
Naši hasiči 
pomáhali po po-

vodních v 

Čechách 

Po dohodě se starostou obce 

panem Radimem Bačou bylo rozhodnuto, 

že konkrétním místům postiže
ným povodní bude 

nabídnuta materiální a technická pomoc. D
o postiže

né 

lokality m
ěsta Štětí – části H

něvice byla vysl
ána část zá

-

sahové jednotky Palkovic v
e složení: Filip Široký, T

omáš 

Opěla, Karel Stavinoha a Martin Kiša. 

Pomáhat jsm
e odjížděli s n

ásledující t
echnikou: Wol-

swagen Transporter, 5 ks če
rpadel, 2 ks elektrocentrál, 

2 ks vy
sokotlakých čist

ičů, vys
oušeč vlh

kosti, m
otorová 

pila a další te
chnika na odstranění bahna a naplavenin. 

Vezli js
me s se

bou také desinfekční prostředky pro místní 

obyvatele.

Na místo jsm
e dorazili v

 pátek večer a již p
ři příjezdu 

jsme si uvědomovali, ja
kou měl žive

l sílu
 a jak byla situace 

vážná. Od sobotního rána až do stře
dy jsm

e samostatně 

pracovali koordinováni HZS Ústeckého kraje. Náš  tý
m 

pomáhal lidem převážně s če
rpáním vody ze sklepů, od-

klízením bahna ze sklepů, garáží a ze zahrad a zejména 

pak odčerpávání laguny vo
dy, která znemožňovala pří-

jezd z je
dné stra

ny do obce. I p
řes vá

žnost si
tuace zde 

panovala přátelská nálada a lidé byli v
elmi vst

řícní. Když 

se konečně ve stře
du podařilo odčerpat lagunu vody, 

naše práce byly t
ímto ukončeny.

Chtěl bych podotknout, že
 i vz

hle-

dem k nasazení techniky a části č
lenů 

zásahové 
jednotky (celkem má 17 členů) nebyla 

ohrožena akceschopnost sb
oru v Palkovicíc

h.

Závěrem bych chtěl poděkovat vše
m, kteří se

 na této 

rych
lé akci podíleli a všem členům tým

u za přístu
p a po-

moc obci za
sažené povodní. Za SDH Tomáš Opěla

Eliška 

Kubalová a Kateřina Žváková jsou pře-

bornicemi České republiky 

V sobotu 15. června 2013 se konaly v 
Kou-

nici u Vlastějovic (o
kres Kutná hora) turistic

ké zá-

vody ČASPV (Česká asociace „Sport pro všech-

ny“) –
 „Medvědí stezka“. Této soutěže se zúčastnilo 

260 děvčat a chlapců z ce
lé republiky.

Náš Moravskoslezskéhý kraj reprezentovalo 28 

dvoučlenných hlídek z T
J Slavkov, T

J Neplachovice, 

TJ Mošnov, TJ Hladké Životice, TJ Palkovice a TJ 

Kunčice pod Ondřejníkem.

Na 3,5 kilometrové trati se
 hodnotila nejen rych

lost 

běhu, ale i zn
alosti ze

 zdravovědy, poznávání stro
mů, kvě-

tin a zvířa
t, práce s buzolou a mapou, tábornické dovednos-

ti, „f
ouknutí“ n

a cíl, s
oučinnost hlídky a další. S

tarší ža
ctvo

 a 

dorost m
ěly čá

st tra
ti podle azimutu.

V silné kon-
kurenci 10 krajů se naši závodníci 

rozhodně ne-

ztratili. P
ět kategorii z 

8, morav-

skos lez -

ský kraj vyh
rál a stal se 

držite
lem 

putovního pohá-

ru pro ab-

solutního 

vítěze. K to-
muto ví-

tězství
 

p ř i -

s p ě -
lo 

také 

10 dětí z 

naše-

ho turistic
-

k é

ho oddílu 

Ž l u t ý 

kvítek a od-

dílu sportovní 

gymnas -

tiky. Soutěž byla letos 

v e l i c e 

vyro
vnána a rozdíly mezi jed-

notlivými 

hlídkami byly 
opravdu sekundové. 

Např. 
v 

kategorii m
ladších žákyň se do dvou minut výs

ledné-

ho času vešlo hned 10 hlídek. O to více
 nás těší, že

 

se Eliška Kubalová a Kateřina Žváková sta
ly 

přebornicemi republiky.

Poděkování patří vš
em závodníkům, protože 

každý bod se počítal a na celkovém vítězství
 měli 

podíl úplně všic
hni. 

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně II:

Eliška Kubalová a Kateřina Žváková  
 

 
 

1. místo

Kristin
a Gřesová a Bára Šidelková  

 
 

8. místo

Alena Mikešová a Anna Olejníková 

 
 

 
16. místo

Mladší žá
ci II

:

Michal Bužek a Jan Pělucha  

 
 

 

13. místo
Doros-

 Naši hasiči s obyvateli Hněvic

Zaplavená příjezdová cesta do Hněvic

Senioři na Trojmezí

Senioři na Králově hoře

Přebornice republiky Kateřina Žváková a Eliška Kubalová
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Školní rok 2012/13 

ve škole v P
alkovicíc

h

Ve školním roce 2012/13 navštěvovalo naši šk
olu 251 žáků. 

Na stře
dní školy odchází z 9

. tříd
y 23 žáků, ze 7. tříd

y na gymná-

zium 4 žáci.

Ve 2. pololetí prospělo s vy
znamenáním 166 žáků, prospělo 

84 žáků, 1 žák neprospěl. 

Se samými jedničkami prospěli: v 
1. tříd

ě všech 26 žáků, ve 2. 

A 15 žáků, ve 2. B 12 žáků, ve 3. tř. 
15 žáků, ve 4. tř. 

5 žáků a v 

5. tř. 
6 žáků. V 6. tříd

ě Veronika Eliášová a Klára Kasperčíková, v 

7. tříd
ě Petra Chlebková a Kateřina Tylečková, v 8

. tříd
ě Ladislav 

Merta.
Za reprezentaci šk

oly, z
a výb

orný prospěch a zodpovědnou 

práci byla udělena pochvala ředitele školy Veronice Eliášové. Dále 

bylo uděleno celkem 103 pochval tříd
ního učitele za svě

domité 

plnění školních povinností, p
ráci pro třídu a reprezentaci šk

oly.

Za špatnou pracovní morálku, ne-
vhodné 

chování 

ke spolužákům a neomluvené ho-

diny 
bylo 

uděleno celkem 12 napomenutí tří
d-

ního 

učitele, 15 důtek tříd
ního učitele a 2 důtky 

ředitele školy. D
va žáci 9. tříd

y byli h
odnoceni dru-

hým stupněm z ch
ování.

Našim žákům se dařilo také ve sportovních a vědomost-

ních soutěžích
:

Matematická olympiáda - okresní kolo: 5. tř. 
V. Eliášová; 9. tř. 

Lucie Juřenová, Michaela Žváková, David Kolář; Pythagoriáda – 

okresní kolo: 6. tř. 
Veronika Eliášová, 8. tř. 

Ladislav Merta. Archi-

mediáda – okresní kolo 7. tř. –
 Adam Kolář; Biologická olympiáda 

– okresní kolo: 8. tř. 
Jan Kuchař; Fyzikální olympiáda- okresní 

kolo: 9. tř. D
avid Kolář; Dějepisná olympiáda – 8. tř. L

adislav Mer-

ta;  Zeměpisná olympiáda – okresní kolo: Veronika Eliášová, 6. tř. 

(3. místo), Ja
n Žídek, 7. tř.,

 David Kolář, 9. tř, 
Finanční gramot-

nost – okresní kolo, 3. místo: Gabriela Kusinová, 

9. tř.,
 Martin Lepík, 8. tř.,

 

Kr is tý -

na Mamulová; Win with Oxford – okresní kolo: Kamil Trochta, 4. 

tř.; K
onverzace v anglickém jazyce

 – okresní kolo: 9. tř. 
Barbora 

Rajnochová, 7. tř. P
etra Chlebková; Volejbalový p

ohár – okresní 

kolo – 2. místo: 8. tř. 
Jiří B

ajtek, 9. tř. 
Ondřej Balaš, A

dam 

Farský, D
avid Kolář, D

an Kunz, T
omáš Trojčínský; D

oprav-

ní soutěž – okresní kolo:  2
. místo 7. tř. 

