prokládáním 
vrstvami kysaného zelí. Tomu pak říká-
me utopenci se zelím.  

 
 
 
 
Utopenci z gothaje s cibulí 
 
2 kg gothajského salámu, 6 ks cibule, 
3/4 l octa, pepř mletý, bobkový list, sůl 
a podobně 
 

Nakrájíte gothaj na tenké centimet-
rové plátky (trojúhelníčky, kostky…)  
a cibuli na kolečka. Do velké lahve od 
okurek dáváte na střídačku cibuli a sa-

lám, popepříte, přidáte bobkový list, 
můžete přidat i cokoliv jiného - nové ko-
ření, mletou papriku, chilli papričky, fe-
ferony, nakládanou papriku nebo okur-
ky, nakonec zalijete octem (čím víc, tím 
lépe) lžičku soli a vodu - klasicky za stu-
dena nebo si můžete nálev svařit pře-
dem a nechat ho raději vychladnout (po-
zor, gothaj taje víc než buřty). 

 
 
 
 
Okořeněný naložený hermelín 
 
3 hermelíny, 1 cibule,  
3 stroužky česneku, 2 feferony,  

2 lžíce olivového oleje, nové koření,  
tymián, jalovec, rozmarýn,  
pepř a sladká paprika 
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Sýry nakrájíte na menší kousky a dá-
te do nádoby. Můžete je také pouze po-
délně rozpůlit. Posypete směsí koření, 
nahrubo nakrájenou cibulí, drceným čes-

nekem a přidáte jemně nakrájené fefe-
rony. Zalijete olejem a dobře uzavřete. 
Takto naložené sýry necháte v chladnič-
ce až dva týdny odležet. 

 
 

 
 

 

 

 

Kino 
 

 
NA VLÁSKU 
Nový americký animovaný rodinný film. 
Dobrodružství skvěle přitažené za vlasy. 
NEDĚLE 1.5.2011 V 15.30 HOD!!!  
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný,  
české znění, 100 minut, klasický,  
premiéra: 27. ledna 2011 
 
OBŘAD 
Nový americký thriller. „Nevíra v ďábla 
vás před ním neochrání“ – otec Lucas. 
PÁTEK 6.5.2011 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný,  
české titulky, 100 minut, klasický,  
premiéra: 17. března 2011 
 

SVĚTOVÁ INVAZE 
Nový americký akční sci-fi film. 
PÁTEK 13.5.2011 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky,  
112 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 10. března 2011 
 
FIMFÁRUM - DO TŘETICE VŠEHO 
DOBRÉHO 
Nové české animované rodinné pásmo 
pohádek.  
NEDĚLE 15.5.2011 V 15.30 HOD!!! 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný,  
české znění, 75 minut, klasický,  
premiéra: 10. února 2011 
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ČERNÁ LABUŤ 
Nové americké drama. Co všechno 
byste obětovali pro sen? 
PÁTEK 20.5.2011 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let,  
české titulky, 108 minut,  
širokoúhlý, premiéra: 10. února 2011 
 

SPRÁVCI OSUDU 
Nová americká krimi-detektivka. Ukrad-
li mu budoucnost, teď si ji bere zpátky. 
PÁTEK 27.5.2011 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let,  
české titulky, 106 minut, širokoúhlý, 
premiéra: 3. března 2011 
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Termínový kalendář 
 

 
5. 5. Položení věnců u pomníku padlých na Myslíku a v Palkovicích 
7. 5. Zájezd zahrádkářů do Polska – odjezd v 7.00 hodin 
l8. 5. Seniorklub - turistický zájezd na Bruntálsko s dopolední návštěvou hradu 

Slovinec 
21. 5. Posezení u cimbálu 
15. 6. Seniorklub - akce “ smažení vaječiny“ u myslivny v Palkovicích 
 
 

 
 

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 Ing. Vratislav Obadal – předseda redakční rady, Radim Bača,  
Aleš Kubala, Iveta Trochtová, Petra Opělová, Martina Mertová, korektura Ing. Jiří Bužek  

e-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter.  
Internetová verze: www.palkovice.cz. Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky 

nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor. Uzávěrka příštího čísla 6. 5. 2011. 
Vychází osmkrát ročně. 
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o, 
Cihelní 410, 73801 Frýdek-Místek 
Tel.,fax.: 558 433 572 www.cogfm.cz 
   

Ředitelka školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení  
pro školní rok 2011/2012. 

 
 

Přijímací zkoušky se nekonají. 
Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků ze ZŠ. 

Přihlášky ke studiu budou přijímány průběžně až do 31. 8. 2011  
na sekretariátu školy v době od 7. 00 do 15. 00 hodin. 

 

 
Nabídka studijních oborů pro školní rok 2011/2012 
79-41-K/81 – gymnázium (osmiletý studijní cyklus pro žáky po 5. třídě ZŠ) 
79-41-K/41 – gymnázium všeobecné (čtyřletý studijní cyklus pro žáky  
po 9. třídě ZŠ) 

 
 
 

GEODETICKÉ  
A ZEMĚMĚŘIČSKÉ PRÁCE 

 

PROVÁDÍM: 
 

- ZAMĚŘENÍ PARCEL A VYHOTOVENÍ  
GEOMETRICKÝCH PLÁNKŮ 

 

- ZAMĚŘENÍ DOKONČENÝCH STAVEB 
 

- VYTÝČENÍ A ZAMĚŘENÍ INŽ. SÍTÍ 
 

- VYTÝČENÍ HRANIC POZEMKŮ 
 

KONTAKT: 
tel.736 414 026, email:olga210@seznam.cz 
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