
Velká cena Palkovic –
 závod v obřím 

slalomu

V neděli 10. 3. 2013 se uskutečnil 

v místním lyža
řském areálu “Na Sjezdov-

ce“ nultý – 1. ročník veřejných závodů 

ve sjezdovém lyžo
vání s n

ázvem „Velká 

cena Palkovic v obřím slalomu“. Tento 

soutěžní den se uskutečnil pod patro-

nací a s důsledným dohledem starosty 

naší obce Radima Bače. Velký pohár 

starosty o
bce Palkovice v o

břím slalomu 

byl připraven pro nejrych
lejšího muže a 

nejrych
lejší že

nu soutěžního dne a připra-

veno bylo také 11 sad medailí p
ro jed-

notlivé kategorie lyža
řů a lyža

řek. Ve hře 

bylo hodně!  R
áno od 9 hodin se začali 

registro
vat v p

rostoru pod sva
hem první 

závodníci n
ejen z n

aší obce, ale i z 
širo-

kého okolí. Postupem času se nás závod-

níků celkově zapsalo přesně 60. Pravidla 

byla jasná. Dva měřené časy z 
toho ten 

lepší se započítával do tabulek závodu, 

který následně určil v
ítěze. V 12:30 jsm

e 

již netrpělivě očekávali výs
ledky. A

 ty b
yly 

vynikající! 
60 závodníků, z t

oho 33 bra-

lo medaili! K
aždý sje

zdař si 
také odnesl 

maličkou pozornost a také zkušenost a 

přání, že
 to příště

 dopadne určitě
 trošič-

ku lépe. Všechny vý
sledky je možno vy-

hledat na webových
 strá

nkách obce. Ty 

nejlepší je ale nutné připomenout. Nej-

rych
lejší ča

s patřil p
anu Ivanu Barabášovi 

z Palkovic a paní Martině Dybalové ze 

Lhotky. N
ejstarším

 sjezdařem byl vy
nika-

jící Č
esťa Dulava s šir

okým fanklubem 

našich mysliv
ců a nejmladším účastní-

kem odvážná čtyř
letá Viktorie Mich-

nová. Závěrem je třeba napsat, že
 

tato nová sportovní aktivita
 je určena 

pro vše
chny amatérské lyža

ře a jde v n
í 

především
 o zábavu, radost, se

tkání a po-

těšení těch nejmladších závodníků ze zís-

kané medaile. Jm
énem pořadatelů jsm

e 

moc rádi za Vaši ve
likou účast a také od-

vahu, která některým účastníkům chybě-

la. Nevadí. Příště
 si to

 určitě
 rádi rozmyslí 

a do branek vjedou, protože jde přede-

vším
 o radost z 

pohybu a zábavu. Slav-

nostní odpoledne s téměř jarním počasím 

a výb
ornou atmosférou ukončil p

erfektní 

moderátor Rosťa Oliva se starostou Radi-

mem Bačou. Všech- ny 
přítomné 

naposled pozdravili, 

poděkova-

li a přislíb
ili účast-

níkům další ro
čník 

sportovního dne. 

Starosta také slíbil, že
 se na 

startu za rok také objeví. M
yslím

, 

že by to na bednu mohlo být! 

Sportu zdar, zv
láště na lyžíc

h!

Slavomír Bača
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Už jedu...

Vyhlášení výsledků - mladší žákyně

Vyhlášení výsledků - předškolačky

Vyhlášení výsledků - veteráni
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Palkovic – závod 
v obřím slalomu



Nejúspěšnější s
portovci

Moravskoslezského kraje

Ve čtvrt
ek 28. února 

2013 se v a
ule Vysoké školy 

báňské v O
stravě uskutečnilo 

slavnostní ocenění nejlepších 

sportovců, tre
nérů a cvič

itelů 

Moravskoslezského kraje za 

rok 2012.

Tato akce se uskutečnila 

již pojedenácté, pod záštito
u 

Moravskoslezského krajského 

úřadu a Moravskoslezské kraj-

ské organizace ČSTV.

Slavnostní vyhlášení a 

předání ocenění nejúspěšněj-

ším sportovcům  na 

společenském veče-

ru, moderoval sportovní 

komentátor Štěpán Škorpil. 

V programu vys
toupil Těžkej 

Pokondr, Petr B
ende, dětský 

pěvecký soubor Smajlík a Pat-

ricie
 Janečková.

Nás těší, ž
e i při letošním 

vyhlašování Palkovice svého 

zástupce. V kategorii dospě-

lých byl vyhodnocen mezi 

deseti nejlepšími sportovci 

Moravskoslezského kraje také 

Volejbalis-

té si z
atan-

čili v
e zvíř

ecích
 

maskách

Volejbalový oddíl TJ Sokol 

Palkovice pořádal v Restauraci 

pod Habešem začátkem února 

již tradiční volej-bál v maskách. 

Letošní téma ze zvíře
cího světa 

se ukázalo být opět vděčným. 

Na parketu se 

to až do brz-

kých ranních ho-

din hemžilo páry i 

jednotlivci
 nejrůzněj-

š ích 
živočišných 

druhů 

počínaje hmyzem přes hlodavce, 

ptáky, až po šelmy. I p
řesto, že se 

v přírodě mnohé druhy téměř ne-

potkávají, n
ebo si d

okonce jdou 

po krku, celý večer se odvíjel v 

hráč vo
lejbalového oddílu TJ Sokol Palkovice – Přemysl 

Kubala.
 slavnostního vyhlášení naleznete na 

t ě c h t o 

webových
 strá

nkách:

w
w

w
.

polar.cz/archiv/video/ 

v y h l a s e n i - s p o r -

t o v c e - r o k u - 

ms-kra
je-2012-03-03-2013-17-00

přátelském duchu a všic
hni se dobře bavili.

Tématu odpovídal i vý
běr kapely The Beavers (B

ob-

ři), kteří zahráli kromě klasických tanečních kousků 

i několik se zvíř
ecí té

matikou a potěšili t
ak zástupce 

hmyzího světa – například písní Včelka Mája.

Kolem půlnoci se
 jako každý rok losovala tombola a 

každý výh
erce byl kromě vylo

sovaného balíčku obdařen 

i potleskem přísedících
.

Nechyběla ani soutěž o nejlepší masku. Mistre
m 

převleků se stal Honza Mičulka, který si
 za svůj kostým

 

čuníka vysl
oužil koš plný holandských sýrů

.

Letošní zví
řecí vo

lej-bál navázal, na přinejmenším 

stejně vyd
ařený loňský, s 

podtitulem bubáci a stra
šidla. 

Účast byla výb
orná a potěšující je

, že téměř vši
chni při-

Valentýnské odpoledne

V pátek 15. 2. 2013 se v jíd
elně ZŠ a MŠ Palkovice konalo pro žáky 

druhého stupně Valentýnské odpoledne. Program připravovali, ja
ko kaž-

doročně, žáci 9. tříd
y. Tanec zp

estřily
 zamilované vzkazy, p

ísně na přání, 

hry a občerstve
ní, na které přispělo Sdružení rodičů. Po třech společně 

strávených hodinách všic
hni odcházeli spokojeně domů.  

 

  
       

Mgr. Jitka Krpcová

Budoucí p
rvňáčci

Od února probíhá na naší šk
ole 

společný projekt mezi ZŠ a MŠ pro 

budoucí šk
oláky a jejich rodiče“My 

se školy nebojíme“. D
ěti si v

yzkouší 

být šk
olákem, zbaví se

 obav ze vstu
-

pu do školy a získ
ají info

rmace, co bude pro děti ve škole 

důležité. Průběžně nabízíme námě-

ty a činnosti, ji
miž se

 rozvíjí 
potřeb-

né dovednosti u dětí.

Tato setkávání probíhají pravi-

delně každý měsíc. P
ostupně si děti 

i rodiče vyzk
ouší uvolňovací cviky 

při psaní, m
atematické hrátky, ja

-

zykové rozcvič
ky a jiná překvapení.

Těší nás zájem rodičů a těšíme 

se na další se
tkávání ve škole.

Za tým učitelů MŠ a I. st
. ZŠ,

Š. Pindurová 

Soutěž ve
 sběru kaštanů a žaludů

Letošní dlouhá a tuhá zima pomalu končí a my 

všich
ni se už těšíme na jaro. A nejen my, tě

ší se
 také 

veškerá lesní zvě
ř, přestože o ní, bylo stejně jako pře-

dešlá léta díky obětavým
 mysliv

cům z mysliv
eckého 

sdružení Olešná, velmi dobře postaráno. Podobně jako 

předešlých
 třináct let také letos jim

 v jejich péči o krme-

ní vyd
atně pomohli žáci 1. stu

pně naší šk
oly a také ti 

nejmenší z m
ateřské školy, kteří na-

sbírali necelé 

3 tuny kaštanů a žaludů. Mnohde 

sbíraly 

dokonce celé rodiny a přátelé. Do sou-

těže se zapojilo celkem 99 dětí ze
 šesti tř

íd a 

dvou oddělení mateřské školky, které v průběhu celé-

ho měsíce října přinášely, č
i přivážely, z

a vyd
atné po-

moci sv
ých rodičů tyto

 lesní plody do školy. V
še bylo 

přebráno, zvá
ženo a pravidelně koncem každého týdne 

mysliv
ci odvezeno buď na vysu

šení, nebo přímo do lesa.

Všechny děti byly 
21. března 2013 odměněny 

sladkými odměnami a nejlepší sb
ěrači si 

odnesli ta
ké 

krásné knihy s p
řírodní tématikou, veškeré ceny věno-

valo dětem mysliv
ecké sdružení. Mezi nejlepší sb

ěrače, 

jednot -

livce
 patřili l

etos:

1
. 

místo: 
Adéla 

Chýl-

k o v á 

z
e 

4 . 

třídy, 

315kg

2. místo: Matěj 

Peške ze 

2. B třídy, 250kg

3. místo: Vojtěch Krpec ze 4. třídy, 165kg

4. místo: Lucie Kovářová ze 2. A třídy, 

126kg

Nejúspěšnější třídou se stala 4. třída, 

která nasbírala celkem 854kg kaštanů 

a žaludů. Odměnou

 bude dětem také beseda a vych
áz-

ka s m
ysliv

ci do lesa ke krmelci v 
do-

provodu loveckého psa.

Spolupráce s m
ístním mysliv

ec-

kým sdružením se pro naši šk
olu 

Schůze oddílu kopané

TJ Sokol
Palkovice

ZŠ a MŠ 
Palkovice

Budoucí prvňáčci

Medailisté z okresní soutěže
ve sportovní gymnastice

MŠ - skřítci

Vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů

Valentýnské odpoledne

ASPV - vítězové Podbeskydské florbalové ligy

Přemysl Kubala - nejlepší sportovec 
Moravskoslezského kraje

Volejbalový ples - hlavní výherce - prasátko

Volejbalový ples - účastníci
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Pranostika duben

Po teplém Marku se často ochlazuje.

Před Jiřím sucho, po něm mokro.

Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
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Zprávy z Obecního úřadu...

Usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,

které se konalo 26. 2. 2013 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 

17. 12. 2012 do 15. 2. 2013.
2) Rozbor hospodaření obce k 31. 12. 2012.
3) Informaci starosty obce o členství obce v honebním společenstvu Palkovice.
4) Protokol finančního výboru č.1/2012 o provedení veřejnoprávní kontroly Obce 

Palkovice
5) Zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2012.
6) Dopis se stížností Ing. Karla Michného, ke stížnostem na pokračování v nezákon-

nostech i po skončení období podléhajícímu nápravě křivd ve smyslu restitučních 
zákonů.

7) Zápis z návštěvy ObK Palkovice a Myslík, provedené zástupci Moravské vědecké 
knihovny v Ostravě p.o.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Aleš Kubala, Ing. Vratislav Obadal, Dalibor 

Rada.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Tomáš Huďa, Jan Vrbica.
4) Rozpočtové provizorium na rok 2013 ve výši 30% skutečných výdajů roku 2012 

s platností do 31. 3. 2013.
5) Pravidla pro udělování čestného občanství Obce Palkovice.
6) Poskytnutí účelového příspěvku TJ Sokol Palkovice z rozpočtu obce ve výši 

370 000,-Kč na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem.
7) Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku varovného 

a informačního systému pro projekt „Protipovodňová opatření obce Palkovice“.
8) Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce při rea-

lizaci projektu „Statická sanace objektu kaple v obci Palkovice-Myslík“
9) Zaslání výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 

práce při realizaci projektu „Statická sanace objektu kaple v obci Palkovice-Mys-
lík“ firmám HASS s.r.o. Ostrava-Třebovice, Forti Ostrava s.r.o. Ostrava.Marián-
ské hory, STAS VOS Rýmařov a VOKD Ostrava.
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10) Členy komise pro výběr dodavatele stavebních prací při realizaci projektu „Static-
ká sanace objektu kaple v obci Palkovice-Myslík“ ve složení: 

 Slavomír Bača, Martin Kurečka, Dalibor Rada. Náhradník: Ing. Tomáš Huďa. 
 Jednání komise proběhne 27. 3. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.
11) Smlouvu o poskytování poradenských služeb mezi Obcí Palkovice a Ing. Mirosla-

vem Lyskem na služby týkající se zpracování žádosti a doprovodné dokumentace 
pro projekt „Palkovice a Porabka - poznáváme společné církevní tradice“.

12) Výkupní cenu pro výkup pozemků pod připravovanou stavbou chodníků na My-
slíku od kaple směrem do Kozlovic ve výši 20,-Kč za 1m2.

13) Smlouvy o odkupu pozemků pod stavbou chodníků od restaurace Tomis ke kapli 
na Myslíku v počtu 8 ks jmenovitě a finančně dle přílohy č. 1 zápisu. 

14) Na základě cenové nabídky objednání zhotovení LHP firmou Lesnická projekce 
Frýdek-Místek a.s. za cenu 300,-Kč za 1ha + DPH.