Jan Oliva, Jakub 

Ryška, Kateřina Tylečková, 
8. tř. 

Michaela Žakarová.  

Atletika - Povodí Ondřejni-

ce: skok do dál-

k y 
– 1. místo Anna Ta-

l o v á , 

2. místo Tomáš Kr-

pec, 2
. místo Kristi-

na Gřesová; běh na 

50m - 2. místo 

Tomáš Kr-

pec, 
Eliška 

Špačková, 3. mís-

to Tereza 

žková; hod míčkem - 3. 

místo Kris-

tina Gřesová, Eliška Špačková, Vanda Gře-

sová, Jakub Jaroš. Florbal -  P
ovodí Ondřejni-

ce – 2. místo: 7. tř. 
Bajtek Jiří,

 Bobřík Matěj, 

Merta Ladislav, M
inarčík Jiří,

 Warzecha Jakub, 

Sapere – vědět jak žít –
 okresní kolo, 3. 

místo: Markéta Krčová, 8. tř.,
 

Petra Chlebová, 7. tř.,
 

Ta -

deáš Hetmer, 

7. tř.
S p o r t o v n í 

gymnast ika 

– okresní kolo a postup do krajského 

kola: Karolína Bužková, 1. místo, 

Vanda Gřesová, 2. místo, Eliška Mer-

tová, 4. místo, Kristin
a Gřesová, 3. 

místo, Marek Kozel, 2. místo.

Skok vyso
ký – okresní kolo: 

Karolína Michálková, Karolína 

Nevrlá, 8. tř.,
 Petr Ja

neček, Jiří
 

Slípek 9. tř.

Také v to
mto školním roce 

pro žáky připravili u
čitelé 

kro-

Sportovní výj
ezd na Slovensko

Obec Palkovice a ZŠ a MŠ Palkovice 

navázaly v 
loňském školním roce kontakt 

s obcí  Zázrivá
 a tamější základní ško-

lou, nacházející s
e na Slovensku v o

kre-

se Dolný Kubín. Na konci če
rvna 2012 

byli zá
stupci obce a školy sp

olu s 20 žáky 

u nás, letos ve dnech 25. 6. a 26. 6. 

jsme navštív
ili Zázrivo

u my - v
ybraní žáci 

z 8. a 9. tříd
y sp

olu s učiteli, panem ředi-

telem a zástupci za
 obec.

Po přivítá
ní v základní škole a uby-

tování nastoupili naši žá
ci k sportovním 

utkáním, hoši si 
zahráli fo

tbal a florbal, 

děvčata si zv
olila florbal. Přes velkou sna-

hu a bojovnost byli žá
ci ve

 všem poraže-

ni, co
ž jim

 ale nezhoršilo
 dobrou náladu 

a chuť blíže se seznámit se
 slovenskými 

žáky.
Další část odpoledne jsme se měli 

možnost podívat do záchranné stanice 

v Zázrivé
, jediné stanice na Slovensku, 

která se snaží pomoct zr
aněným zvíř

a-

tům, především
 dravcům, tak, aby byla 

schopna vrátit se po vyléčení opět 

do přírody. Z
hlédli jsm

e také film
 o 

če sko -
-slovenském projektu na 

záchra-

nu orla skalního.

Večer 

si ještě 

zahráli naši žáci 

proti so
bě volejbal a pak 

už následovalo posezení se slo-

venskými přáteli u ohně.

Ve stře
du ráno jsm

e se roz-

loučili, 
jako pozdrav ze Slo-

venska nakoupili je
ště korba-

číky, a protože pršelo, místo 

plánované pěší tú
ry js

me se 

vydali autobusem k Orav-

skému hradu. Po prohlíd-

ce jsm
e se už ubírali k do-

movu.
Ha-

siči 
ve školce

Po tom co jsme si s 

dětmi ve školce povídali o 

práci hasičů a prohlíželi si 
obráz-

ky v 
knihách, se už děti nemohly 

dočkat, až je uvidí opravdu. Jedno 

krásné horké dopoledne jsme se s 

dětmi vyd
ali „n

a Bařinu“, kde už stá
lo 

oprav-

dické hasičsk
é auto! Pan Martin 

Polášek odpověděl na všechny zví
davé 

dotazy, 
předvedl hasičsk

é vybavení – 

přilbu, brýle, kyslík
ovou bombu. Nako-

nec se děti osvěžily l
imonádou i sprškou 

z hasičsk
é hadice.

Také nesmíme zapomenout na spo-

lečně prožité odpoledne rodičů a dětí, 

Třída Sluníčko si v rámci prázd-

n i -
nové prevence zahrála na 

„Dopravní školičku“. 

P o 

z v l á d n u t í 

v ě -

d o -

mostní a 

praktické zkoušky, 

d ě t i 

obdržely „Dět-
ský řidič-

s k ý 

průkaz“.

Pasování před-

školáků probí-

halo v rá
mci projektu „My 

se ško-

ly nebojíme“. Tento slavnostní akt 

probíhal v odpoledních hodinách společně 

s rodiči. D
ěti byly p

asovány mečem vedoucí učitelky 

M. Bebčákové, která v dobovém kostým
u každému dítěti 

předala diplom a poděkovala za poctivo
u celoroční přípra-

vu na vstu
p do 1. tříd

y.

Cílem školního výle
tu tříd Motýlek a Hvězdička byla 

opět Bílá. Pro děti byl 

p ř i -

praven program na téma „Indiánské 

léto“. 
Děti 

byly rozděleny do družstev, 

dostaly 
indiánské 

čelenky a plnily různé 

úkoly.  Naučily 
se indiánský 

pokřik, seznámily se ži-

votem indiánů. Počasí a vlastně všechno bylo super.

Na zahradě ZŠ mohly tří
dy Motýlek a Hvězdička shlédnou 

preventivní přednášku policie ČR z Frýdku-Místku spojenou 

s ukázkou. Děti měly m
ožnost prohlédnout si p

olicejní auto, 

vysíl
ačky, pouta, obušek, samopal, pistoli i v

estu. Akce děti 

velice zaujala.

Tradiční „N
oc v M

Š“ prožili p
ředškoláci v 

MŠ Pod Ha-

bešem. Plnili rů
zné úkoly, h

ráli hry a
 po večeři se

 děti 

vyřá
dily na diskotéce. Pohádka na dobrou noc 

rušné odpoledne ukončila. Po bohaté snída-

ni si 
děti v 

MŠ ještě pohrály, a
 pak hurá domů k mamin-

ce. Fotky ze všech akcí m
ůžete shlédnou na strá

nkách školy 

http://palkovice.skolyfm
.cz/.

Iva 

Du-

Poděkování

Převážná část dětí z t
řídy Hvězdiček MŠ Palkovice nastoupí po prázdninách do 

první tříd
y a tak jim nezbylo, než se rozloučit s 

paní učitelkou Monikou Bebčákovou 

a Šárkou Juřicovou. Bylo to trochu smutné loučení, a tak aby paní učitelky nezapo-

mněly, u
dělaly jim

 děti „o
tisky“ sv

ých ručiček i se jmény (fo
to na 3. stra

ně obálky). 

Děti byly v
e školce velmi spokojené, a proto touto cestou děkuji rodiče i děti učitel-

kám za vše, co pro ně v m
ateřské škole udělaly.

Rodiče dětí tří
dy Hvězdiček MŠ Palkovice

Poděkování

Převážná část dětí z t
řídy Hvězdiček MŠ Palkovice na-

stoupí po prázdninách do první tříd
y a tak jim nezbylo, než 

se rozloučit s 
paní učitelkou Monikou Bebčákovou a Šár-

kou Juřicovou. Bylo to trochu smutné loučení, a tak aby 

paní učitelky). D
ěti byly v

e školce velmi spokojené, 
a 

proto touto cestou děkuji rodiče i děti učitelkám za 

vše, co pro ně v m
ateřské škole udělaly.

Rozloučení třídy Hvězdiček

MŠ PalkoviceZŠ Palkovice

Sportovní výjezd na Slovensko

Sportování na Slovensku

Zájezd do Itálie

Děti oceněné starostou obce za mimořádné výkony 
ve školním roce 2012 - 2013

Beseda s Policii ČR

Indiánské léto

Den princezen a princů

Projekt ZŠ - svatba

Atletické závody v Brušperku
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Pranostika

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Když dne ubývá, horka přibývá.

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
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Zprávy z Obecního úřadu...

Usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,

které se konalo 19. 6. 2013 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od  

25. 3. 2013 do 3. 6. 2013.
2) Rozbor hospodaření obce k 31. 5. 2013.
3) Informaci starosty obce o přípravě nařízení obce o zákazu podomního prodeje.
4) Informaci starosty obce o rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinan-

cování projektu „Palkovice - dostavba kanalizace - IV. etapa“.

Slovo starosty

Vážení palkovjané a myslikovjané,
ještě jednou se vracím ke stavbě kana-

lizační sítě. V zastupitelstvu jsme schválili 
příspěvek 4 000 Kč pro každou nemo-
vitost na Vaší kanalizační přípojku. Chtěl  
bych Vám říci, pokud se domníváte, že ne-
jste schopni vše papírově vyřídit, klidně se 
po domluvě s našim pracovníkem panem 
Jaroslavem Jankem, připojte. Tak ať je 
v zemi vše v pořádku do poloviny září. Na 
papíry máte čas do konce listopadu. My-
slím, že každý „správný“ byrokrat z toho, 
co jste si teď přečetli, nebude mít radost, 
ale já zase nemám radost z toho, kolik pa-
pírů pro pár splašků (h…n) je třeba popsat 
a kolik nás to všechny stojí peněz.

Už některé slyším, jak se znovu ptají, 
proč se kanalizace vůbec stavěla. Znova 
píšu, že jsme dostali výstavbu kanalizač-
ních řadů nařízenou při vstupu do Evrop-
ské unie. Je třeba napsat, že se snažíme 
chovat ekologicky, žalujeme na sousedy, 

když se jim zadýmí z komína nebo suší 
seno otevřeným ohněm. Na druhou stra-
nu splašky, které jsou možná ještě větší 
„svinstvo“ bychom nechávali v klidu téct 
do příkopu, na pole či do potoka. Dost už 
o kanalizaci.

Chtěl bych se zmínit o uvažovaném 
zákazu podomního prodeje v Palkovicích 
a na Myslíku, protože pro mnoho lidí je 
způsob tohoto nucení k nakupování dost 
obtěžující a hlavně dříve narození občané 
tím poměrně trpí a i v mnoha případech 
jsou okrádáni lidmi, kteří se za podomní 
prodejce třebas jen vydávají. V příloze 
Palkovických listů Vám bude doručen do-
tazník, ve kterém chci, abyste se k tomuto 
zákazu v krátkosti vyjádřili.

Přeji Vám hezké léto, hodně sluníčka 
a věřím, že se s většinou z Vás potkám 
na tradičních Dožínkách, které se budou 
konat 24. srpna.

Radim Bača
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5) Informaci ředitele Mgr. Ivo Fišera o průběhu zápisu dětí do mateřské školy pro 
školní rok 2013-2014.

6) Informaci zastupitele pana Jana Vrbice o jednání ve věci omezení provozu na 
„obslužné“ komunikaci.

7) Informaci místostarosty obce o výsledku dotazníkového šetření ve věci instalace 
bezdrátového místního rozhlasu.

II. Schvaluje:
1) Změnu programu jednání zastupitelstva obce s vyjmutím bodu 3 programu - 

schválení závěrečného účtu obce za rok 2012.
2) Program jednání zastupitelstva obce.
3) Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Martin Kurečka, Aleš Kubala.
4) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Věra Krpcová, Ing. Vratislav 

Obadal.
5) Směnnou smlouvu mezi Obcí Palkovice a panem Jaroslavem Opělou, Palkovice 

73, o směně částí obecních pozemků parc. č.2736/3 a 2806/4 k.ú.Palkovice 
dle GP č.1590-31/2011 vyhotoveného Ing. Hanou Freilichovou o celkové vý-
měře 180 m2.

6) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a manžely Lucií Bílkovou, Palkovice 365 
a Milanem Bílkem, Palkovice 114, o odkupu části pozemku parc. č.3118/4 dle 
GP č.1706-97/2012 vyhotoveného firmou Zekan o celkové výměře 86 m2 za 
dohodnutou kupní cenu 8186,-Kč.

7) Poskytnutí finančního daru ve výši 4000,-Kč těm, kteří budou mít k datu 15. 9. 
2013 uzavřenou smlouvu s obcí Palkovice o odvádění odpadních vod kanalizací. 
Finanční dar bude poskytován v době od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013 na zákla-
dě doložení všech požadovaných dokumentů a podpisu darovací smlouvy.

8) Že příspěvek na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2013, který byl schválen 
usnesením zastupitelstva obce č. ZO/15/2012/II./7 ze dne 18. 12. 2012, bude 
občanům poskytován formou finančního daru na základě darovací smlouvy.

9) Rozpočtové změny č. 1 rozpočtu obce Palkovice na rok 2013.
10) Na základě provedeného výběru typu a provedení a cenové nabídky, zakoupení 

zastávkového přístřešku na autobusovou zastávku Palkovice Kubala směr Kozlo-
vice za nabídkovou cenu 265 044,-Kč, Palkovice Kubala směr Frýdek-Místek za 
nabídkovou cenu 127 706,-Kč a Palkovice Tomis směr Kozlovice za nabídkovou 
cenu 93 015,-Kč od firmy MM Cite a.s. Bílovice.

11) Příspěvek na podporu činnosti zájmových organizací TJ Sokol Palkovice ve výši 
150 000,- Kč.

12) Smlouvu mezi Obcí Palkovice a firmou Envipartner s.r.o. na zpracování Digi-
tálního povodňového plánu obce Palkovice v rámci projektu „Protipovodňová 
opatření obce Palkovice“ za cenu 108 900,-Kč včetně DPH.

13) Smlouvu č. 10/2013-41 o financování projektu „Církevní památky - společné 
hodnoty v Palkovicích a Porabce“ z fondu mikroprojektu Euroregionu Beskydy.
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14) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Pře-
místění a rekonstrukce pomníku padlých na Myslíku“ ve výši 40 000,-Kč.

15) Termín konání příštího zasedání zastupitelstva obce 30. 6. 2013 v 10:30 v Re-
stauraci pod Habešem. 

16) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 
dodavatele varovného a vyrozumívacího systému pro projekt „Protipovodňová 
opatření obce Palkovice“ ve složení:
• Mgr. Petr Gřes
• Ing. Tomáš Huďa
• Martin Kurečka

17) Smlouvu mezi Obcí Palkovice a Beskyd Agro a.s. o zajištění těžebních prací 
v obecních lesích.

18) Smlouvu mezi Obcí Palkovice jako oprávněnou a JUDr. Ivanem Barabášem, Mgr. 
Janou Barabášovou, MUDr. Petrem Kudělkou, Lubomírem Pavlíčkem, Vlastou 
Pavlíčkovou, Lubomírem Pokludou, Jaroslavou Pokludovou a Janou Spěvákovou 
jako povinnými o zřízení věcného břemene na vedení, provozování a udržování 
kanalizace na pozemcích parc.č. 2408/58, 2408/44, 2408/42 a 2408/57 vše 
k.ú.Palkovice.