15) Na základě nabídky majitelů kanalizačního řadu na parc.č. 2408/42 k.ú. Palko-
vice záměr odkupu této kanalizace za cenu 99 750,-Kč

III. Vyhlašuje:
1) Výběrové řízení na dodavatele varovného a informačního systému pro projekt 

„Protipovodňová opatření obce Palkovice“.
2) Záměr prodeje pozemku parc.č. 1075 a 1055/5 k.ú.Myslík dle GP č. 343-

143/2008 zpracovaného firmou Zekan.
3) Záměr prodeje pozemků parc.č. 612/2 a 612/4 k.ú.Palkovice.
4) Záměr směny částí pozemků parc.č. 2736/3 a 2806/4 k.ú.Palkovice. dle GP 

č.1590-31/2011 zpracovaného Ing. Hanou Freilichovou.
5) Záměr prodeje pozemku parc.č. 3096/3 k.ú.Palkovice dle GP č.1661-10/2012 

zpracovaného Ing. Ivanem Požárem.
6) Záměr prodeje dílu a parc.č. 514 k.ú.Palkovice dle GP firmy Zekan č. 1597-

45/2011.

IV. Ukládá:
1) Starostovi obce připravit a projednat s majiteli kupní smlouvu dle bodu II./15  

a předložit ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce.
2) Radě obce připravit podklady a zajistit provedení poptávkového řízení k zajištění 

těžebních a pěstebních prací v obecních lesích.
3) Starostovi obce zaslat občanům v rámci Palkovických listů dotaz na potřebnost 

místního rozhlasu v obci.

V Palkovicích 26. 2. 2013

	 		 	 Radim	Bača	 	 Aleš	Kubala
	 		 	 		Starosta	 	 Místostarosta
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Vakcinace psů proti vzteklině
Na základě Zákona č.166/1999 Sb. v platném znění, je majitel psa povinen 

mít ho naočkovaného proti vzteklině. Pro usnadnění splnění této povinnosti pro-
běhne hromadné očkování proti vzteklině v obci Palkovice v sobotu 27. dubna 
2013 a to na následujících svodových místech:

prodejna potravin Myslík  14,35 – 14,50 hod
prodejna potravin horní konec 14,55 – 15,10 hod
Palkovice u kina   15,15 – 15,30 hod
Podhůří    15,35 – 15,45 hod
Osada u lípy   15,50 – 16,00 hod

Vakcinace se týká psů starších 3 měsíců. S ohledem na novelizaci zákona 
se prodlužuje účinnost vakcíny na 2 roky. Každý chovatel je povinný při vakci-
naci zajistit odbornému personálu potřebnou pomoc. Vakcinace je plně hraze-
na chovatelem a poplatek za naočkování jednoho zvířete činí 230,- Kč včetně 
21% DPH.

Jolana	Šlachtová

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

Podnikatelská jednička – tento-
krát něco z reklamy

Potřebujete vytvořit nové razítko, nebo 
vizitku? Hledáte kontakt na reklamní a gra-
fické práce? Za touto službou už nemusíte 
cestovat z Palkovic mimo obec. Pan Pavel 
Gnida vám věnuje svůj čas přímo v mís-
tě vašeho bydliště, či podnikání. Případ-
ně dle domluvy přímo u něj v kanceláři. 
Krátce řečeno: nemusíte kamkoli zajíždět 
a ztrácet tak svůj drahocenný čas. Náhledy 
vám doručí e-mailem, nebo osobně.

Když u mne před domem za-
parkovala červeně-modrá Mazda 5 
s polepem „Razítko na počkání“, 
nebylo pochyb, že je to právě pan 
Gnida, místní živnostník. Tento 
sympatický pětatřicetiletý mladík se 
pohybuje v oboru reklamy už více 
než deset let. „Co nám ze svého 
portfolia můžete nabídnout“, zněla 
moje první otázka.

Navrhuji a zpracuji pro zákazníka 
svatební oznámení, kalendáře, novoroč-
ní blahopřání, logo firmy plus manuál, 
brožury, letáky, vizitky, razítka, reklamní 
předměty, textil, výlohy prodejen, plach-
ty, tabule, polepy motorových vozidel, 
internetové stránky, animované bannery, 
PDF a PPS prezentace a podobně. Navíc 
pro váš obchod, či e-shop nabízím mož-
nosti využití Ateliéru reklamní a produk-
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tové fotografie. Spolupracuji s Radkem 
Němcem, který je mým „dvorním“ doda-
vatelem fotografií.

Naše obyvatele budou asi více 
zajímat menší zakázky - vizitky, ta-
bulky…

Žádný problém, s mnohými obyvateli 
Palkovic jsem už spolupracoval. Mám-li 
být konkrétní, tak jsem například vyrobil 
dárkové poukazy a vizitky pro kosme-
tičku Petru Radovou, novoroční blaho-
přání pro firmu ZERO, vizitky pro pana 
Zemánka, kompletní reklamní servis pro 
paní Tylečkovou, kalendář pro rok 2010 
pro obec Palkovice, pro paní Konderlo-
vou pozvánky u příležitosti otevírání ga-
lerie, pro pana fotografa Šlachtu letáky, 
grafiku loga, pro Petra Jursu logo a vý-
věsní štít na nový cyklo-obchod atd.

Nabízíte nějakou speciální služ-
bu? Pan Gnida nezaváhal a odpově-
děl ihned: „Razítko na počkání.“

Ve Frýdku-Místku vyrábím razítka od 
roku 2002. Díky zkušenostem a inovaci 
technologií nabízím od roku 2011 výrobu 
razítek a jejich servis na počkání přímo 
v provozovně v KD Frýdek. Mohu na-
bídnout razítko, které vychází z designu 
dané firmy. Žádné razítko proto není jen 
strohou textovou informací, ale stává se 
malým uměleckým dílkem, podtrhujícím 
všední každodenní podepisování doku-
mentů firmy.

Můžete se pochlubit nějakým re-
kordním časem výroby?

Nové razítko může být hotovo za pět 
minut. Stačí si vybrat velikost mechani-
ky, barvu razítka a otisku. Průběh sazby 

sleduje zákazník na monitoru a může jej 
tak kdykoli ovlivnit. Jestli zákazník ví, co 
chce, může si razítko v e-shopu vysázet 
sám z pohodlí své „kanceláře“. Jestliže 
si na grafiku netroufá, nebo není s počí-
tačem kamarád, vytvoříme grafiku spolu 
u mne, ve zmiňované prodejně v KD Frý-
dek.

Kdyby zákazník potřeboval něco vy-
tisknout, vyřezat, nalepit, zažehlit, vyšít 
a tak dále, jak vás může kontaktovat?

Budu rád, když mi klienti zavolají na 
telefonní číslo 723 701 525, abychom 
si mohli domluvit schůzku. Moje e-mailo-
vá adresa je grafik.a@seznam.cz. Celou 
nabídku mých služeb včetně referencí 
zákazníci najdou na webových stránkách 
www.blueprints.cz a www.razitkonapo-
ckani.com

Co vás na této práci nejvíc baví?
Právě ta tvůrčí činnost a grafika. 

Mám své stálé zákazníky a stále přibývají 
noví. Je to jak ze známého filmu „Po-
šli to dál“. Když je zákazník spokojený, 
doporučí mne dalšímu. Já se mohu kre-
ativně zapojit do tvorby nových nápadů, 
vymyslet a vytvořit něco zajímavého in-
spirativního. 

Do Palkovic jste se přestěhoval 
v roce 2000 z Frýdku-Místku. Máte 
svůj domeček na Osadě. Jste tady 
spokojený, nebo vám v obci něco 
chybí?

Potěšilo by asi nejen mne, ale i ostatní 
„osadníky“, kdyby se na Osadě opravi-
la cesta a hlavně vybudovala kanalizace. 
Nevím, jestli je nutné čekat jen na dotace, 
to je podnět spíše pro zastupitele.
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Jak relaxujete? Máte nějaké vol-
nočasové aktivity?

Miluji tvořit rukama cokoliv z čehoko-
liv - ze dřeva, z kovu. Tudíž je to práce 
v dílně, na zahradě a také běhání kolem 
našich zvířátek. O moje volnočasové ak-
tivity se stará také manželka, která si vy-
myslí například nějakou polici, stoleček, 
skříňku a já udělám, co jí na očích vidím. 
Než pohyb v tělocvičně preferujeme se 
ženou procházky po okolí Palkovic. 

Co byste chtěl popřát obyvate-
lům Palkovic?

Aby byli lidé na sebe milejší - a to 
nejen v Palkovicích. Aneb: ať si každý 
zamete před svým prahem a až potom 
se stará o to, co má ten druhý na za-
hradě.

Za	rozhovor	poděkovala	členka	
Redakční	rady	Iveta	Trochtová

Základní škola a mateřská škola Palkovice

Výlet do Ostravy
Na 6. února jsme měli naplánovaný 

výlet autobusem do Ostravy. Ráno jsme 
všichni nastoupili do přistaveného autobu-
su a vydali se na cestu. V autobuse byla 
zábava a cesta nám rychle ubíhala.

Po příjezdu jsme vešli do obchodního 
centra Avion. Hned u vchodu jsme uviděli 
první exponát výstavy, která se jmenovala 
Giganti, doba ledová. Byl to jeskynní lev. 
Nejvíce mě zaujal střapec na konci jeho 
ocasu, a že neměl hřívu. Jako druhý expo-
nát jsme uviděli šavlozubce, který vypadal 
jako šavlozubý tygr. Škoda, že mu nějaký 
návštěvník den před naší návštěvou ulomil 
zuby. Další exponát byl pásovec. Měl silný 
krunýř a ostnatý ocas. Dozvěděli jsme se, 
že vážil i 2 tuny. Pak jsme šli k dalšímu 
exponátu. Byl to mamut. Byl hodně vy-
soký a mohutný. Měl zahnuté kly, které 
používal na vyhrnování sněhu. Mamuti žili 
ve stádech a živili se trávou. Pak jsme šli 
k archeologickému nalezišti. Uviděli jsme 
tam odlitek mamutí stopy. Úplně posled-
ní byl nosorožec. Na lebce měl veliký roh. 
Paní průvodkyně nám řekla, že neměl sto-

ličkové kořeny a proto, když si ulomil zub, 
tak mu znova narostl. Nakonec jsme se šli 
podívat na film o zvířatech doby ledové.

Potom jsme nasedli do autobusu a jeli 
jsme na výstavu obrazů Jana Zrzavého. 
Viděli jsme nejvzácnější dva obrazy, které 
namaloval. Jmenovaly se Kleopatra. Oba 
byly pozlacené. Pak jsme uviděli nejsmut-
nější obraz. Jmenoval se Údolí smutku. 
Někteří z nás zkusili malovat suchým pas-
telem svoji báječnou krajinu.

Opět nás čekala cesta autobusem. Jeli 
jsme do Domu knihy Librex. Mohli jsme 
si to tam prošmejdit a prohlídnout knížky 
a taky si něco koupit.

Vydali jsme se na cestu zpátky do ško-
ly. Na výletě jsme se dozvěděli mnoho zají-
mavých věcí. Moc se nám v Ostravě líbilo.

Zapsala	Alena	Mikešová,	žákyně	3.	třídy
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Vypravování

Je středa ráno a já ležím v posteli. 
Dnes jsem přitom měla jet s naší třídou 
na výlet do Ostravy. Moc jsem se na ten 
výlet těšila, myslela jsem si, že ani neu-
snu. Nakonec jsem ale nespala z jiného 
důvodu.

V noci jsem zjistila, že mám vysokou 
horečku. Musela jsem polykat různé ta-
bletky, ale nic nepomáhalo. Měla jsem 
sice teplotu, ale zároveň mi byla hrozná 
zima. Zkoušeli jsme všechno možné, ale 
ráno to nebylo o moc lepší.

Už mi bylo jasné, že nikam nepojedu, 
a tak jsem ležela a přemýšlela, co asi dě-
lají mí spolužáci. Začala jsem uvažovat, 
o co všechno jsem přišla.

Nejvíce mě asi mrzí, že jsem nemoh-
la navštívit Dům knihy, protože knížky 
mám moc ráda. Přesto doufám, že se 
tam někdy podívám.

Tak jsem se do toho přemýšlení vžila, 
že mi den nakonec utekl celkem rychle.

Zapsala	Beáta	Pustková,	3.	třída

Animace v ostravském Domě umění 
k výstavě Jan Zrzavý - Božská hra

V únoru se všichni žáci ZŠ Palko-
vice postupně vypravili na animaci do 
ostravského Domu umění. Co se pod 
pojmem galerijní animace skrývá? Žáci 
se v galerii seznamují s dílem známých 
i méně známých umělců pod vedením 
pracovnic galerie, navíc se nechávají 
dílem inspirovat k vlastní výtvarné či 
dramatické činnosti. Život a dílo uměl-
ce bývá představeno většinou jinak než 
metodou klasického výkladu, žáci na-
příklad vyhledávají konkrétní postavy 
a předměty na obrazech, či jiné infor-
mace o díle umělce. Naši žáci a učitelé 
navštívili výstavu Jana Zrzavého, jed-
noho z předních českých výtvarníků, 
s názvem Božská hra. Byla to jedinečná 
příležitost vidět asi 300 jeho obrazů na 
jednom místě. Na tuto animaci se vy-
pravily vždy dvě třídy současně, ale kaž-
dá třída procházela galerii pod vedením 
jedné pracovnice a měla odlišný pro-

gram. Nejprve si většina žáků povídala 
v kroužku na polštářích o životě umělce 
a celkové koncepci výstavy. Jeho dílo 
pak postupně procházeli, každý sál byl 
jinak tematicky zaměřen (např. portré-
ty, krajinomalby, obrazy inspirované 
italskou renesancí, ilustrace atd.). Na-
konec měly děti za úkol nakreslit nějaký 
obrázek. Někteří žáci tvořili v místnosti, 
kde byly portréty znázorňující emoce 
lidí, kreslili tedy pocity, které měli na-
psány na papírcích. Další skupina se 
inspirovala Zrzavého snem a měla za 
úkol nakreslit svůj sen či krajinu snů. 
Žáci 7. třídy měli za úkol vytvořit živé 
sousoší, které by vystihlo určitý obraz 
v galerii. Ostatní pak hádali, o který 
obraz se jednalo. Zejména mladší žáky 
tato akce velice zaujala, a tak se těšíme, 
na jakou výstavu se pojedeme podívat 
do Ostravy příště.

Mgr.	Barbora	Vraníková



P A L K O V I C K É  L I S T Y

8

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov pořádá v rámci 

celé České republiky humanitární sbír-
ky. Také žáci Základní a mateřské školy 
Palkovice se rozhodli do sbírky zapojit. 
Ve stanovené době dvou pracovních dnů 
5. 3. a 7. 3. 2013 přinášeli nejen rodi-
če žáků, ale i široká veřejnost obnošené 
oblečení, obuv, látky, kuchyňské potře-
by a podobně. Žáci 9. třídy zajišťovali 
převzetí a skladování materiální pomoci. 
V dalším týdnu, za přispění žáků 8. třídy, 
byly nasbírané věci Diakonií Broumov 
odvezeny.

Co se pak s odevzdanými věcmi děje? 
Veškerý materiál je dopraven do Broumo-
va, kde je uskladněn a postupně předá-
ván ke zpracování. Na zpracování sbírek 
se podílí přibližně 50 osob z okraje spo-
lečnosti. Tito lidé tak mají možnost pra-
covat v částečně chráněném prostředí. 

Mnozí se tímto připravují na vstup na 
otevřený trh práce a na návrat do spo-
lečnosti. Pracovní programy význam-
ným způsobem přispívají k poskytova-
ným sociálním službám. Roztříděné věci 
jsou pak rozděleny potřebným lidem. 
Jen malá část, která není vhodná k dal-
šímu použití, je zlikvidována jako odpad.

Tuto akci považujeme za zdařilou 
nejen proto, že jsme mohli pomoci 
při zprostředkování materiální pomoci 
potřebným lidem, ale pro děti to byla 
osobní zkušenost, jak lze pomoci lidem 
v nouzi a uvědomění si významu slova 
solidarita.

Všem dárcům srdečně děkujeme, 
a protože se sbírka osvědčila, věříme, že 
se stane tradiční akcí naší školy.

Mgr.	Dita	Janošcová

Valentýnské odpoledne
V pátek 15. 2. 2013 se v jídelně ZŠ a MŠ Palkovice konalo pro žáky druhého stupně 

Valentýnské odpoledne. Program připravovali, jako každoročně, žáci 9. třídy. Tanec 
zpestřily zamilované vzkazy, písně na přání, hry a občerstvení, na které přispělo Sdru-
žení rodičů. Po třech společně strávených hodinách všichni odcházeli spokojeně domů.

Mgr.	Jitka	Krpcová

Budoucí prvňáčci
Od února probíhá na naší škole spo-

lečný projekt mezi ZŠ a MŠ pro budoucí 
školáky a jejich rodiče“My se školy nebojí-
me“. Děti si vyzkouší být školákem, zbaví 
se obav ze vstupu do školy a získají infor-
mace, co bude pro děti ve škole důležité. 
Průběžně nabízíme náměty a činnosti, ji-
miž se rozvíjí potřebné dovednosti u dětí.

Tato setkávání probíhají pravidelně 
každý měsíc. Postupně si děti i rodiče vy-
zkouší uvolňovací cviky při psaní, mate-
matické hrátky, jazykové rozcvičky a jiná 
překvapení.

Těší nás zájem rodičů a těšíme se na 
další setkávání ve škole.

Za	tým	učitelů	MŠ	a	I.	st.	ZŠ,
Š.	Pindurová	
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Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
Letošní dlouhá a tuhá zima pomalu 

končí a my všichni se už těšíme na jaro. 
A nejen my, těší se také veškerá les-
ní zvěř, přestože o ní, bylo stejně jako 
předešlá léta díky obětavým myslivcům 
z mysliveckého sdružení Olešná, velmi 
dobře postaráno. Podobně jako přede-
šlých třináct let také letos jim v jejich péči 
o krmení vydatně pomohli žáci 1. stupně 
naší školy a také ti nejmenší z mateřské 
školy, kteří nasbírali necelé 3 tuny kašta-
nů a žaludů. Mnohde sbíraly dokonce celé 
rodiny a přátelé. Do soutěže se zapojilo 
celkem 99 dětí ze šesti tříd a dvou oddě-
lení mateřské školky, které v průběhu ce-
lého měsíce října přinášely, či přivážely, 
za vydatné pomoci svých rodičů tyto lesní 
plody do školy. Vše bylo přebráno, zvá-
ženo a pravidelně koncem každého týdne 
myslivci odvezeno buď na vysušení, nebo 
přímo do lesa.

Všechny děti byly 21. března 2013 
odměněny sladkými odměnami a nejlepší 

sběrači si odnesli také krásné knihy s pří-
rodní tématikou, veškeré ceny věnovalo 
dětem myslivecké sdružení. Mezi nejlepší 
sběrače, jednotlivce patřili letos:
1. místo: Adéla Chýlková ze 4. třídy, 

315kg
2.  místo: Matěj Peške ze 2. B třídy, 

250kg
3. místo: Vojtěch Krpec ze 4. třídy, 

165kg
4. místo: Lucie Kovářová ze 2. A třídy, 

126kg

Nejúspěšnější třídou se stala 4. třída, 
která nasbírala celkem 854kg kaštanů 
a žaludů. Odměnou bude dětem také be-
seda a vycházka s myslivci do lesa ke kr-
melci v doprovodu loveckého psa.

Spolupráce s místním mysliveckým 
sdružením se pro naši školu stala již tradi-
cí a děti se na tuto akci každoročně velmi 
těší. V tomto školním roce bude ještě roz-
šířena v projektu Les ve škole, do kterého 
se škola zapojila.

Mgr.	Zuzana	Kvapilová

Okresní a krajská soutěž škol
ve sportovní gymnastice

V pátek 15. 3. 2013 se na 11. ZŠ ve 
Frýdku-Místku uskutečnila okresní sou-
těž ve sportovní gymnastice. Naši školu 
reprezentovalo 6 dětí, které si vedly ve-
lice dobře.

V kategorii mladších žákyň I naše 
družstvo ve složení – Eliška Mertová, 
Alena Mikešová, Vanda Gřesová a Ka-
rolína Bužková, zvítězilo s náskokem 2,5 
bodů a postoupilo do krajského kola. 
V jednotlivcích pak Karolína Bužková 

získala zlatou medaili a Vanda Gřesová 
stříbro.

V kategorii mladších žáků stanul Ma-
rek Kozel na stříbrném stupínku a v kate-
gorii mladších žákyň II Kristina Gřesová 
vybojovala bronz.

Krajské kolo se uskutečnilo 26. 3. 
2013 v Krnově. Družstvo mladších žá-
kyň zde v konkurenci 12 družstev, pře-
devším ze sportovních škol, skončilo na 
7. místě.

Martina	Mertová
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Zprávičky ze školičky
Karnevalové veselí 

Karnevaly patří tradičně u dětí k nej-
oblíbenějším akcím v mateřské škole. 
Není divu, vždyť se na ně dlouho předem 
těší, maminky doma chystají kostýmy, 
dělá se výzdoba. Také letos v únoru uspo-
řádaly paní učitelky ve všech čtyřech tří-
dách zábavné odpoledne pro děti. Vidět 
všechny malé dětičky v různých maskách 
a kostýmech bylo moc pěkné. Zpívalo 
se, tančilo, hrály se hry a také jsme točili 
kolo štěstí. Přehlídka kostýmů a masek 
byla skutečně pestrá. Občerstvení dětem 
zajistily nejen paní učitelky, ale velkým dí-
lem se podíleli rodiče dětí. Takto si naše 
děti zpestřily další všední den nevšedními 
zážitky. 

Lyžařský výcvik našich nejmenších 
Poprvé měli rodiče možnost přihlásit 

své ratolesti do lyžařské školičky na Bí-
lou. Týdenní výcvik absolvovalo 33 dětí 
ve věku 4-6let ze všech čtyř tříd. Po pár 
slzičkách  dětí lyžování velmi zaujalo, na 
další dny se už všichni těšili. Jezdili jsme 
autobusem od ZŠ, na oběd jsme se vráti-
li. Děti byly rozděleny do 5 skupin, podle 
toho, jak lyže zvládaly. Poslední den se 
mohli na své dítka přijet podívat rodiče 
– čekaly je závody, medaile, ceny. Celko-
vý ohlas byl kladný, myslíme si, že zájem 
bude i příští rok.  

 
Velikonoční dílny 

V měsíci březnu se maminky a tatín-
kové s dětmi naší mateřské školky sešli 
ve svých třídách na Velikonočních dílnič-
kách. Vyráběli dekorace zdobené organ-
zou, dekorace do oken, zápichy do kvě-

tináčů, závěsné dekorace. Nechyběly ani 
klasické velikonoční vejce, slepičky nebo 
beránci. Děti se také podílely na přípravě 
občerstvení na dílničky, pekly velikonoč-
ní perníčky a slaný koláč, ale pochutnali 
jsme si i na dalších dobrotách např. ja-
blkovém koláči, kávě nebo dobrém čaji. 
Velikonoční dílničky jsme si užili v dobré 
náladě v očekávání jara. 

 
Vynášení Moreny

Tak jako každý rok, se i letos vyda-
ly děti z mateřské školy v doprovodu 
svých učitelek vynášet zimu a přivítat 
jaro. V tomto roce připadl tento den na 
středu 20. března. Od rána krásně svítilo 
sluníčko a děti se už nemohly dočkat, až 
přijdou do školky všichni kamarádi. Po 
svačině jsme se vypravili za doprovodu 
písně a hudebních nástrojů, které si star-
ší děti za pomocí svých učitelek dokon-
ce vyrobily samy. Figurínu „paní Zimy“ 
jsme za velkého jásotu dětí hodili do řeky. 
Hned druhý den jsme se dozvídali, že 
děti měly z této akce nezapomenutelný 
zážitek. Ptáte se tedy, proč vláda „paní 
Zimy“ pořád ještě neskončila? Naše děti 
si to vysvětlují takhle – protože se Morena 
zasekla pod mostem a neodplavala, ne-
nastalo ještě opravdivé JARO. A co my? 
Můžeme s nimi jen tiše souhlasit.

 
Probouzení skřítků

Děti ze třídy Sluníčko se začátkem 
dubna  opět proměnily ve víly a skřítky. 
Po dlouhém zimním odpočinku otevřely 
svá veselá očka a byly velice překvapené, 
že příroda je ještě v bílém kožíšku. Udě-
laly proto své „sluníčkové kouzlo“ a teď 
se budeme všichni divit…  Malí skřítci se 
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Sport…

Nejúspěšnější sportovci
Moravskoslezského kraje

Ve čtvrtek 28. února 2013 se v aule 
Vysoké školy báňské v Ostravě uskutečni-
lo slavnostní ocenění nejlepších sportov-
ců, trenérů a cvičitelů Moravskoslezského 
kraje za rok 2012.

Tato akce se uskutečnila již pojede-
nácté, pod záštitou Moravskoslezského 
krajského úřadu a Moravskoslezské kraj-
ské organizace ČSTV.

Slavnostní vyhlášení a předání oceně-
ní nejúspěšnějším sportovcům  na spo-
lečenském večeru, moderoval sportovní 

komentátor Štěpán Škorpil. V programu 
vystoupil Těžkej Pokondr, Petr Bende, 
dětský pěvecký soubor Smajlík a Patricie 
Janečková.

Nás těší, že i při letošním vyhlašování 
měly Palkovice svého zástupce. V katego-
rii dospělých byl vyhodnocen mezi deseti 
nejlepšími sportovci Moravskoslezské-
ho kraje také hráč volejbalového oddílu 
TJ Sokol Palkovice – Přemysl Kubala.

Záznam slavnostního vyhlášení nalez-
nete na těchto webových stránkách:

w w w . p o l a r . c z / a r c h i v / v i d e o / 
v y h l a s e n i - s p o r t o v c e - r o k u - 
ms-kraje-2012-03-03-2013-17-00

denně vydávali do přírody, zpívali sluníč-
ku i lesu. Pozorovali potůček, louky, les, 
vnímali přírodu plnými doušky. V MŠ ne-
chyběl ani pravý skřítčí rej. Poznávali léči-
vé jarní rostlinky, uvařili si pár kouzelných 
elixírů. Povídali si taky o ochraně životní-
ho prostředí. Zpestření pro nás byla mu-

zikoterapie na dané téma. Celá akce byla 
zpestřena  bohatými a krásnými kostýmy.  

„Všichni skřítci pohromadě sešli jsme 
se na zahradě. Všem okolo ukážeme, co 
my všechno dokážeme.“ 

Kolektiv	učitelek	MŠ

Rozhovor s Přemyslem Kubalou
Často nyní slýcháme, že musíš 

s vybraným sportem začít co nej-
dříve, a že pokud nebudeš mít od 
začátku skvělé trenéry je s kariérou 
sportovce konec. V kolika letech jsi 
začal hrát volejbal ty a co si o té 
myšlence myslíš? 

S volejbalem jsem začínal ve 14 le-
tech a je opravu velmi důležité, jaké máte 
trenéry. Ne nadarmo se říká, že ti nejlep-
ší trenéři by měli jít k mládeži, ale nejsem 
si jistý, zda tomu tak opravdu je.

Proč sis vybral zrovna volejbal? 
Myslím, že jsi začínal s fotbalem, ne? 

V 6 letech jsem začínal se sportovní 
gymnastikou, což byla skvělá průprava 
především po koordinační stránce a od 
10 jsem hrál fotbal, kde jsem rozvíjel své 
rychlostní schopnosti.

Známe se už od tvých dorostenec-
kých let. Pamatuji se, že jsi již tehdy 
měl své cíle jako zahrát si Italskou 
ligu a byl jsi přesvědčený o svém 
úspěchu (cesta z turnaje ve Vratimo-
vě kde jsme porazili Vítkovice). Mys-
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líš si, že sebedůvěra a jasné cíle jsou 
důležitými vlastnostmi sportovce?