III. Vyhlašuje:
1) Záměr prodeje části pozemku parc. č.789/1 k.ú.Myslík dle GP č. 580-38/2013 

vyhotoveného firmou Zekan.
2) Záměr prodeje částí pozemku parc. č.1482/1 k.ú.Palkovice dle GP č.1253-

97/2006 vyhotoveného Ing. Luborem Štěrbou. 

IV. Zamítá:
1) Na základě žádosti paní Zdeňky Olšovské, Myslík 155, prodej pozemku par-

c.č. 138/1 k.ú.Myslík z důvodu trvající platné nájemní smlouvy k tomuto pozem-
ku. 

V. Ukládá:
1) Starostovi obce vyvolat jednání zájemců o odkup pozemku parc.č. 138/1 k ú.

Myslík.
2) Místostarostovi obce zjistit možnost vydání OZV zakazující pálení odpadu na ote-

vřených ohništích.
3) Místostarostovi obce zajistit provedení revize vyhlášky o volném pohybu psů. 

V Palkovicích dne: 19. 6. 2013

    Radim Bača  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta



P A L K O V I C K É  L I S T Y

5

Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,

které se konalo 30. 6. 2013 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Ing. Tomáš Huďa, Mgr. Věra Krpcová, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Petr Gřes, Mgr. Ludmila Skarková.
4) Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2012, který se uzavírá vyjádřením sou-

hlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradou. Zastupitelstvo obce přijímá 
následující nápravné opatření: Závěrečný účet obce bude v následujících letech 
schvalován vždy do 30. 6. následujícího roku.

5) Oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku v otevřeném 
podlimitním řízení s názvem „Zateplení obecního úřadu Palkovice“.

6) Smlouvu o dílo č. 00297054 – PREU – SFŽP – CZ.1.02/3.2.00/12.14436 
mezi Obcí Palkovice a Ing. Radomírem Bezděkem na poskytování průběžných 
poradenských a konzultačních služeb při realizaci projektu „Zateplení obecního 
úřadu Palkovice“.

7) Členy komise pro otevírání obálek ve výběrovém řízení dle bodu I./5 ve složení: 
Radim Bača, Slavomír Bača, Mgr. Petr Gřes, Dalibor Rada a Jan Vrbica. Náhrad-
níci Mgr. Věra Krpcová, Aleš Kubala a Martin Kurečka.

II. Vyhlašuje:
1) Záměr prodeje části pozemku parc. č.110 k.ú.Palkovice, označeného nově jako 

parc. č. 110/2 k.ú.Palkovice dle GP č. 1765-61/2013 vyhotoveného firmou Zekan.

V Palkovicích dne: 30. 6. 2013
    Radim Bača  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta

Občané naší obce sběrem a recykla-
cí elektrospotřebičů výrazně pomá-
hají chránit životní prostřed

V naší obci je již několik let možné 
ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr 
a následnou recyklaci zajišťuje společ-
nost ASEKOL, která nám dále poskytuje 

přesné informace o tom, kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky zodpovědnému třídění 
ušetřili a pomohli tak životnímu prostře-
dí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, 
o kolik jsme snížili produkci skleníkových 
plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. 
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Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v loň-
ském roce vytřídili 91 televizí, 223 
monitorů a 1.542 kg drobných spo-
třebičů. Tím jsme uspořili 84,98 
MWh elektřiny, 3.578,3 litrů ropy, 
388,75 m3 vody a 3,82 tun primár-
ních surovin. Navíc jsme snížili emi-
se skleníkových plynů o 19,62 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 76,18 tun.

Důkladná analýza společnosti ASE-
KOL posuzovala systém zpětného od-
běru televizorů, počítačových monitorů 
a drobných spotřebičů, jako jsou např. 
mobily, notebooky nebo tiskárny. Spo-
lečnost hodnotila, jaké byly dopady jejich 
sběru, dopravy a ekologického zpraco-

vání či likvidace na životní prostředí. Ná-
sledné výsledky studie byly prezentovány 
formou spotřeby energie, surovin, emisí 
do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Celkové výsledky za rok 2012 jsou 
opravdu impozantní. Díky sběru a recy-
klaci elektra se společnosti ASEKOL jen 
v loňském roce v České republice poda-
řilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, 
které mají v současnosti hodnotu přes 
123 milionů korun, nebo skoro 198 ti-
síc MWh elektřiny, což je spotřeba celé 
České republiky za více než jeden den. 
Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 
3 225 cest kolem rovníku automobilem 
s běžnou spotřebou. A na tom všem mají 
zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpo-
vědně třídí odpad, čímž velkou měrou 
pomáhají chránit naše životní prostředí.

Kontejnery na použité textilie, boty a hračky

V obci Palkovice byly rozmístěny tři kontejnery na použité textilie, boty a hračky.
Myslík (u Holiše)

před hospodou „U Myšáka“
u transformátoru na dolním konci Palkovic

Do kontejnerů vkládejte pouze vyprané textilie, čisté boty a umyté hračky. 

Prosíme občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali žádný jiný odpad.

LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném 
množství televizí, monitorů a drobného 
elektrozařízení.

Díky zpětnému odběru a následné re-
cyklaci elektra je možné výrazně přispět 
k řešení problémů se zásobami přírodních 
zdrojů, jako je například voda nebo ropa. 
Už zpětný odběr a recyklace 100 mobil-

ních telefonů uspoří elektrickou energii 
za více než 2 200 korun nebo ropu po-
třebnou pro ujetí 417 km automobilem. 
Získávání druhotných surovin recyklací je 
navíc pro životní prostředí mnohem šetr-
nější, než těžba primárních surovin přímo 
ze Země.
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Seriál o členech zastupitelstva

Dnes Vám před-
stavím předsedu Ko-
mise pro občanské 
záležitosti (KPOZ), 
pana Ing. Tomáše 
Huďu. Potkávám jej 
každý pátek v tělo-
cvičně, kde se aktiv-

ně věnuje dětem v turistickém od-
dílu. Dříve než Tomáše Huďu, jsem 
poznala jeho maminku, která každé 
ráno vodila svoje vnouče do školky. 
To jsem ještě netušila, kdo je tatín-
kem dítěte. Ale už v té době jsem 
měla jasno v tom, že „každý z nás je 
důležitý, každý z nás je výjimečný“.

Začnu od podlahy: ptám se před-
sedy, kdo je zřizovatelem zmíněné 
Komise pro občanské záležitosti 
a jak se stalo, že Ing.Tomáš Huďa 
je jejím předsedou.

Obecně vzato, jakoukoliv komisi může 
zřídit rada obce jako svůj poradní orgán. 
To znamená, že rada nemá zřizovací po-
vinnost, ale pouze právo. Předsedou dle 
zákona je zastupitel obce, ostatní členové 
komise jsou přizvaní občané obce (viz zá-
kon č. 128/2000 Sb., o obcích). Naše 
komise má jedenáct členů včetně předse-
dy a paní Kapsové (matrikářka obecního 
úřadu) a je tímto mezi desíti komisemi 
v naší obci tou nejpočetnější. V komisi 
pracuje celkem devět žen a dva muži. Já 
jako zvolený zastupitel jsem ze zákona 
zároveň ustanoven předsedou a jsem po-
věřen řízením komise.

Čím se daná komise zaobírá? 
Mohl byste nám prozradit, co Vás 
osobně na této práci baví nejvíce?

Rád bych nejdříve uvedl, že tato ko-
mise má v naší obci dlouholetou tradici 
– vznikla totiž v roce 1959. Chronolo-
gicky vzato, s naší prací se setkávají už 
děti v peřince, a to u příležitosti vítání 
občánků. Je to slavnostní chvíle, kdy po-
zveme rodiče společně s jejich ratolestmi 
na obecní úřad a slavnostním způsobem 
stvrdíme zapsání dětí do svazku naší 
obce. Další náplní práce komise je orga-
nizační zajištění tak zvaného společného 
setkání „sedmdesátníků“, tedy jubilantů, 
kteří v daném roce dovršili sedmdesát 
let života. Tato akce pravidelně probíhá 
každý rok v prosinci a to ve spolupráci 
s klubem seniorů.