Cíl, byť je dlouhodobější, vás samozřej-
mě žene dopředu a je pak už jen otázka, 
co všechno jste pro něj ochotni obětovat. 
Může to souviset se školou, změnou byd-
liště popř. složitým dojížděním a časovou 
náročností. Sebedůvěra souvisí hodně 
s povahou jedince, ale do velké míry ji 
mohou ovlivnit rodiče a trenér.

Vím, že jsi bez problémů vystu-
doval gymnázium ve Frýku-Místku, 
ale dal jsi přednost vrcholovému 
sportu před studiem na vysoké ško-
le. Udělal bys to dneska znovu? 

Určitě bych neměnil. Vysokou školu 
lze dodělat v pozdějším věku, ale kariéra 
sportovce není zas tak dlouhá. Já jsem si 
dodělal nejvyšší trenérskou třídu speciál-
ním dvouletým studiem na vysoké škole. 

Prošel jsi mnoha celky v česku 
i v zahraničí a vedlo tě jistě mnoho 
trenérů. Na které, mimo Palkovic, 
vzpomínáš nejraději?  

Volejbalově jsem se vyvíjel pod kaž-
dým trenérem, ale nejpropracovanější 
systém měl asi argentinec Julio Velasco, 
který mě vedl v reprezentaci.

Volejbal bohužel nepatří v naší 
zemi mezi takzvané preferované 
sporty, na rozdíl například od Pol-
ska. Vybral by sis ho znovu, kdybys 
měl tu možnost?  

Kdybych mohl vrátit čas, tak bych si 
vybral pouze beach volejbal. V té době 
ale nebylo snadné sehnat takové finanční 
prostředky, abych se mu mohl věnovat 
celoročně.

Patříš mezi nejuniverzálnější vo-
lejbalisty, které znám. Nevím, jestli 
ještě někdo jiný hrál někdy v naší 
reprezentaci na postu blokaře, sme-
čaře i libera? 

Byl jsem vždy blokař a až teprve díky 
beachi jsem se naučil míč mít tak pod 
kontrolou, že jsem mohl lehce přejít na 
post smečaře, potažmo na libero. 

Jaké jsou tvé největší úspěchy 
v šestkovém volejbale? 

Dvě čtvrtá místa na ME a rovněž čtvr-
té místo ve Světové lize. Dvojitá účast na 
mistrovství světa mi výraznější úspěch ne-
přinesla, i když být součástí těch nejlep-
ších hráčů na světě je samozřejmě svým 
způsobem uspokojující.

V kolika letech jsi začal hrát bea-
chvolejbal a proč? 

S beachem jsem začal v 19 letech a to 
hlavně jako letní doplněk šestkového vo-
lejbalu.

Je ve světě běžné, že hráči hrají 
od mala pouze beach, anebo všichni 
postupně přecházejí z šestkového 
volejbalu na plážový? 

Dnes už je takových obojživelníků, 
jako jsem já velmi málo. Je to svým způ-
sobem jiný sport než klasický volejbal 
a abyste se dostali do úzké světové špič-
ky, musíte se mu věnovat celoročně.   

Jaké jsou tvé největší úspěchy 
v beach volejbalu? 

7. místo na ME a 2 účasti na MS, ale 
za největší úspěch považuju účast na OH v 
Londýně. Byť jsme skončili na 17. místě, 
je pro mě účast na turnaji konaném jednou 
za 4 roky obrovský úspěch. Navíc došlo k 
výrazným změnám v kritériích pro postup 
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na OH, takže jsme se museli vejít mezi nej-
lepších 16 týmů světa a zbylých 8 týmů po-
stoupilo z kontinentálních pohárů. To, že 
jsme museli pravidelně prokazovat vysokou 
výkonnost a konečné 12. místo ve světo-
vém žebříčku beru jako obrovský úspěch. 

Co říkáš na Palkovický beachvo-
lejbalový kurt, je to kvalita? 

Asi takový střed. S kurty na mezi-
národní úrovni se samozřejmě srovnat 
nedá, ale párkrát už jsem si na něm byl 
zatrénovat, takže svoji roli plní dobře.

Zahájil jsi letos svou trenérskou 
kariéru (myslím jako první trenér). 
Uspokojuje tě to v našich podmín-
kách? 

Dostal jsem možnost trénovat jeden 
z nejlepších týmů v Čechách a zázemí 
bylo na opravdu profesionální úrovni, 
a byť šlo o ženský tým, nelituju ani jedné 
minuty strávené v tomto kolektivu.

Proč si myslíš, že lidé v naší zemi 
nechodí tak moc na sportovní klání 
jako je tomu například v jiných ev-
ropských zemích? 

Je to dáno určitě kvalitou hráčů a tím, 
co je klub schopen nabídnout svým divá-
kům. Pokud hrajete ligu mistrů nebo se 

dostanete daleko v jiném poháru, diváci 
si vždy cestu najdou.

Máš nějakou radu pro naše mla-
dé začínající sportovce? 

Sledujte ty nejlepší hráče světa a jejich 
provedení jednotlivých herních činností. 
Pak už bude jen na vás, zda se to budete 
schopni naučit stejně dobře, jako oni. 

Myslíš, že má smysl zajít si v Pal-
kovicích na volejbal? 

Pokud zrovna budu hrát, tak určitě 
(smích…). Ale teď vážně, úroveň palko-
vického volejbalu každým rokem stoupá 
a jistě se bude na co koukat.

Je lepší se od mala věnovat je-
dinému sportu naplno, nebo si 
vyzkoušet co je možné a pak si 
vybrat? Myslíš, že o tom, u čeho 
mladý sportovec nakonec zůstane, 
rozhodují spíše jeho vlastní předpo-
klady nebo osobnost trenéra? 

Jsem pro, zkusit si několik sportů, 
každý vám něco dá. A posoudit, na co 
máte nejlepší předpoklady, není vždy až 
tak jednoduché, takže zůstaňte u toho, co 
vás baví nejvíc.

Kamil	Zeman,	předseda	volejbalového	
oddílu	TJ	Sokol	Palkovice

Velká cena Palkovic – závod v ob-
řím slalomu

V neděli 10. 3. 2013 se uskutečnil 
v místním lyžařském areálu “Na Sjezdov-
ce“ nultý – 1. ročník veřejných závodů 
ve sjezdovém lyžování s názvem „Velká 
cena Palkovic v obřím slalomu“. Tento 
soutěžní den se uskutečnil pod patrona-
cí a s důsledným dohledem starosty naší 

obce Radima Bače. Velký pohár starosty 
obce Palkovice v obřím slalomu byl při-
praven pro nejrychlejšího muže a nej-
rychlejší ženu soutěžního dne a připra-
veno bylo také 11 sad medailí pro jed-
notlivé kategorie lyžařů a lyžařek. Ve hře 
bylo hodně!  Ráno od 9 hodin se začali 
registrovat v prostoru pod svahem první 
závodníci nejen z naší obce, ale i z širo-
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Volejbalisté si zatančili ve zvířecích 
maskách

Volejbalový oddíl TJ Sokol Palkovice 
pořádal v Restauraci pod Habešem za-
čátkem února již tradiční volej-bál v mas-
kách. Letošní téma ze zvířecího světa se 
ukázalo být opět vděčným. Na parketu 
se to až do brzkých ranních hodin hem-
žilo páry i jednotlivci nejrůznějších živo-
čišných druhů počínaje hmyzem přes 
hlodavce, ptáky, až po šelmy. I přesto, 
že se v přírodě mnohé druhy téměř ne-
potkávají, nebo si dokonce jdou po krku, 
celý večer se odvíjel v přátelském duchu 
a všichni se dobře bavili.

Tématu odpovídal i výběr kapely 
The Beavers (Bobři), kteří zahráli kromě 
klasických tanečních kousků i několik se 
zvířecí tématikou a potěšili tak zástupce 

hmyzího světa – například písní Včelka 
Mája.

Kolem půlnoci se jako každý rok loso-
vala tombola a každý výherce byl kromě 
vylosovaného balíčku obdařen i potles-
kem přísedících.

Nechyběla ani soutěž o nejlepší mas-
ku. Mistrem převleků se stal Honza Mičul-
ka, který si za svůj kostým čuníka vysloužil 
koš plný holandských sýrů.

Letošní zvířecí volej-bál navázal, na 
přinejmenším stejně vydařený loňský, 
s podtitulem bubáci a strašidla. Účast byla 
výborná a potěšující je, že téměř všichni 
přišli v masce a přispěli k výborné atmo-
sféře.

Lenka	Vašková

kého okolí. Postupem času se nás závod-
níků celkově zapsalo přesně 60. Pravidla 
byla jasná. Dva měřené časy z toho ten 
lepší se započítával do tabulek závodu, 
který následně určil vítěze. V 12:30 jsme 
již netrpělivě očekávali výsledky. A ty byly 
vynikající! 60 závodníků, z toho 33 bralo 
medaili! Každý sjezdař si také odnesl ma-
ličkou pozornost a také zkušenost a přání, 
že to příště dopadne určitě trošičku lépe. 
Všechny výsledky je možno vyhledat na 
webových stránkách obce. Ty nejlepší je 
ale nutné připomenout. Nejrychlejší čas 
patřil panu Ivanu Barabášovi z Palkovic 
a paní Martině Dybalové ze Lhotky. Nej-
starším sjezdařem byl vynikající Česťa 
Dulava s širokým fanklubem našich my-
slivců a nejmladším účastníkem odváž-
ná čtyřletá Viktorie Michnová. Závěrem 
je třeba napsat, že tato nová sportovní 

aktivita je určena pro všechny amatérské 
lyžaře a jde v ní především o zábavu, ra-
dost, setkání a potěšení těch nejmladších 
závodníků ze získané medaile. Jménem 
pořadatelů jsme moc rádi za Vaši veli-
kou účast a také odvahu, která některým 
účastníkům chyběla. Nevadí. Příště si to 
určitě rádi rozmyslí a do branek vjedou, 
protože jde především o radost z pohybu 
a zábavu. Slavnostní odpoledne s téměř 
jarním počasím a výbornou atmosférou 
ukončil perfektní moderátor Rosťa Oliva 
se starostou Radimem Bačou. Všechny 
přítomné naposled pozdravili, poděkovali 
a přislíbili účastníkům další ročník spor-
tovního dne. Starosta také slíbil, že se na 
startu za rok také objeví. Myslím, že by to 
na bednu mohlo být! 

Sportu zdar, zvláště na lyžích!
Slavomír	Bača



P A L K O V I C K É  L I S T Y

15

Fotbalisté schůzovali
V sobotu v podvečer 9. března 2013 

se v Restauraci pod Habešem konala vý-
roční členská schůze TJ Sokola Palkovi-
ce - oddílu kopané, kterou výbor svolává 
pravidelně co dva roky. Sešlo se bezmála 
60 fotbalistů a příznivců palkovické kopa-
né. Schůzi zahájil jednatel pan Vlastimil 
Martínek a přivítal všechny zúčastněné. 
Po přivítání hostů, starosty obce Radima 
Bače a předsedy Sokola Palkovice Jaro-
slava Čechmánka předal slovo předsedovi 
oddílu kopané ing. Josefu Bílkovi. Před-
seda oddílu nejprve vyzval k tiché vzpo-
mínce na naše nedávno zemřelé příznivce, 
významného člena oddílu pana Jaroslava 
Lesniaka a fotbalového rozhodčího pana 
Jiřího Hrušeckého. V projevu pak zmínil 
nejen radosti a pozitiva, ale i současné 
problémy, které náš fotbal trápí. Za zmín-
ku stojí i jeho vzpomínky a postřehy z dáv-
nější minulosti. Vzpomněl na dobu úspě-
chů i neúspěchů místní kopané. Zároveň 
vyjádřil přesvědčení, že máme v budouc-
nu na čem stavět, protože zejména naši 
žáci a dorostenci slibují do dalších let vel-

ké naděje. Dále pak zhodnotil jednotlivá 
družstva oddílu a vybídl příznivce a bývalé 
fotbalisty k zapojení se do aktivní práce 
v našem oddíle. Závěrem svého projevu 
jménem všech fotbalistů pogratuloval jed-
nomu z příznivců panu Jarkovi Wojnarovi 
k významnému životnímu jubileu. Podě-
koval všem přítomným a ještě než předal 
slovo trenérům jednotlivých družstev ke 
zhodnocení práce svých svěřenců, požá-
dal pokladníka Jirku Chlebka k přednese-
ní finanční zprávy. Poté se již postupně 
v hodnocení vystřídali všichni přítomní 
trenéři - Honza Huška, Mirek Peške, Petr 
Bujňák a trenér mužstva Juraj Wiederman. 
V následné diskusi se hovořilo především 
na téma rekonstrukce stařičkých šaten 
a velká pozornost byla věnována výstavbě 
hřiště s umělou trávou na místě bývalých 
tenisových kurtů. Závěr slavnostní schůze 
završil proslov našeho již zmiňovaného 
oslavence, který věnoval všem přítomným 
dospělým celý sud piva! Po výborné večeři 
nemělo chybu!

Stručně	zapsal	Slavomír	Bača

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ SR 2012- 2013
JARO 2013

OP MUŽI

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ  SR 2012- 2013
                             JARO  2013

DATUM HODINA DEN                      SOUPEŘI AUTOBUS
KUBALA

                         OP MU ŽI

30.3. 15:30 SO PALKOVICE NĚBORY
6.4. 15:30 SO OLDŘICHOVICE PALKOVICE
13.4. 16:00 SO PALKOVICE BAŠKA
21.4. 16:00 NE SMILOVICE "B" PALKOVICE
27.4. 16:00 SO PALKOVICE LÍSKOVEC "B"
1.5. 16:30 ST BUKOVEC PALKOVICE
4.5. 16:30 SO FRÝDLANT "B" PALKOVICE
11.5. 16:30 SO PALKOVICE METYLOVICE
18.5. 17:00 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE
25.5. 17:00 SO PALKOVICE HUKVALDY
1.6. 17:00 SO ŘEPIŠTĚ PALKOVICE
8.6. 17:00 SO PALKOVICE PÍSEK
15.6. 17:00 SO PALKOVICE OSTRAVICE

                  OS DOROST SK "A"

30.3. 13:00 SO PALKOVICE DOBRÁ
6.4. 15:30 SO JANOVICE PALKOVICE 14:30
13.4. 13:30 SO PALKOVICE SEDLIŠTĚ
20.4. 13:30 SO ČELADNÁ PALKOVICE 12:30
27.4. 13:30 SO PALKOVICE KOZLOVICE
5.5. 14:15 NE FRYČOVICE PALKOVICE

11.5. 14:00 SO PALKOVICE METYLOVICE
18.5. 14:45 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE 13:30
25.5. 14:30 SO PALKOVICE HUKVALDY
1.6. 14:30 SO ŘEPIŠTĚ(LÍSK) PALKOVICE 13:30
8.6. 14:30 SO PALKOVICE RAŠKOVICE

       OP ST. ŽÁCÍ

13.4. 9:30 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE 8:30
27.4. 13:45 SO TOŠANOVICE PALKOVICE 12:00
4.5. 9:30 SO PALKOVICE DOBRATICE
12.5. 14:15 NE SMILOVICE PALKOVICE 13:00
18.5. 9:30 SO PALKOVICE KUNČICE p/O
25.5. 9:30 SO PALKOVICE JANOVICE
2.6. 10:15 NE VOJKOVICE PALKOVICE 9:00
8.6. 9:30 SO PALKOVICE RAŠKOVICE

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ  SR 2012- 2013
                             JARO  2013

DATUM HODINA DEN                      SOUPEŘI AUTOBUS
KUBALA

                         OP MU ŽI

30.3. 15:30 SO PALKOVICE NĚBORY
6.4. 15:30 SO OLDŘICHOVICE PALKOVICE
13.4. 16:00 SO PALKOVICE BAŠKA
21.4. 16:00 NE SMILOVICE "B" PALKOVICE
27.4. 16:00 SO PALKOVICE LÍSKOVEC "B"
1.5. 16:30 ST BUKOVEC PALKOVICE
4.5. 16:30 SO FRÝDLANT "B" PALKOVICE
11.5. 16:30 SO PALKOVICE METYLOVICE
18.5. 17:00 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE
25.5. 17:00 SO PALKOVICE HUKVALDY
1.6. 17:00 SO ŘEPIŠTĚ PALKOVICE
8.6. 17:00 SO PALKOVICE PÍSEK
15.6. 17:00 SO PALKOVICE OSTRAVICE

                  OS DOROST SK "A"

30.3. 13:00 SO PALKOVICE DOBRÁ
6.4. 15:30 SO JANOVICE PALKOVICE 14:30
13.4. 13:30 SO PALKOVICE SEDLIŠTĚ
20.4. 13:30 SO ČELADNÁ PALKOVICE 12:30
27.4. 13:30 SO PALKOVICE KOZLOVICE
5.5. 14:15 NE FRYČOVICE PALKOVICE

11.5. 14:00 SO PALKOVICE METYLOVICE
18.5. 14:45 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE 13:30
25.5. 14:30 SO PALKOVICE HUKVALDY
1.6. 14:30 SO ŘEPIŠTĚ(LÍSK) PALKOVICE 13:30
8.6. 14:30 SO PALKOVICE RAŠKOVICE

       OP ST. ŽÁCÍ

13.4. 9:30 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE 8:30
27.4. 13:45 SO TOŠANOVICE PALKOVICE 12:00
4.5. 9:30 SO PALKOVICE DOBRATICE
12.5. 14:15 NE SMILOVICE PALKOVICE 13:00
18.5. 9:30 SO PALKOVICE KUNČICE p/O
25.5. 9:30 SO PALKOVICE JANOVICE
2.6. 10:15 NE VOJKOVICE PALKOVICE 9:00
8.6. 9:30 SO PALKOVICE RAŠKOVICE
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Florbal - Palkovičtí  ROVER’s 
obhájili 1. místo
v Podbeskydské florbalové lize

Tak jako minulý rok, se i letos tým 
Rover’s zúčastnil série turnajů proti tý-
mům z širokého okolí, zvané Podbeskyd-
ská florbalová liga.

Po loňském vítězství nastoupili Ro-
ver‘s do již 6. ročníku PFL jako papíro-
ví favorité, ale již první turnaj ukázal, že 
tentokrát to tak jednoduché mít nebudou. 
V základní skupině totiž narazili na silné 
týmy z Frýdlantu n.O. a Morávky. Oba 
zmíněné dvojzápasy však tým zvládl dob-
ře a když neprohrál ani s ostatními celky 
základní skupiny, postoupil do finálové 
části se ztrátou 2 bodů na vítězný tým 
druhé skupiny, Frenštát p.R.

Ve finálové části sehráli kluci duely 
s již zmíněným Frenštátem, Frýdlant-
ským „B“ týmem a borci ze Zábřehu. 
I v těchto utkáních však Rover’s „nena-

lezli soupeře“ a tak si dokráčeli pro titul 
podruhé v řadě.

Také v individuálních statistikách se 
našim dařilo - Jan Huška vyhrál „kanad-
ské bodování“ PFL  s 68 body, a do TOP 
6 se vešli další 3 hráči - Dan Kusý, Voj-
ta Slípek a Petr Krhut. Vladan Sukač si 
„vychytal“ 2. pozici v bodování brankářů, 
kdy jej pouze o 3 body předčil frýdlantský 
Zápalka.

Ani letos nedokázal Rover’s porazit 
žádný soupeř… Odolá tato výjimečná sé-
rie i příští rok?!

Sestava:  Sukač – Huška, Závodný – 
Kusý, Mičulka, Krhut, Slípek

31. března se kluci zúčastnili Veliko-
nočního turnaje na Dolní Bečvě. V kon-
kurenci 8 „výběrů z Valašska“ se Rover’s 
umístili na nepopulární 4. pozici, avšak 
s výsledkem byli spokojeni.

Do cesty za medailí se jim nejpr-
ve postavil dvojnásobný vítěz turnaje, 

OS DOROST SK „A“

OP ST. ŽÁCI

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ  SR 2012- 2013
                             JARO  2013

DATUM HODINA DEN                      SOUPEŘI AUTOBUS
KUBALA

                         OP MU ŽI

30.3. 15:30 SO PALKOVICE NĚBORY
6.4. 15:30 SO OLDŘICHOVICE PALKOVICE
13.4. 16:00 SO PALKOVICE BAŠKA
21.4. 16:00 NE SMILOVICE "B" PALKOVICE
27.4. 16:00 SO PALKOVICE LÍSKOVEC "B"
1.5. 16:30 ST BUKOVEC PALKOVICE
4.5. 16:30 SO FRÝDLANT "B" PALKOVICE
11.5. 16:30 SO PALKOVICE METYLOVICE
18.5. 17:00 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE
25.5. 17:00 SO PALKOVICE HUKVALDY
1.6. 17:00 SO ŘEPIŠTĚ PALKOVICE
8.6. 17:00 SO PALKOVICE PÍSEK
15.6. 17:00 SO PALKOVICE OSTRAVICE

                  OS DOROST SK "A"

30.3. 13:00 SO PALKOVICE DOBRÁ
6.4. 15:30 SO JANOVICE PALKOVICE 14:30
13.4. 13:30 SO PALKOVICE SEDLIŠTĚ
20.4. 13:30 SO ČELADNÁ PALKOVICE 12:30
27.4. 13:30 SO PALKOVICE KOZLOVICE
5.5. 14:15 NE FRYČOVICE PALKOVICE

11.5. 14:00 SO PALKOVICE METYLOVICE
18.5. 14:45 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE 13:30
25.5. 14:30 SO PALKOVICE HUKVALDY
1.6. 14:30 SO ŘEPIŠTĚ(LÍSK) PALKOVICE 13:30
8.6. 14:30 SO PALKOVICE RAŠKOVICE

       OP ST. ŽÁCÍ

13.4. 9:30 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE 8:30
27.4. 13:45 SO TOŠANOVICE PALKOVICE 12:00
4.5. 9:30 SO PALKOVICE DOBRATICE
12.5. 14:15 NE SMILOVICE PALKOVICE 13:00
18.5. 9:30 SO PALKOVICE KUNČICE p/O
25.5. 9:30 SO PALKOVICE JANOVICE
2.6. 10:15 NE VOJKOVICE PALKOVICE 9:00
8.6. 9:30 SO PALKOVICE RAŠKOVICE

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ  SR 2012- 2013
                             JARO  2013

DATUM HODINA DEN                      SOUPEŘI AUTOBUS
KUBALA

                         OP MU ŽI

30.3. 15:30 SO PALKOVICE NĚBORY
6.4. 15:30 SO OLDŘICHOVICE PALKOVICE
13.4. 16:00 SO PALKOVICE BAŠKA
21.4. 16:00 NE SMILOVICE "B" PALKOVICE
27.4. 16:00 SO PALKOVICE LÍSKOVEC "B"
1.5. 16:30 ST BUKOVEC PALKOVICE
4.5. 16:30 SO FRÝDLANT "B" PALKOVICE
11.5. 16:30 SO PALKOVICE METYLOVICE
18.5. 17:00 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE
25.5. 17:00 SO PALKOVICE HUKVALDY
1.6. 17:00 SO ŘEPIŠTĚ PALKOVICE
8.6. 17:00 SO PALKOVICE PÍSEK
15.6. 17:00 SO PALKOVICE OSTRAVICE

                  OS DOROST SK "A"

30.3. 13:00 SO PALKOVICE DOBRÁ
6.4. 15:30 SO JANOVICE PALKOVICE 14:30
13.4. 13:30 SO PALKOVICE SEDLIŠTĚ
20.4. 13:30 SO ČELADNÁ PALKOVICE 12:30
27.4. 13:30 SO PALKOVICE KOZLOVICE
5.5. 14:15 NE FRYČOVICE PALKOVICE

11.5. 14:00 SO PALKOVICE METYLOVICE
18.5. 14:45 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE 13:30
25.5. 14:30 SO PALKOVICE HUKVALDY
1.6. 14:30 SO ŘEPIŠTĚ(LÍSK) PALKOVICE 13:30
8.6. 14:30 SO PALKOVICE RAŠKOVICE

       OP ST. ŽÁCÍ

13.4. 9:30 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE 8:30
27.4. 13:45 SO TOŠANOVICE PALKOVICE 12:00
4.5. 9:30 SO PALKOVICE DOBRATICE
12.5. 14:15 NE SMILOVICE PALKOVICE 13:00
18.5. 9:30 SO PALKOVICE KUNČICE p/O
25.5. 9:30 SO PALKOVICE JANOVICE
2.6. 10:15 NE VOJKOVICE PALKOVICE 9:00
8.6. 9:30 SO PALKOVICE RAŠKOVICE

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ  SR 2012- 2013
                             JARO  2013

DATUM HODINA DEN                      SOUPEŘI AUTOBUS
KUBALA

                         OP MU ŽI

30.3. 15:30 SO PALKOVICE NĚBORY
6.4. 15:30 SO OLDŘICHOVICE PALKOVICE
13.4. 16:00 SO PALKOVICE BAŠKA
21.4. 16:00 NE SMILOVICE "B" PALKOVICE
27.4. 16:00 SO PALKOVICE LÍSKOVEC "B"
1.5. 16:30 ST BUKOVEC PALKOVICE
4.5. 16:30 SO FRÝDLANT "B" PALKOVICE
11.5. 16:30 SO PALKOVICE METYLOVICE
18.5. 17:00 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE
25.5. 17:00 SO PALKOVICE HUKVALDY
1.6. 17:00 SO ŘEPIŠTĚ PALKOVICE
8.6. 17:00 SO PALKOVICE PÍSEK
15.6. 17:00 SO PALKOVICE OSTRAVICE

                  OS DOROST SK "A"

30.3. 13:00 SO PALKOVICE DOBRÁ
6.4. 15:30 SO JANOVICE PALKOVICE 14:30
13.4. 13:30 SO PALKOVICE SEDLIŠTĚ
20.4. 13:30 SO ČELADNÁ PALKOVICE 12:30
27.4. 13:30 SO PALKOVICE KOZLOVICE
5.5. 14:15 NE FRYČOVICE PALKOVICE

11.5. 14:00 SO PALKOVICE METYLOVICE
18.5. 14:45 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE 13:30
25.5. 14:30 SO PALKOVICE HUKVALDY
1.6. 14:30 SO ŘEPIŠTĚ(LÍSK) PALKOVICE 13:30
8.6. 14:30 SO PALKOVICE RAŠKOVICE

       OP ST. ŽÁCÍ

13.4. 9:30 SO VÁCLAVOVICE PALKOVICE 8:30
27.4. 13:45 SO TOŠANOVICE PALKOVICE 12:00
4.5. 9:30 SO PALKOVICE DOBRATICE
12.5. 14:15 NE SMILOVICE PALKOVICE 13:00
18.5. 9:30 SO PALKOVICE KUNČICE p/O
25.5. 9:30 SO PALKOVICE JANOVICE
2.6. 10:15 NE VOJKOVICE PALKOVICE 9:00
8.6. 9:30 SO PALKOVICE RAŠKOVICE
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Na konci minulého roku se v Re-
stauraci pod Habešem uskutečnila Val-
ná hromada sboru dobrovolných hasičů 
v Palkovicích. Ke dni Valné hromady má 
sbor 54 členů, z toho 37 mužů a 17 žen. 
Výbor je složen z třinácti členů a scházel 
se pravidelně dle rozpisu schůzek. Zása-
hová jednotka má 18 členů a disponuje 
následující technikou: Tatra 815 CAS 32, 
Volkswagen Transporter a provozní vozi-
dlo AVIA 21. Dále jsou to čerpadla PS 8, 
12 a sportovní čerpadlo PS 18 a 2 kusy 
plovoucích čerpadel. Do vybavení jednot-
ky patří také dýchací přístroje, motorová 
pila, elektrocentrála a jiné přípravky a po-
můcky. V letošním roce byla jednotka pro-
věřena dvanácti výjezdy, 6x výjezd k požá-
rům, 2x k likvidaci bodavého hmyzu a 4x 
k čerpání vody. Kromě těchto zásahů se 
členové jednotky podílejí na technických 
pomocích pro OÚ a různé technické vý-
pomoci pro občany. Zásahová jednotka 
prochází různými druhy školení: např. 
školení strojníků, obsluha motorové pily, 
obsluha CAS 32, školení řidičů a proško-
lení nositelů dýchací techniky. Máme také 
dvě soutěžní družstva mužů a žen, které 
se zúčastňují pohárových soutěží v rámci 
Beskydské ligy (výsledky jsou uvedeny na 
internetových stránkách Beskydské ligy). 
V rámci Beskydské ligy pořádáme noč-
ní pohárovou soutěž o pohár Palkovické 

sjezdovky - Memoriál Miloslava Menšíka. 
Rok 2012 byl pro nás tak trochu pra-
covních rokem. Svépomoci a za finanční 
podpory OÚ jsme opravili fasádu garáže. 
V rámci kulturních akcí pořádáme pro 
naše členy stavění a kácení máje. Také 
nezapomínáme na výročí našich členů. 
Dále vypomáháme při kulturních akcích 
pořádaných OÚ. Letos jsme se zúčastnili 
zájezdu do vinného sklípku. Tohle je struč-
ný přehled naší činnosti.