Nejvíce času nám ale zaberou osob-
ní návštěvy občanů u příležitosti jejich 
životního jubilea 80 let, 85 let, 90 let 
a poté každý následující rok. Samozřej-
mě nezapomínáme ani na manželské 
svazky. Chodíme blahopřát všem man-
želům, kteří uzavřeli sňatek na úřadě 
v Palkovicích, u příležitosti výročí jejich 
svatby (zlatá, nebo diamantová svatba). 
Případným zájemcům můžeme i zařídit 
na obecním úřadě symbolický svatební 
obřad, kterým si dané výročí společně 
připomenou. Nutno dodat, že přizva-
ní členové komise pracují pro obec ve 
svém volném čase a bez nároku na fi-
nanční odměnu. Rád bych jim touto ces-
tou za jejich dosavadní obětavou práci ze 
srdce poděkoval.
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Rozdáváte tedy radost a občané 
Vás a členy komise určitě rádi vítají 
ve svých příbytcích. Kdo rozhoduje 
o dalších úkolech Vámi reprezento-
vané komise?

Musím přiznat, že jsem měl nejprve 
z naší práce určité obavy, možná rozpaky, 
a to proto, že jsem se domníval, že nebu-
deme správně přijati, že se návštěvy v do-
mácnostech snad v dnešní době už neho-
dí… Ale opak je pravda. Naši jubilanti jsou 
mnohdy vskutku nadšeni z našich návštěv 
- a to nás moc těší a zároveň povzbuzuje 
do další práce. Co se dalších úkolů týká, 
jak jsem už v úvodu zmínil, jsme poradní 
orgán rady, takže rada obce, nebo zastu-
pitelstvo nás může zahrnout případnými 
dalšími úkoly. Novinkou v naší práci bude 
organizační zajištění vyznamenání občanů 
obce titulem „Čestný občan“ v případě 
schváleného konkrétního návrhu zastupi-
telstvem.

Můžete nám prozradit, kdo se už 
stal čestným občanem Palkovic?

Tento titul používají mnohá města 
a obce České republiky. Jeho nositelé 
jsou vyznamenáni za mimořádný přínos 
pro svou, případně jinou, obec v celé ob-
lasti lidského života (oblast kulturní, spor-
tovní, duchovní, společenská…). Seznam 
oceněných by byl dlouhý, napočítal jsem 
celkem třiatřicet oceněných. Pro ilustra-
ci mohu uvést, že prvním oceněným se 
stal už v roce 1896 palkovický farář Fer-
dinand Baar. Nejvíce občanů bylo oce-
něno před I. světovou válkou v rozmezí 
let 1906–1911. Následně byl až v roce 
1936 oceněn pouze jeden jediný občan, 
a tím byl první prezident Československa, 
T. G. Masaryk. Jména všech oceněných 

si je možno přečíst v publikaci Pohledni-
ce z Palkovic, kterou v roce 2000 vydal 
Turistický oddíl Žlutý kvítek. Jsem hluboce 
přesvědčen o tom, že po těch letech by se 
i v současnosti určitě našly další osobnosti, 
které by byly hodny tohoto titulu. Možná 
je to pro nás občany taková výzva.

Jsem velice rád, že zastupitelstvo obce 
schválilo pro tento významný společenský 
akt pravidla, která jsou závazným doku-
mentem o tom, za jakých podmínek se 
tento titul uděluje. Přesné znění těchto 
pravidel najdou občané v Palkovických 
listech nebo na internetových stránkách 
obce.

Věnujete se ještě i nějakým dal-
ším odvětvím společenského života 
v obci?

Co se týká mých aktivit, ať už společen-
ských, nebo jiných, tak musím přiznat, že 
se s tím v poslední době u mě nějak „roztr-
hl pytel“. Ne že bych měl potřebu u všeho 
dění v obci být, ale ve své povaze mnohdy 
nedokážu říci to zásadní „ne“. Mám ně-
jaké aktivity pro naši školu ve Sdružení 
rodičů, pomůžu i v naší farnosti s organi-
zací některých akcí, v pátky a některé ví-
kendy mě zase úkoluje „turisťák“, dvanáct 
let spolupracuji s Charitou Frýdek-Místek 
na projektu Tříkrálová sbírka. Dovolím si 
malou sebekritickou poznámku: občas se 
mi podaří najít si čas i na svou rodinu, bez 
jejíhož velkého pochopení a pomoci bych 
to všechno nezvládl. Mám prostě rád život 
a snažím se ho žít naplno.

Děkuji Vám za krátké představení 
Vaší činnosti v komisi.

Za rozhovor poděkovala  
Iveta Trochtová, členka redakční rady.
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Co je doma, to se počítá – dámy a pánové!

Podnikatelská jednička
– sesterské duo fa Prašivka 

Je Vám, vážení spoluobčané, 
známo, že v naší vesnici máme 
stálou sběrnu pro čistírnu peří 
a šití dek, sběrnu pro čistírnu 
oděvů a sběrnu pro opravu obuvi 
a koženého zboží? Není? Tak věz-
te: tyto tři služby v jednom balení 
nabízí sesterské duo – Marie 
Hrůzková a Drahomíra Ma-

ráková - ve své prodejně smíšeného 
zboží fa Prašivka.

Je zřejmé, že ve Vaší prodejně 
jsou výše uvedené služby pouze do-
plňkovou nabídkou ke stálému sor-
timentu zboží. Když se Vašich nad-
standardních služeb občané rozhod-
nou využít, jak dlouhou dobu budou 
na své, do sběrny odevzdané věci 
čekat?

Čistírna peří a šití dek funguje na zákla-
dě našich zkušeností do dvou týdnů a vy-
čištěné oděvy nebo opravená obuv, vymě-
něný zip na riflích či na bundě se jim tak 
navrátí do týdne. Myslíme si, že je to pro 
občany naší vesnice pohodlná a výhodná 
služba. Nemusí nikam cestovat a vše si vy-
řeší v místě bydliště.

Vaše prodejna se nachází u hlav-
ní silnice ve směru k obci Kozlovice. 
Občané Palkovic i projíždějící auto-
mobilisté si nemohou nepovšimnout 
toho, že v exteriéru provozovny den 
co den prezentujete zahradnické ná-
řadí. Co konkrétně nabízíte?

Občané, kteří projíždějí kolem prodej-
ny a rozhodnou-li se cokoliv z nabídky na-
koupit, mohou si zaparkovat své vozidlo 

přímo u vchodu do prodejny a naložit si 
do kufru auta například pytle se substrá-
tem, kůrou, hnojivem, netkanou textilií, 
dále pak nářadí, například lopaty, rýče, 
motyky, košťata a také dřevěné uhlí na let-
ní grilovaní, či proutěné košíky.

Hledám v nabídce nějaké krmivo 
pro moje koťátka. Naleznu v ní i ně-
jaké konzervy či granule pro předou-
cí členy mé rodiny?

Samozřejmě, nabízíme také krmivo 
pro téměř všechny domácí miláčky - pej-
sky, kočičky i pro hlodavce. Snažíme se 
sortiment ušít na míru poptávce občanů. 
Pracujeme zde od roku 1992 a můžeme 
říct, že z nabídky, kterou máme na pro-
dejně, si vybere každá hospodyňka či hos-
podář.

Máte otevřeno od pondělí do so-
boty, vždy od půl osmé ranní. Do-
mnívám se, že občané ocení čerstvý 
denní tisk, který naleznou přímo 
u pokladny.