Děkuji také všem, kteří se zúčastnili 
hasičských plesů, či byli našimi sponzory. 
Těšíme se na Vás opět za rok na shleda-
nou!
Za	SDH	Palkovice	starosta	Čestmír	Krč

www.sdhpalkovice.cz

Výběr NČ, se kterým si naši borci ještě do-
kázali poradit v poměru 3:1, ale pak jim 
již nezbyly síly na domácí B.E.S.K.Y.D. 
Selection, se kterými prohráli smolně na 
nájezdy. V souboji o 3. místo pak Ro-
ver’s, hrající celý turnaj pouze s 1 stří-

dajícím hráčem, padli s taktéž domácím 
týmem JACKPOT rozdílem 1 branky, 
4:3. Náplastí byla cena útěchy, a sice ve-
likonoční beránek. 

Za		ASPV	Rover’s	Palkovice
Marek	Závodný

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice

Nabízím stavební práce 
zateplování,

rekonstrukce,
montáže sádrokartonu, 

pokládka zámkové
dlažby apod.

Tel. 776 831 764



P A L K O V I C K É  L I S T Y

18

Senior klub bilancuje

První měsíce roku 2013 byly pro nás 
účelné. Výroční členská schůze 27. úno-
ra uzavřela pracovní rok našeho klubu 
a schválila plán roku nového. V kolektivu 
65 členů jsme si řekli, že je nás celkem 
197, sešli jsme se celkem 15 krát a vzpo-
mínky nám zůstanou na Krakow s hra-
dem Wawel, hrad Hukvaldy, Frýdecký zá-
mek i na besedu o cestování p. Pešata po 
Severní Americe. Toto hodnocení výroč-
ní schůze obohatila beseda MUDr. Luďka 

Ledera s obrázky z jihovýchodní Asie. 
Poznali jsme přírodu, památky a města 
Vietnamu, Laosu a Kambodže. Všem se 
to moc líbilo.

Slavnostní schůze 13. března byla 
mimořádná nejen číslem 30, které udá-
vá délku trvání našeho klubu, ale i boha-
tou účastí 91 našich členů, 19 zástupců 
Senior klubů z povodí Ondřejnice a sou-
sedních Metylovic a pestrým programem 
„Havířovských babek“. Dokázaly nám, že 

Blahopřejeme...
V únoru oslavi-

ly krásné narozeni-
ny paní Františka 
Jurečková z Pal-
kovic a paní Marie 
Slípková z Mys-

líku a v březnu pak slavili paní Zdeňka 
Kusá, pan Miroslav Stavinoha a pan 
Jaroslav Bujnoch z Palkovic.

Zvonky zvoní, svět se směje
a každý Ti dneska přeje,
štěstí, zdraví, pohodu,
vždycky dobrou náladu.
Všechno nejlepší k narozeninám.

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

Redakční	rada	Palkovických	listů,	staros-
ta,	Zastupitelsvo	obce	Palkovice	a	KPOZ.	

Rozloučili jsme se...
V únoru navždy 

odešel pan Jaro-
slav Lesniak z Pal-
kovic. V březnu 
naposled vydechla 
naše drahá paní 

Božena Mališová z Myslíku,  pan Zde-
něk Kocurek a pan Ladislav Krpec 
z Palkovic. V dubnu jsme se rozloučili 
s paní Jiřinou Kulovou.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo na-
vždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš, teď klidným 
spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo 
Tě miloval, vzpomíná dál.

Žádná	 slova	 nemohou	 vyjádřit 
zármutek,	který	cítíme	s	Vámi.

Upřímnou	soustrast	přeje	Zastupitel-
stvo	obce	Palkovice,	KPOZ	a	Redakční	

rada	Palkovických	listů.

Společenská rubrika
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i v seniorském věku si dovedeme připra-
vit pěkné chvilky zábavy.

Co nás čeká v nejbližším období, se 
už ví. Připomene to a upřesní vývěsní 
skříňka v Palkovicích a nově i na Myslíku: 
výstavka ručních prací, Hrčava, muzeum 
„Kožane město“ v Metylovicích, bioply-
nová stanice v Hodoňovicích a Dolní ob-
last Vítkovice. Nyní ještě pár informací 
k výstavce ručních prací – sběr exponátů 
proběhne ve čtvrtek 11. dubna od 14 do 
18 hodin v Kulturním domě. Samotná vý-
stavka bude otevřena v pátek a sobotu od 
9 do 16 hodin a v neděli od 9 do  12 ho-

din. Výdej vystavených exponátů pak 
proběhne v neděli od 12 do 14 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

Gratulujeme našim jubilantům ke ku-
latým a půlkulatým výročím:
v měsíci dubnu – Marie Kuchařová 

a Jan Seibert,
v měsíci květnu – Alois Prašivka a Ale-

na Červíková.
Všechno pěkné, zdraví, pohodu 

a hodně dobrých lidí kolem sebe Vám 
všem, milí přátelé, přeje výbor Vašeho 
Senior klubu.

Zahrádkáři

Kalendář zahrádkáře

Duben - Je-li duben pěkný, bude kvě-
ten ještě lepší.

Okrasná zahrada
V dubnu nám již na zahradě kvetou ci-

buloviny, z okrasných dřevin zlatice (zlatý 
déšť), magnólie, sakura.

Druhá polovina dubna je svými klima-
tickými podmínkami - pokud není příliš 
chladno a studená půda - vhodná na vý-
sev travního semene. Je vhodná doba 
pro to, abychom poprvé posekali trávník. 
Posekanou trávu můžeme použít jako 
přikrývku k čerstvě vysazeným trvalkám, 
růžím a okrasným dřevinám a udrželi tak 
v půdě dostatek vlhkosti. Trávník pro-
vzdušníme speciálními hráběmi nebo pro-
vzdušňovačem. Stříháme okrasné dřeviny 
a růže. Mnohokvěté růže sestříháme na 
7 oček, velkokvěté na 3 očka a popína-
vým odstraníme pouze vrcholové výho-
ny. Odumřelé výhony zcela odstraníme. 

Nově vysazené růže radikálně zkrátíme 
a dbáme o to, aby měly dostatek vlhkosti.
• Koncem měsíce se mohou sázet lilie 

a mečíky.
• Je vhodný čas k přesazování poko-

jových květin do větších nádob. Jako 
drenáž se na dno kořenáče používá 
hrubý písek.

• U rostlin, pěstovaných v květinovém 
okně, exponovaném k jihu je třeba 
mírnit přímé sluneční záření stíněním, 
neboť rostliny jsou po zimě, kdy bylo 
slunce nedostatek, zvláště citlivé.

• Trvalky okopeme, pohnojíme a zavla-
žíme.

• Záhony s trvalkami vyčistíme od odum-
řelých nadzemních částí a starého listí.

• Odstraňujeme odkvetlé květy cibulna-
tých květin.

• Vysazujeme listnaté keře bez kořeno-
vých balů.

• Stále ještě můžeme vysazovat listnaté 
živé ploty.

• Sestříháme keře, které kvetou až 
v létě.
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• V případě potřeby přesazujeme vzrost-
lé dřeviny.

• Odstraníme suché, nemocné a namrz-
lé větve stromů.

• Vřesům a v létě kvetoucím vřesovcům 
odstraníme suché květy. U vřesovců 
kvetoucím na jaře tak učiníme až po 
odkvětu.

• Na skalce nahrazujeme uhynulé skal-
ničky novými. Popřípadě osazujeme 
novou skalku.

• Vyséváme okrasné dýně pro podzimní 
sklizeň.

• Okrasné jezírko vyčistíme, napustíme 
vodou a osazujeme vodními rostlinami.

Ovocná zahrada
Dokončujeme výsadbu ovocných 

stromků do jam, které jsme si připravi-
li již na podzim. Broskvoně, které sází-
me výhradně na jaře, je dobré sázet do 
teplejší, sluncem prohřáté půdy, kde se 
lépe ujímají. Měli bychom také upra-
vit tvar koruny jádrovin a peckovin tak, 
aby koruny stromů měly dostatek světla. 
Výjimku tvoří broskvoně- ty se střihají 
stejně jako réva. Plodí totiž pouze na jed-
noletém, tedy loňském dřevě a při řezu 
je proto třeba důsledně dbát na obnovu 
plodonosného obrostu. Broskvoně dobře 
snášejí hluboký a intenzivní řez. Nejprve 
odstraníme všechny silné i slabé dovnitř 
zarůstající větve. Pak se snažíme vytvo-
řit širokou kotlovitou korunu. Odstraní-
me středové terminální větve, zahušťující 
střed koruny. Ponecháme cca čtyři silné 
kosterní (vnější) větve. (Pokud tyto větve 
strom zatím nemá, vyberte je ze slabších 
a pokuste se je v následujících letech za-
pěstovat). Na stromě nechte rozumně 
omezený počet plodonosných loňských 
výhonů, ponechané podle jejich délky za-
kraťme cca o 1/3 ÷ 2/3 na vnější očko. 

Je doporučováno střihat v květu (ve fázi 
růžového poupěte), či ještě lépe těsně po 
odkvetení. Větší rány zatřete štěpařským 
voskem či balzámem.
• Staré ovocné stromy je možné přerou-

bovávat.
• Půdu kolem keřů s drobným ovocem 

(například angrešt či rybíz), bychom 
měli prokypřováním uchránit před ple-
vely.

• Půdu pod ovocnými stromy bychom 
měli udržovat nezatravněnou, plevelů, 
ale nezkypřenou.

• Ledkem přihnojíme stromy, které mají 
bohatě nasazeno na kvetení.

• Ovocné stromy i keře s drobným ovo-
cem chemicky ošetřujeme proti přezi-
mujícím škůdcům a nastupujícím cho-
robám.

Doporučená chemická ochrana
v dubnu:

Ve fázi myšího ouška až růžového pou-
pěte se předjarním postřikem likvidují pře-
zimující škůdci (například OLEOEKOL, 
TORANT).  Celý strom je důležité pokrýt 
jemnou mlhou postřikové kapaliny.

U rybízu provedeme v dubnu, před 
květem první ošetření proti listovým hou-
bovým chorobám (antraknóze). Použije-
me zde přípravek např. DITHANE DG 
NEOTEC nebo DITHANE M 45 nejlépe 
v kombinaci s BAYCOREM 25 WP. Po 
odkvětu angreštu je třeba pamatovat ješ-
tě na dva postřiky proti americkému padlí 
(přípravek DISCUS).

Při eventuelním chladném a dešti-
vém počasí pokračujeme až do kvetení 
broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech 
v ochranných postřicích proti kadeřavos-
ti. Z přípravků je možno použít organické 
fungicidy, např. DITHANE M 45 nebo 
SYLLIT WP 65 či DELAN 700 WDG.
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Při chladném a deštivém počasí 
v době kvetení meruněk a višní bude 
bezpodmínečně nutné provést dvakrát 
ošetření těchto druhů proti moniliovému 
spále květů a větviček a to přípravkem 
ROVRAL FLO, nebo lépe účinnějším 
systémovým přípravkem HORIZON 250 
EW, a to na počátku květu a při dokvé-
tání.

U jahodníku hned začátkem dubna při 
rašení a 2x až 3x po týdnu (ukončit před 
tvorbou poupat) postřik do srdéček rost-
lin proti roztočíku jahodníkovému (Sumi-
thione super). Při zjištění prvních brouků 
květopase nebo překousaných květů po-
užít rovněž Sumithion super, či Actelic, 
Karate nebo Zobne.

Při začátku kvetení jahodníku a poté 
při jeho dokvétaní je potřebné ošetřit 
kulturu proti šedé hnilobě. První postřik 
provedeme přípravkem ROVRAL FLO 
a druhý pak přípravky MYTHOS 30 SC 
nebo TELDOR 500 SC.