To máte pravdu. Kromě tisku nabízí-
me i SIM karty a dobíjecí kupóny Blesk 
Mobil. Ti, kteří nás nestihnou navštívit 
ráno, nemusejí propadat skepsi: prodej-
nu uzavíráme v pracovní dny v sedmnáct 
hodin a v sobotu v jedenáct dopoledne. 
Nemůžeme ovšem opomenout novinku 
v naší nabídce: v prostorách prodejny je 
umístěn stojan s přáníčky. Zákazníci si 
u nás tedy mohou vybrat přání k nejrůz-
nějším příležitostem. A blahopřáním to 
nemusí končit. Budou-li potřebovat přá-
ní doplnit dárkem, mohou si ho vybrat 
z naší nabídky keramiky nebo dekorač-
ních svíček a my Vám jej upravíme do 
dárkového balíčku.
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Marie Bednářová
Marie Bednářová 

se narodila 14. 4. 
1917 ve vesnici Mou-
řinov nedaleko Bučo-
vic. Své mládí proží-
vala s rodiči a čtyřmi 
sestrami. Po ukonče-

ní obecné školy nastoupila na osmileté 
gymnázium a po maturitě na pedago-
gickou akademii. V době studií se záro-
veň věnovala hře na hudební nástroje 
a zpěvu. Po absolvování pedagogické 
akademie prošla několik učitelských míst 
– Levoča, Vyškov, Dražovice, Podomím 
a Český Těšín.

V regálech se nachází drogistické 
zboží, základní kuchyňské potřeby, 
ponožky, potraviny, cukrovinky, ne-
alko a také nanuky. Co je hitem Vaší 
prodejny?

Projíždějící návštěvníci z okolních ves-
nic u nás nakupují téměř vše - od žiletek, 
přes grilovací tácky až po hit naší prodej-
ny, a tím je cukroměr na kvas. Už několi-
krát jsme se setkaly s pochvalou právě za 
tento druh zboží. Kdyby se zákazníci chtěli 
dotázat na určité zboží, které jim momen-

tálně schází, mohou nás kontaktovat na 
telefonním čísle 732 865 532.

Která místa navštěvujete ve svém 
volném čase?

Obě rády pracujeme na zahrádce. Mi-
lujeme také vycházky do přírody.

Co byste popřály občanům Palkovic?
Aby na nás nezapomínali. Jsme tady 

pro Vás.
Za rozhovor Marii a Drahomíře 

poděkovala členka redakční rady 
Iveta Trochtová.

Dnešní setkání jsem nechal na panu 
Šupinovi, který paní Bednářovou dobře 
zná a rozhovor s ní vedl již několikrát. Já 
můžu akorát napsat to, že paní Bedná-
řová je pro mne jakási éterická bytost, 
která se nikde moc nepředváděla, nikde 
se o ní moc nemluvilo, a přesto jí všichni 
znají. Z níže napsaného si každý domyslí, 
proč to tak je. Mí starší kamarádi, kteří 
měli to štěstí, že je paní Bednářová učila, 
o ní mluví jen hezky. A my mladší, jako 
nevědomí žáčci mateřské či obecné ško-
ly, nevědouc, co je paní Bednářová zač, 
jsme měli hrůzu z toho, když se ve tří-
dě, či doma řeklo, že když budeme šišlat 

nebo jinak nesprávně vyslovovat vezme 
nás do parády paní Bednářová a ta z nás 
tu správnou výslovnost dostane. Samo-
zřejmě jako malé děti jsme si představo-
vali ledacos, jen ne hodnou paní a tak od 
hrůzy jsme „td,td,td“ opakovali tak dlou-
ho až z nás to „r“ nakonec vypadlo. 

Ti, kteří se k paní Bednářové dostali, 
nám řekli, že to nijak nebolelo a navrch 
ještě dostali hašlerku.

Teď nechám psát pana Jarka Šupinu, 
aby Vás seznámil s tím, co všechno se dá 
za život stihnout i v takové dědině jako 
jsou Palkovice.

Radim Bača

Obyčejná setkání



P A L K O V I C K É  L I S T Y

11

Provdala se za strážmistra Adolfa 
Bednáře z Palkovic a do této vesnice se 
přistěhovala 15. 12. 1945. V roce 1946 
nastoupila jako učitelka do Základní ško-
ly v Palkovicích, kde učila čtyři roky ze-
měpis, občanskou výchovu a ruský jazyk. 
Současně si zvyšovala způsobilost pro výu-
ku na středních školách v oborech dějepis, 
ruský jazyk, občanská nauka, defektolo-
gie, logopedie a způsobilost pro ozdravov-
ny a léčebny tělesně postižených. V Pal-
kovicích učila žáky hudebního kroužku 
hře na housle.

V roce 1947 byly v Palkovicích vy-
tvořeny dva dívčí skautské oddíly a jeden 
z nich krátkou dobu také vedla. V rám-
ci své činnosti se děvčata učila orienta-
ci v přírodě a chodila na různé výlety 
do Beskyd.

Práci v palkovické škole však Marie 
Bednářová musela z náboženských důvo-
dů ukončit. Tehdejšímu řediteli Oldřichu 
Bačovi a některým dalším občanům vadi-
lo, že Marie Bednářová chodí do kostela 
a vyučuje jejich děti. Proto byla v roce 
1950 přeložena na zvláštní školu v Místku. 
V únoru 1951 vznikl v Palkovicích pod 
jejím vedením ženský pěvecký sbor, 
který vystupoval úspěšně při různých kul-
turních akcích v obci. V roce 1956 začali 
zpívat i muži, a tak vznikl smíšený pěvec-
ký sbor. Později se také stala dirigentkou 
místního kostelního sboru.

V roce 1951 byla Marie Bednářová 
přičiněním některých lidí propuštěna úpl-
ně ze školských služeb. Dlouho nemohla 
sehnat zaměstnání a jen díky řediteli Čej-
kovi, ze Slezanu 04, našla uplatnění v tex-
tilním závodě SLEZAN. Pracovala zde rok 
a půl. Zásluhou dobrých lidí a vlastní pílí se 
mohla v roce 1953 vrátit k učitelskému 

povolání. Vyučovala na 2. zvláštní škole 
ve Frýdku-Místku. V roce 1958 ovšem 
dostala rozhodnutím Odboru pro škol-
ství a kulturu rady Okresního národního 
výboru ve Frýdku-Místku opět výpověď 
pro „neplnění výchovných úkolů ulože-
ných ministerstvem školství a kultury 
a nedostatečný pracovní výkon“. Přešla 
proto na škole na jiný úsek, kde pracova-
la až do svého odchodu na důchod v roce 
1973.

Kdekoliv učila, vždy tam zakláda-
la pěvecký kroužek mládeže, se kterým 
vystupovala po okolních vesnicích. Této 
práci věnovala veškerý svůj volný čas 
a mnohdy ze svých prostředků nakupo-
vala notový papír a sama noty rozepiso-
vala ostatním členům kroužku. Na škole 
v Palkovicích začala vést mandolínový 
soubor, který byl ve své době velmi po-
pulární a oblíbený. 

Na žádost představitelů Jednotné-
ho zemědělského družstva v Palkovicích 
v 70. letech nacvičila pro jejich ples Čes-
kou besedu, kde účinkovalo šest kol, 
tedy 48 chlapců a dívek v českých kro-
jích, které si tehdy zapůjčili z ostravského 
divadla.

Již téměř v důchodovém věku se Marie 
Bednářová začala učit anglickému jazyku, 
který zvládla tak dokonale, že v důchodu 
mohla angličtinu vyučovat jak ve školce, 
tak i na I. stupni Základní školy v Palkovi-
cích. Rovněž se učila 10 let v Závodním 
klubu Slezanu celosvětový jazyk esperan-
to, který byl v totalitní době velmi použí-
ván. Osobně se zúčastnila čtyř světových 
kongresů esperanta – v Maďarsku, Polsku, 
Bulharsku a v Česku v Praze. Esperanto 
vyučovala také v mezinárodním táboře 
v Lančově u Znojma. V Závodním klu-
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bu Slezanu začala také navštěvovat kurs 
jógy a cvičívala pravidelně dvakrát denně.

Nemalou pozornost věnovala logope-
dii, tj. správné výslovnosti, malých dětí. 
Dodnes mnozí palkovičtí občané jen jejím 
přičiněním umí správně vyslovit nejtěžší 
písmena české abecedy s, z, č, ř, r a dal-
ší. Ještě donedávna učila hře na kytaru 
a dávala soukromé hodiny angličtiny. Dne 
14. dubna 2013 se dožila významného 
životního jubilea – devadesáti pěti let.

„Když jsem měla jubileum (pozn. 
90 let), tak se mě vnuci ptali, co bych si 
přála. Řekla jsem jim o mobilní telefon, 
a tak mi ho koupili. Pak jsem si všimla, 
že pracují na počítači a také o ten jsem 
měla zájem. A tak mi pořídili již starší 
počítač,“ vzpomíná Marie Bednářová. 

Bývalá učitelka se zaučovala moderní 
technice, a to z počátku díky knihovnici 
Miroslavě Šlajerové, doma ji pak pomáha-
li vnuci. Počítač se stal nedílnou součásti 
denního života. 

„I když jsem celá léta učila děti an-
gličtinu, tak nyní jsem, díky internetu, 

objevila kurz angličtiny, které se stále 
věnuji a poznávám nové věci, které jsem 
nikdy nevěděla. Mnohdy, když si potře-
buji zjistit řemeslníky pro údržbu domu 
či zahradníky, najdu si na internetu tyto 
lidi, což je pro mě, jako starší osobu, vel-
mi výhodné.“

Jaromír Šupina

Krátký výlet do “staropalkovštiny“
pauz – dřevěná tyč, která se upevňovala 
na furu sena po jeho naložení provazem 
zvaným pauzňok vepředu a vzadu koňské-
ho povozu
ohrabčok – velký proutěný koš používa-
ný většinou na přenášení sena či slámy
ďíža – dřevěná káď používaná např. na 
nakládání kysaného zelí
pokřiva - kopřiva 
švrlok – kuchyňské náčiní
hrněc – hrnec po palkovsky
hryněc – hrnec po myslikovsky
Myslíkovské nářečí je vylepšeno v ně-
kterých případech ještě o písmno y za 
r, např. krk je kryk, vrch je vrych, hrněc 
je hryněc

Základní škola a mateřská škola Palkovice

Noc s Andersenem 
11. dubna 2013 pro-

běhla na naší škole Noc 
s Andersenem, noc s po-
hádkami. Letos jsme se 
poprvé sešli, na pohád-
kovou Noc, všechny třídy 

prvního stupně. Každá třída měla svůj pro-
gram. Mladší děti se zabývaly pohádkami 
a starší pověstmi. Pan Andersen předčítal 
ve třech skupinách dětí. Mladším pohád-
ky, starším pověsti. Letos přibyl k panu 

Plačkovi pan Muroň, náš pan školník. Za 
příjemnou návštěvu jim patří poděkování 
všech dětí. Součástí večera byla návštěva 
obecní i školní knihovny, kde si pro nás 
připravily paní knihovnice velmi zajímavý 
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program, plný křížovek a zajímavostí ne-
jen o Heleně Zmatlíkové, která byla letos 
zástupcem českých ilustrátorů. Mladší děti 
navštívily školní knihovnu, kde vyhledávaly 
a třídily informace. Ty starší děti šly večer 
po společném zpívání do místní knihovny. 
Četli jsme si rovněž ve čtenářské dílně, kde 
jsme si procvičili tiché čtení. Děti pracova-
ly s obrázkovou osnovou pohádky „Ošk-
livé káčátko“. Po večeři se sešly všechny 
třídy na společné zpívání na schodech. 
Všichni si s chutí zazpívali naši školní pís-
ničku „Do školy je cesta“ (na nápěv písně 
„Okoř“ - jsme si ji upravili pro naši školu) 
a „Obluda“. Zpívali jsme tuto písničku tak 
tajemně, že jsme tyto pohádkové postavy 
opravdu přivábili. Najednou se objevily 
mezi dětmi. Nakonec obluda odjela na mo-
pedu. Byl to bezva zážitek. Pro mladší pak 

následovala Stezka odvahy se strašidelnou 
hudbou. Děti šly po stopách a z písmenek 
složily tajenku. Získaly diplom „Nebojsa“. 
Na závěr byla pohádka na dobrou noc 
a pomaloučku děti ulehly k spánku. Pořád 
jsme si měli co povídat. No bodejť, spát ve 
škole to je přece super.

Tomuto večeru předcházela charitativ-
ní sbírka (už 4. rokem) na konto frýdec-
ko-místecké charity – na provoz dětského 
neziskového klubu Nezbeda. „Děti dětem“  
- bylo motto sbírky. Chtěli jsme udělat ra-
dost i někomu druhému, který se nemá tak 
dobře, jako my. Vybrali jsme 3 042 ko-
run. Ještě jednou velké poděkování patří 
všem dárcům, kteří dokážou myslet nejen 
na sebe. Upřímné poděkování patří i všem 
učitelkám I. stupně.

Mgr. Miroslava Žídková

Volejbalový pohár
Ve čtvrtek 6. 6. 2013 proběhlo na 

5. ZŠ ve Frýdku-Místku poslední, čtvr-
té kolo Volejbalového poháru chlap-
ců 8. a 9. tříd, které pořádá pro školy 
v okrese Frýdek-Místek ŠSK Beskydy. 
Naši chlapci - D. Kolář, T. Trojčínský, J. 
Bajtek, O. Balaš, D. Kunz, A. Farský - vy-

bojovali opět 2. místo, stejně jako ve tře-
tím kole. Po sečtení bodů ze všech turnajů 
se umístili na krásném 2. místě, hned za 
ZŠ Komenského z Frýdlantu n. O.

Volejbalový pohár bude v příštím škol-
ním roce pokračovat dál, bohužel už bez 
našeho družstva, protože nemáme nástup-
ce za odcházející žáky deváté třídy.

Mgr. Jitka Krpcová

Atletické závody v Brušperku
V letošním roce se naši žáci již po třetí 

zúčastnili lehkoatletických závodů v Bru-
šperku, které pořádá místní škola ve spo-
lupráci se sdružením povodí Ondřejnice 
SMOPO.

Atletické závody byly rozděleny do 
2 kategorií. První kategorii tvořili žáci 
1. stupně ZŠ a ti si zazávodili v úterý 

18. června. Druhá kategorie byla pro 
žáky 2. stupně a jejich soutěž proběhla ve 
čtvrtek 21. června.

Oba závody probíhaly za velkého hor-
ka. I přesto se žákům podařilo vybojovat 
mnoho medailí. V první kategorii jsme 
získali 10 medailí. Děti závodily ve třech 
disciplínách - ve skoku dalekém, v hodu 
kriketovým míčkem a v běhu na 50m. Ve 
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Žáci naší školy navštívili Itálii
S velkým nadšením a s úsměvem na 

tváři vyrazila v sobotu 8. června skupina 
53 dětí ve věku od 8 do 14 let spolu se 
6 zaměstnanci školy na týdenní zahranič-
ní pobyt k moři, tentokráte do Itálie.

Našim cílem bylo letovisko Villaggio 
La Giara u městečna Vieste na poloostro-
vě Gargano na východním pobřeží Itálie. 
Cesta byla dlouhá asi 1640 km a trvala 
21 hodin. Nicméně cestu jsme zvládli vel-
mi dobře.

Po příjezdu do velmi sympatického 
kempu jsme byli ubytováni v bungalo-
vech pro 4 nebo 6 osob, vzdálených od 
moře jen asi 100 m. K dispozici jsme měli 
i velmi pěkný prostorný bazén. Celý are-
ál byl moc hezký, pod vzrostlými stromy 
a s dobrým vybavením.

Úkolem tohoto pobytu bylo seznámit 
se s cizí zemí, jejími zvyky, tradicemi, 
jejich jazykem, zdokonalit se v plavání. 
Také posílit imunitní systém dětí a celko-
vě upevnit zdraví působením přírodního 
prostředí (moře, mořského vzduchu...).

Hlavním programem byl pobyt, hry 
a soutěže u vody, koupání, potápění se. 
Děti lovily množství různorodých škeblí, 
viděly mořské sasanky, medúzy, kraby.