Zeleninová zahrada
S blížícím se jarem je jedna z nejdů-

ležitějších prací na zahrádce příprava 
půdy. Náš úspěch při pěstování čehokoli 
závisí především na kvalitě půdy, je pro-
to dobré znát tu na naší zahradě a podle 
svých možností ji zlepšovat. Zdravá, úrod-
ná zahradní půda je dobře provzdušená, 
udržuje vláhu a výživu pro kořeny, kterým 
nabízí kyprou ornici s dobrým přechodem 
do spodiny - jinými slovy, má mít dobrou 
strukturu, dlouhodobý a živný humus, 
a vyváženou zásobu živin. Půda má být na 
povrchu oschlá, dobře drobivá a nelepivá. 
Jen taková se dá dobře připravit pro setí. 
Po zimě má půda většinou velice dobrou 
půdní strukturu (drobtovitou). Ke slehá-
vání dochází přirozeně vlivem gravitace, 
kterému navíc pomáhá i srážková voda, 

dále má vliv lidská činnost a hlavně druh 
půdy. Po zimě bohaté na sníh a srážko-
vou vodu může, zejména u těžších půd, 
dojít až téměř ke zplavení profilu. Je 
proto někdy na jaře nutné opětovné rytí, 
které je dobré spojit se zapravením vyšší, 
až deseticentimetrové vrstvy nevyzrálého 
kompostu. Zapravíme tím do hloubky asi 
20 cm polorozložené organické zbytky, 
které hlubší vrstvy půdy provzdušní na 
několik let.  Kompost můžeme dle potře-
by půdy obohatit i průmyslovými hnojivy 
a hrubozrnným vápencem. Na těžších 
půdách po podzimním rytí a rozdrobení 
hrud mrazem je nejdůležitější šetření půd-
ní vláhou, kdy časné urovnání a zkypření 
povrchu zabrání nadbytečnému výpa-
ru. Půdu stačí nahrubo přehrábnout do 
roviny kopáčem nebo většími hráběmi. 
Záhony pro mrkev a petržel prokypříme 
i rycími vidlemi co nejhlouběji, aby kořeny 
nebyly deformované, můžeme současně 
pohnojit i dobrým kompostem a průmy-
slovými hnojivy. Také u zeleniny je stále 
více práce - přihnojování, kypření, od-
plevelování a okopávání. U vzcházejících 
rostlin je třeba kypřit pouze mělce mezi 
řádky. Malé rostlinky kořenové zeleniny 
žijí z vláhy, kterou půda zachytila během 
zimy, ale čerstvě vysázenou zeleninu je 
třeba zalévat.
• Vysazujeme rané zeleniny (hl. salát, 

rané zelí, květák, kedlubny, kapusta) 
a cibule. Proti dřepčíkům a plodomor-
ce zelné je dobré košťálovou zeleninu 
po výsadbě zakrýt netkanou textilií 
nebo využití chemické ochrany (po-
střik rostlinek, např. DECIS 2,5 EC či 
KARATE 2,5 WG ).

• Pro pozdní sklizeň můžete vysít ka-
rotku a na zeleninové záhony se dále 
vysévá kopr, červená řepa, ředkvička, 
pažitka, mangold a hrášek.
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Recepty pro Vás…

Konečně	po	dlouhé	zimě	vysvitlo	slu-
níčko	a	jaro	se	probudilo.	Nabijte	se	ener-
gií	procházkami	jarní	přírodou	a	uvařte	si	
něco	dobrého.

Jarní zeleninový salát
mladé pampeliškové 

listy (250 g), ředkvičky 
(1 svazek), mladá cibulka 
s natí (2 ks), vejce (4 ks), 
olivový olej (1 lžíce), bílý 
polotučný jogurt (200 ml), 
hořčice (1 kávová lžička), 
pažitka, čerstvě mletý 
pepř, sůl

Pampeliškové listy opereme a natrhá-
me na kusy. Ředkvičky a cibulky omyjeme 
a nakrájíme na kolečka. V salátové míse 
promícháme pampeliškové listy se zeleni-
nou a lžící oleje. Vejce uvaříme natvrdo. 
Z jogurtu, hořčice, nasekané pažitky, soli 
a pepře připravíme zálivku. Salát rozložíme 
na talíře, ozdobíme na čtvrtky pokrájeným 
vejcem a pokapeme jogurtovým dresinkem.

Jarní kuřecí prsa
jarní cibulka (2 ks), voda (4 dl), 

anglická slanina (25 g), kuřecí prsa 
(500 g), tvrdý sýr (200 g), máslo

Kuřecí prsa omyjeme, odstraníme blan-
ky, popřípadě zbytky kostí, osolíme a ope-
příme. Nastrouháme tvrdý sýr do misky 
a jarní cibulku nakrájíme na kolečka. Sýr 
s cibulkou pak promícháme. Každé maso 
nakrojíme tak, aby vznikla kapsa, naplníme 
ji směsí sýru a cibule. Můžeme trochou smě-
si posypat maso i nahoře a celé ho zabalí-
me do anglické slaniny. Aby slanina držela, 
můžeme ji k masu přišpendlit párátky. Do 
vymazaného pekáče položíme maso a na 
každé dáme ještě plátek másla. Pečeme 
přibližně 1 hodinu v předehřáté troubě na 
170 °C. Slanina by měla být upečená pěk-
ně dozlatova, lehce křupavá. Zhruba v po-
lovině pečení podlijeme maso vodou. Jarní 
kuřecí prsa můžeme podávat s brambory, 
hranolky nebo americkými brambory.

Iveta	Trochtová

• Do prohřáté půdy zakryté alespoň 
14 dnů průhlednou folií vysazujeme 
v polovině měsíce rané brambory, kte-
ré jsme nechali narašit nebo jsme je 
předpěstovali na teplém místě na svět-
le. Proti nočnímu chladu je můžeme 
chránit netkanou textilií.

• Předpěstované sazenice celeru přesa-
zujeme do záhonů.

• V kelímcích si předpěstováváme cuke-
ty, salátové okurky.

• Koncem měsíce můžeme na chráně-
ných a teplých místech začít pěstovat 
keříčková rajčata. V případě nízkých 
teplot je chráníme netkanou textilií.

• Začínáme projednocovat zeleninu 
z časných výsevů.

• Do truhlíčků ve skleníku či v teple 
doma za okno můžeme vysít bazalku 
a předpěstovat k vysázení v květnu na 
smíšené trvalkové záhony.

• Kompostem hnojíme vulvový celer, 
brambory, brukvovitou a plodovou ze-
leninu.

• Pěstujeme-li salát ve skleníku či pařeniš-
ti, větráme a zaléváme, abychom se tím 
vyhnuli plísním a dalším chorobám.

Ing.	Vratislav	Obadal
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pod registrační značkou MK ČR E12364. Redakcí je pověřena tisková komise rady obce 

Palkovice ve složení Ing. Vratislav Obadal – předseda redakční rady, Radim Bača, 
Iveta Trochtová, Petra Opělová, Martina Mertová

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 je 16. 5. 2013. 
Vychází osmkrát ročně. 

12. 4. – 13. 4. Seniorklub Výstavka ručních prací v Kulturním domě od 9 do 16 hodin  
27. 4.  Krajská soutěž ve sportovní gymnastice – tělocvična Palkovice 10.00
27. 4.  Vakcinace psů proti vzteklině
28. 4.  Krajská přehlídka pódiových skladeb – tělocvična Palkovice 10.45
18. 5.  Zahrádkáři - zájezd

Termínový kalendář
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PPoossttaarráámmee  ssee  oo  vvaaššii  zzaahhrraadduu  
  

VVyyuužžiijjttee  ddlloouuhhoolleettýýcchh  zzkkuuššeennoossttíí  nnaaššiicchh  ooddbboorrnnííkkůů!!  
 

 přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy    
 kalkulaci provedou i v několika cenových variantách  
 kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí 
 

 

             
  

  
NNaabbíízzíímmee::  
 Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, 

kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy). 
 Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků).  
 Sadové a jemné terénní úpravy.  
 Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování keřů a 

stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromů, likvidaci 
pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků).  

 Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou 
údržbu. 

PPrroovvááddíímmee::  
 Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování. 
 Opravy sekaček a jejich servis. 

VVaaššii  zzaahhrraadduu  mmůůžžeemmee  vvyybbaavviitt::  
 Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček. 
 Ploty a zídkami dle vašich požadavků. 
 Typizovanými dětskými prvky. 

NNeevvááhheejjttee  aa  kkoonnttaakkttuujjttee  nnááss  nnaa  aaddrreessee::  
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,  
tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz,  

www.tsfm.cz 

NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL  UU  ŽŽ  BB  YY    PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II      PP  OO  HH  OO  DD  UU !  
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ZAHRÁDKÁŘI  ZVOU  NA  ZÁJEZD! 
 

 
ZO ČZS Palkovice pořádá v sobotu 18. května již tradiční jarní zájezd do 

Polska. Navštívíme dvě vyhlášená okrasná zahradnictví s bezkonkurenčním 

sortimentem rostlin a zahradnického zboží a také tržiště v Českém Těšíně. 

 

Program zájezdu: 

 odjezd v 7 h, z parkoviště u restaurace U Myšáka 

 nákupy na burze v Českém Těšíně 

 Pisarzowice, zahradnictví Pudełek (díky akci „Svátek kvetoucích azalek“ 

jsou zpřístupněny soukromé zahrady majitelů, možnost využít rad odborníků i 

shlédnout doprovodný program. www.azalia.pl) 

 Goczalkowice, zahradnictví Kapias (www.kapias.pl) 

 návrat do 17 h. 

 

Přihlášky v novinovém stánku u p. Pochybové nebo na  tel. 602 550 642. 

Cena 250,- Kč. 

 

Pojeďte s námi užít rozkvetlou jarní nádheru, ale i levně nakoupit! 
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Je Vám horko? Je Vám zima? 
Pro Vás jsme tady! 

 
Klimatizace s tepelným čerpadlem v létě 

chladí a v zimě topí s náklady o 70% méně 
než např. elektrický přímotop. 

 
Dodáváme a instalujeme klimatizace a 

tepelná čerpadla světových značek, nejlepší 
kvality s prodlouženou zárukou. 

 
Dýchejte čistý vzduch, zbavený prachu, 
bakterií, alergenů a dalších škodlivých částic 
díky 5-ti stupňové filtraci. Klimatizace 
s tepelným čerpadlem obsahuje ionizátor 
vzduchu a plazma filtr. 
Sami si nastavíte teplotu v místnosti, která 
Vám bude vyhovovat. V létě se ochladíte, 
v zimě se zahřejete. Zařízení budete používat 
celý rok, za velmi nízké provozní náklady. 

 
Cenovou nabídku a měření vypracujeme 

zdarma. 
Zavolejte 724 029 987,  přijedeme za Vámi 

a poradíme Vám. 
 

Email: klimaracingteam@seznam.cz 
Web: www.klimaracingteam.cz   

   VODA - TOPENÍ - PLYN
   Lukáš Navrátil

 Vodoinstalatérské práce :
 Domovní rozvody v plastu, mědi.
 Montáž zařizovacích předmětů, ohřívačů, vodáren, baterií apod.
Zásobníkové ohřívače,koupelny,plombování bytových vodoměrů

 Topenářské práce :
 Montáž kotlů na tuhá paliva, výměna otopných tělěs, 
 montáž rozvodů v mědi, oceli, plast (vícevrst.trubky)
 montáž podlahového topení včetně přípravných prací před
 zalitím podlah ( beton, anhydrit )  Solární systémy.

 Plynoinstalatérské práce :
 Plynofikace rodinných domků a chat, montáž plynových 
 kotlů, sporáků, gamatů.
 Rozvody v mědi, železe.
 Provádění přípojek od HUP po spotřebič, zajištění revize.

          navratil.lukas.vodotopo@email.cz

 tel: 732 207 824
( obec Raškovice )

Máte problém se zahradou, nemáte dostatek zkušeností nebo času, či potřebujete poradit? 

Nevadí, právě pro Vás jsem tu já, 

HODINOVÝ ZAHRADNÍK 

Přijedu, zhodnotím možnosti, provedu opatření. Pracuji rychle, odborně a kvalitně. 

- výsadba a péče o ovocné stromy (řez, ochrana, doporučení vhodných odrůd…) - 
- zakládání a starost o zeleninovou zahrádku (rytí, výsev, výsadba, výživa a ochrana zeleniny) - 

- vysazování vinohradu (jak se dočkat hroznů) - 
- bylinková zahrádka (bylinky ze záhonu i truhlíků) - 

- jak pěstovat v bio kvalitě (volba odolných druhů a odrůd bez nutnosti chemie) - 
 - okrasná zahrada (zakládání, údržba stromů, keřů, trávníku) – 
    
Tohle a ještě mnohem víc dokáže hodinový zahradník s odborným vzděláním a dlouholetými zkušenostmi 
                                                                                                         

 

 

 

CENA PŘEDEM DOHODOU 
 
Mojí vizitkou je moje zahrada! www.agrifarm.estranky.cz 

   
Tohle a ještě mnohem víc dokáže hodinový zahradník 
s odborným vzděláním a dlouholetými zkušenostmi

CENA PŘEDEM DOHODOU
Mojí vizitkou je moje zahrada! www.agrifarm.estranky.cz

Bc. Jaroslav Pavlíček
Palkovice 309
723 448 640, jarekpavlicek@seznam.cz
IČO 01051873
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Nejúspěšnější s
portovci

Moravskoslezského kraje

Ve čtvrt
ek 28. února 

2013 se v a
ule Vysoké školy 

báňské v O
stravě uskutečnilo 

slavnostní ocenění nejlepších 

sportovců, tre
nérů a cvič

itelů 

Moravskoslezského kraje za 

rok 2012.

Tato akce se uskutečnila 

již pojedenácté, pod záštito
u 

Moravskoslezského krajského 

úřadu a Moravskoslezské kraj-

ské organizace ČSTV.

Slavnostní vyhlášení a 

předání ocenění nejúspěšněj-

ším sportovcům  na 

společenském veče-

ru, moderoval sportovní 

komentátor Štěpán Škorpil. 

V programu vys
toupil Těžkej 

Pokondr, Petr B
ende, dětský 

pěvecký soubor Smajlík a Pat-

ricie
 Janečková.

Nás těší, ž
e i při letošním 

vyhlašování Palkovice svého 

zástupce. V kategorii dospě-

lých byl vyhodnocen mezi 

deseti nejlepšími sportovci 

Moravskoslezského kraje také 

Volejbalis-

té si z
atan-

čili v
e zvíř

ecích
 

maskách

Volejbalový oddíl TJ Sokol 

Palkovice pořádal v Restauraci 

pod Habešem začátkem února 

již tradiční volej-bál v maskách. 

Letošní téma ze zvíře
cího světa 

se ukázalo být opět vděčným. 

Na parketu se 

to až do brz-

kých ranních ho-

din hemžilo páry i 

jednotlivci
 nejrůzněj-

š ích 
živočišných 

druhů 

počínaje hmyzem přes hlodavce, 

ptáky, až po šelmy. I p
řesto, že se 

v přírodě mnohé druhy téměř ne-

potkávají, n
ebo si d

okonce jdou 

po krku, celý večer se odvíjel v 

hráč vo
lejbalového oddílu TJ Sokol Palkovice – Přemysl 

Kubala.
 slavnostního vyhlášení naleznete na 

t ě c h t o 

webových
 strá

nkách:

w
w

w
.

polar.cz/archiv/video/ 

v y h l a s e n i - s p o r -

t o v c e - r o k u - 

ms-kra
je-2012-03-03-2013-17-00

přátelském duchu a všic
hni se dobře bavili.

Tématu odpovídal i vý
běr kapely The Beavers (B

ob-

ři), kteří zahráli kromě klasických tanečních kousků 

i několik se zvíř
ecí té

matikou a potěšili t
ak zástupce 

hmyzího světa – například písní Včelka Mája.

Kolem půlnoci se
 jako každý rok losovala tombola a 

každý výh
erce byl kromě vylo

sovaného balíčku obdařen 

i potleskem přísedících
.

Nechyběla ani soutěž o nejlepší masku. Mistre
m 

převleků se stal Honza Mičulka, který si
 za svůj kostým

 

čuníka vysl
oužil koš plný holandských sýrů

.

Letošní zví
řecí vo

lej-bál navázal, na přinejmenším 

stejně vyd
ařený loňský, s 

podtitulem bubáci a stra
šidla. 

Účast byla výb
orná a potěšující je

, že téměř vši
chni při-

Valentýnské odpoledne

V pátek 15. 2. 2013 se v jíd
elně ZŠ a MŠ Palkovice konalo pro žáky 

druhého stupně Valentýnské odpoledne. Program připravovali, ja
ko kaž-

doročně, žáci 9. tříd
y. Tanec zp

estřily
 zamilované vzkazy, p

ísně na přání, 

hry a občerstve
ní, na které přispělo Sdružení rodičů. Po třech společně 

strávených hodinách všic
hni odcházeli spokojeně domů.  

 

  
       

Mgr. Jitka Krpcová

Budoucí p
rvňáčci

Od února probíhá na naší šk
ole 

společný projekt mezi ZŠ a MŠ pro 

budoucí šk
oláky a jejich rodiče“My 

se školy nebojíme“. D
ěti si v

yzkouší 

být šk
olákem, zbaví se

 obav ze vstu
-

pu do školy a získ
ají info

rmace, co bude pro děti ve škole 

důležité. Průběžně nabízíme námě-

ty a činnosti, ji
miž se

 rozvíjí 
potřeb-

né dovednosti u dětí.

Tato setkávání probíhají pravi-

delně každý měsíc. P
ostupně si děti 

i rodiče vyzk
ouší uvolňovací cviky 

při psaní, m
atematické hrátky, ja

-

zykové rozcvič
ky a jiná překvapení.

Těší nás zájem rodičů a těšíme 

se na další se
tkávání ve škole.

Za tým učitelů MŠ a I. st
. ZŠ,

Š. Pindurová 

Soutěž ve
 sběru kaštanů a žaludů

Letošní dlouhá a tuhá zima pomalu končí a my 

všich
ni se už těšíme na jaro. A nejen my, tě

ší se
 také 

veškerá lesní zvě
ř, přestože o ní, bylo stejně jako pře-

dešlá léta díky obětavým
 mysliv

cům z mysliv
eckého 

sdružení Olešná, velmi dobře postaráno. Podobně jako 

předešlých
 třináct let také letos jim

 v jejich péči o krme-

ní vyd
atně pomohli žáci 1. stu

pně naší šk
oly a také ti 

nejmenší z m
ateřské školy, kteří na-

sbírali necelé 

3 tuny kaštanů a žaludů. Mnohde 

sbíraly 

dokonce celé rodiny a přátelé. Do sou-

těže se zapojilo celkem 99 dětí ze
 šesti tř

íd a 

dvou oddělení mateřské školky, které v průběhu celé-

ho měsíce října přinášely, č
i přivážely, z

a vyd
atné po-

moci sv
ých rodičů tyto

 lesní plody do školy. V
še bylo 

přebráno, zvá
ženo a pravidelně koncem každého týdne 

mysliv
ci odvezeno buď na vysu

šení, nebo přímo do lesa.

Všechny děti byly 
21. března 2013 odměněny 

sladkými odměnami a nejlepší sb
ěrači si 

odnesli ta
ké 

krásné knihy s p
řírodní tématikou, veškeré ceny věno-

valo dětem mysliv
ecké sdružení. Mezi nejlepší sb

ěrače, 

jednot -

livce
 patřili l

etos:

1
. 

místo: 
Adéla 

Chýl-

k o v á 

z
e 

4 . 

třídy, 

315kg

2. místo: Matěj 

Peške ze 

2. B třídy, 250kg

3. místo: Vojtěch Krpec ze 4. třídy, 165kg

4. místo: Lucie Kovářová ze 2. A třídy, 

126kg

Nejúspěšnější třídou se stala 4. třída, 

která nasbírala celkem 854kg kaštanů 

a žaludů. Odměnou

 bude dětem také beseda a vych
áz-

ka s m
ysliv

ci do lesa ke krmelci v 
do-

provodu loveckého psa.

Spolupráce s m
ístním mysliv

ec-

kým sdružením se pro naši šk
olu 

Schůze oddílu kopané

TJ Sokol
Palkovice

ZŠ a MŠ 
Palkovice

Budoucí prvňáčci

Medailisté z okresní soutěže
ve sportovní gymnastice

MŠ - skřítci

Vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů

Valentýnské odpoledne

ASPV - vítězové Podbeskydské florbalové ligy

Přemysl Kubala - nejlepší sportovec 
Moravskoslezského kraje

Volejbalový ples - hlavní výherce - prasátko

Volejbalový ples - účastníci



Velká cena Palkovic –
 závod v obřím 

slalomu

V neděli 10. 3. 2013 se uskutečnil 

v místním lyža
řském areálu “Na Sjezdov-

ce“ nultý – 1. ročník veřejných závodů 

ve sjezdovém lyžo
vání s n

ázvem „Velká 

cena Palkovic v obřím slalomu“. Tento 

soutěžní den se uskutečnil pod patro-

nací a s důsledným dohledem starosty 

naší obce Radima Bače. Velký pohár 

starosty o
bce Palkovice v o

břím slalomu 

byl připraven pro nejrych
lejšího muže a 

nejrych
lejší že

nu soutěžního dne a připra-

veno bylo také 11 sad medailí p
ro jed-

notlivé kategorie lyža
řů a lyža

řek. Ve hře 

bylo hodně!  R
áno od 9 hodin se začali 

registro
vat v p

rostoru pod sva
hem první 

závodníci n
ejen z n

aší obce, ale i z 
širo-

kého okolí. Postupem času se nás závod-

níků celkově zapsalo přesně 60. Pravidla 

byla jasná. Dva měřené časy z 
toho ten 

lepší se započítával do tabulek závodu, 

který následně určil v
ítěze. V 12:30 jsm

e 

již netrpělivě očekávali výs
ledky. A

 ty b
yly 

vynikající! 
60 závodníků, z t

oho 33 bra-

lo medaili! K
aždý sje

zdař si 
také odnesl 

maličkou pozornost a také zkušenost a 

přání, že
 to příště

 dopadne určitě
 trošič-

ku lépe. Všechny vý
sledky je možno vy-

hledat na webových
 strá

nkách obce. Ty 

nejlepší je ale nutné připomenout. Nej-

rych
lejší ča

s patřil p
anu Ivanu Barabášovi 

z Palkovic a paní Martině Dybalové ze 

Lhotky. N
ejstarším

 sjezdařem byl vy
nika-

jící Č
esťa Dulava s šir

okým fanklubem 

našich mysliv
ců a nejmladším účastní-

kem odvážná čtyř
letá Viktorie Mich-

nová. Závěrem je třeba napsat, že
 

tato nová sportovní aktivita
 je určena 

pro vše
chny amatérské lyža

ře a jde v n
í 

především
 o zábavu, radost, se

tkání a po-

těšení těch nejmladších závodníků ze zís-

kané medaile. Jm
énem pořadatelů jsm

e 

moc rádi za Vaši ve
likou účast a také od-

vahu, která některým účastníkům chybě-

la. Nevadí. Příště
 si to

 určitě
 rádi rozmyslí 

a do branek vjedou, protože jde přede-

vším
 o radost z 

pohybu a zábavu. Slav-

nostní odpoledne s téměř jarním počasím 

a výb
ornou atmosférou ukončil p

erfektní 

moderátor Rosťa Oliva se starostou Radi-

mem Bačou. Všech- ny 
přítomné 

naposled pozdravili, 

poděkova-

li a přislíb
ili účast-

níkům další ro
čník 

sportovního dne. 

Starosta také slíbil, že
 se na 

startu za rok také objeví. M
yslím

, 

že by to na bednu mohlo být! 

Sportu zdar, zv
láště na lyžíc

h!

Slavomír Bača

Velká cena Palkovic 
– zá

vod v o
b-

řím slalomu

V neděli 10. 3. 2013 se uskutečnil 

v místním lyža
řském areálu “Na Sjezdov-

ce“ nultý – 1. ročník veřejných závodů 

ve sjezdovém lyžo
vání s n

ázvem „Velká 

cena Palkovic v obřím slalomu“. Tento 

soutěžní den se uskutečnil pod patrona-

cí a s důsledným dohledem starosty n
aší 

obce Radima Bače. Velký pohár sta
rosty 

obce Palkovice v o
břím slalomu byl při-

praven pro nejrych
lejšího muže a nej-

rych
lejší ženu soutěžního dne a 

připraveno bylo také 11 

sad medailí pro jednotli-

vé kategorie lyža
řů a lyža

-

řek. Ve hře bylo hodně!  

Ráno od 9 hodin se začali registro
vat 

v prostoru pod svahem první závodníci 

nejen z naší obce, ale i z š
irokého okolí. 

Postupem času se nás závodníků celkově 

zapsalo přesně 60. Pravidla byla jasná. 

Dva měřené časy z 
toho ten lepší se

 zapo-

čítával do tabulek závodu, který následně 

určil v
ítěze. V 12:30 jsm

e již 
netrpělivě 

očekávali vý
sledky. A

 ty b
yly v

ynikající! 

60 závodníků, z t
oho 33 bralo medaili! 

Každý sjezdař si také odnesl maličkou 

pozornost a také zkušenost a přání, že
 

to příště
 dopadne určitě

 trošičku lépe. 

Všechny vý
sledky je možno vyh

ledat na 

webových
 strá

nkách obce. Ty nejlepší je 

ale nutné připomenout. N
ejrych

lejší č
as 

patřil p
anu Ivanu Barabášovi z 

Palkovic 

a paní Martině Dybalové ze Lhotky. N
ej-

starším
 sjezdařem byl vynikající 

Česťa 

Dulava s ši
rokým fanklubem našich my-

slivc
ů a nejmladším účastníkem odvážná 

čtyřl
etá Viktorie Michnová. Závěrem je 

třeba napsat, že
 tato nová sportovní ak-

tivita
 je určena pro všechny amatérské 

lyžaře a jde v ní především
 o zábavu, ra-

dost, se
tkání a potěšení těch nejmladších 

závodníků ze získané medaile. Jménem 

pořadatelů jsme moc rádi za Vaši veli-

kou účast a také odvahu, která některým 

účastníkům chyběla. Nevadí. Příště
 si t

o 

určitě
 rádi rozmyslí 

a do branek vjedou, 

protože jde především
 o radost z 

pohybu 

a zábavu. Slavnostní odpoledne s té
měř 

jarním počasím a výbornou atmosférou 

ukončil p
erfektní moderátor Rosťa Oliva 

se starostou Radimem Bačou. Všechny 

přítomné naposled pozdravili, 
poděkovali 

a přislíb
ili účastníkům další ro

čník spor-

tovního dne. Starosta také slíbil, že
 se na 

startu za rok také objeví. M
yslím

, že by to 

na bednu mohlo být! 

Sportu zdar, zv
láště na lyžíc

h!

Slavomír Bača

Velká cena Palkovic 
– zá

vod v o
b-

řím slalomu

V neděli 
10. 3. 2013 se uskuteč-

nil v míst-

ním lyžařském 

areálu “Na 

Sjezdov-

ce“ nultý –
 1. ročník 

veřejných závodů ve sjez-

dovém lyžování s názvem „Velká 

cena Palkovic v obřím slalomu“. Tento 

soutěžní den se uskutečnil pod patro-

nací a s důsledným dohledem starosty 

naší obce Radima Bače. Velký pohár 

starosty o
bce Palkovice v o

břím slalomu 

byl připraven pro nejrych
lejšího muže a 

nejrych
lejší že

nu soutěžního dne a připra-

veno bylo také 11 sad medailí p
ro jed-

notlivé kategorie lyža
řů a lyža

řek. Ve hře 

bylo hodně!  R
áno od 9 hodin se začali 

registro
vat v p

rostoru pod sva
hem první 

závodníci n
ejen z naší obce, ale i z š

iroké-

ho okolí. Postupem času se nás závodní-

ků celkově zapsalo přesně 60. Pravidla 

byla jasná. Dva měřené časy z 

toho ten lepší se
 započítával 

d
o 

tabulek závodu, který následně 

určil v
ítěze. V 12:30 jsm

e již 
netrpělivě 

očekávali vý
sledky. A

 ty 
byly v

ynikající! 

60 závodníků, z t
oho 33 bralo medaili! 

Každýtovního dne. Starosta také slíbil, že
 

se na startu za rok také objeví. M
yslím

, že 

by to na bednu mohlo být! a
vomír Bača

A jdeme na to...

Už jedu...

Vyhlášení výsledků - mladší žákyně

Vyhlášení výsledků - předškolačky

Vyhlášení výsledků - veteráni

03/2013Obecního úřadu v Palkovicích

Velká cena 
Palkovic – závod 
v obřím slalomu