Také jsme se snažili poznat okolí. Pod-
nikli jsme několik pěších výletů po pobře-
ží, kde se nám naskytl nádherný výhled 
na dosti nezvyklé mořské pobřeží, které 
bylo velmi členité, skalnaté s příkrými úte-
sy do vody. Zvláštností pro tamější okolí 
jsou velmi častá stará rybářská zařízení, 
typická pro pobřeží Gargana, nazývaná 
trabucco.

skoku do dálky v kategorii 5. tříd zvítězila 
Anna Talová, Tomáš Krpec získal 2 stří-
brné medaile v kategorii 2. tříd za skok 
daleký a běh na 50 m. Kristina Gřesová 
v kategorii 4. tříd obsadila ve skoku da-
lekém také 2. místo a v hodu kriketovým 
míčkem 3. místo. Eliška Špačková v ka-
tegorii 1. tříd  obsadila v běhu na 50 m 
2. místo a v hodu kriketovým míčkem 
3. místo. Po jedné medaili v hodu krike-
tovým míčkem si odnesli Josef Jaroš za 
2. místo v kategorii 4. tříd a Vanda Gře-
sová za 3. místo v kategorii 3. tříd. Tereza 
Ježková získala bronzovou medaili za běh 
na 50 m v kategorii 1. tříd.

Žáci 2. stupně závodili ve čtyřech dis-
ciplínách, a to běh na 60m, vytrvalostní 
běh, skok do dálky a hod. Podařilo se 
nám vybojovat 11 medailí. Jana Dybalová 

získala 3. místo v hodu míčkem 6. tříd, 
Karolína Michálková 2. místo ve skoku 
dalekém 7. tříd a 2. místo ve vytrvalost-
ním běhu 7. tříd, Karolína Nevrlá vyhrá-
la 1. místo ve vytrvalostním běhu 7. tříd, 
Lucie Juřenová obsadila 3. místo ve vytr-
valostním běhu 9. tříd, Michaela Žváková 
obsadila 2. místo ve vytrvalostním běhu 
9. tříd, Matěj Bobčák  3. místo ve skoku 
dalekém 8. tříd a 2. místo v hodu graná-
tem 8. tříd, Richard Seidler získal 2. místo 
ve vytrvalostním běhu 6. tříd a 1. místo 
v běhu na 60m  6. tříd, Matěj Svobodník 
3. místo v běhu na 60m 7. tříd a Jakub 
Ryška obsadil 3. místo ve vytrvalostním 
běhu 7. tříd.

Mgr. Alice Gorelová 
a Mgr. Gabriela Šimoňáková
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Sportovní výjezd na Slovensko
Obec Palkovice a ZŠ a MŠ Palkovice 

navázaly v loňském školním roce kontakt 
s obcí  Zázrivá a tamější základní ško-
lou, nacházející se na Slovensku v okre-
se Dolný Kubín. Na konci června 2012 
byli zástupci obce a školy spolu s 20 žáky 
u nás, letos ve dnech 25. 6. a 26. 6. 
jsme navštívili Zázrivou my - vybraní žáci 
z 8. a 9. třídy spolu s učiteli, panem ředi-
telem a zástupci za obec.

Po přivítání v základní škole a uby-
tování nastoupili naši žáci k sportovním 
utkáním, hoši si zahráli fotbal a florbal, 
děvčata si zvolila florbal. Přes velkou sna-
hu a bojovnost byli žáci ve všem poraže-
ni, což jim ale nezhoršilo dobrou náladu 
a chuť blíže se seznámit se slovenskými 
žáky.

Další část odpoledne jsme se měli 
možnost podívat do záchranné stanice 

v Zázrivé, jediné stanice na Slovensku, 
která se snaží pomoct zraněným zvířa-
tům, především dravcům, tak, aby byla 
schopna vrátit se po vyléčení opět do 
přírody. Zhlédli jsme také film o česko-
-slovenském projektu na záchranu orla 
skalního.

Večer si ještě zahráli naši žáci proti 
sobě volejbal a pak už následovalo pose-
zení se slovenskými přáteli u ohně.

Ve středu ráno jsme se rozloučili, jako 
pozdrav ze Slovenska nakoupili ještě kor-
bačíky, a protože pršelo, místo plánova-
né pěší tůry jsme se vydali autobusem 
k Oravskému hradu. Po prohlídce jsme 
se už ubírali k domovu.

Věříme, že sportovní výjezd na Slo-
vensko se všem žákům líbil, a že se poda-
ří v dalších letech mezinárodní spolupráci 
udržet.

Mgr. Jitka Krpcová

Viděli jsme na vlastní oči tamější flo-
ru, pro nás nezvyklé olivovníky, fíkovníky 
a vinice. Také palmy, kaktusy a oleandry 
ve volné přírodě.

Také jsme si vyrazili na polodenní 
lodní výlet podél nejkrásnějšího pobřeží 
Gargana, kde se konala i návštěva něko-
lika mořských jeskyní, při zpáteční cestě 
zastávka na koupání na velmi pěkné ob-
lázkové pláži Porto Greco.

Autobusem jsme dvakrát podnikli výlet 
do města Vieste. Prošli jsme jeho historic-
kou část, prohlédli jsme si muzeum mušlí, 
přístav a velký úspěch měla i tamější trž-
nice s množstvím zboží a možností pro 
děti zajistit dárky pro nejbližší.

Většinu času jsme trávili u vody. Moc 
se nám líbily velké vlny a taky příjemné 
písčité pláže, na kterých jsme neustále 
něco stavili. Ve volných chvílích jsme 
sportovali, výtvarně se rozvíjeli, také 
nechyběla závěrečná maškarní diskoté-
ka. Také jsme okusili výbornou italskou 
zmrzlinu a typickou italskou pizzu. Ne-
zklamaly.

Zkrátka, stále se něco dělo a program 
byl velmi pestrý. Celý týden byl velice vy-
dařený, děti byly hodné, přátelské, počasí 
nám přálo, moře bylo teplotně příjemné. 
Domů jsme se vrátili všichni v pořádku 
a přivezli jsme si spoustu zážitků.

Mgr. Věra Krpcová, vedoucí zájezdu
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Školní rok 2012/13 
ve škole v Palkovicích

Ve školním roce 2012/13 navštěvo-
valo naši školu 251 žáků. Na střední ško-
ly odchází z 9. třídy 23 žáků, ze 7. třídy 
na gymnázium 4 žáci.

Ve 2. pololetí prospělo s vyznamená-
ním 166 žáků, prospělo 84 žáků, 1 žák 
neprospěl. 

Se samými jedničkami prospěli: 
v 1. třídě všech 26 žáků, ve 2. A 15 žáků, 
ve 2. B 12 žáků, ve 3. tř. 15 žáků, ve 
4. tř. 5 žáků a v 5. tř. 6 žáků. V 6. třídě 
Veronika Eliášová a Klára Kasperčíková, 
v 7. třídě Petra Chlebková a Kateřina Ty-
lečková, v 8. třídě Ladislav Merta.

Za reprezentaci školy, za výborný 
prospěch a zodpovědnou práci byla udě-
lena pochvala ředitele školy Veronice 
Eliášové. Dále bylo uděleno celkem 103 
pochval třídního učitele za svědomité pl-
nění školních povinností, práci pro třídu 
a reprezentaci školy.

Za špatnou pracovní morálku, ne-
vhodné chování ke spolužákům a neo-
mluvené hodiny bylo uděleno celkem 12 
napomenutí třídního učitele, 15 důtek 
třídního učitele a 2 důtky ředitele školy. 
Dva žáci 9. třídy byli hodnoceni druhým 
stupněm z chování.

Našim žákům se dařilo také ve spor-
tovních a vědomostních soutěžích:

Matematická olympiáda - okresní kolo: 
5. tř. V. Eliášová; 9. tř. Lucie Juřenová, 
Michaela Žváková, David Kolář; Pythago-
riáda – okresní kolo: 6. tř. Veronika Eliá-
šová, 8. tř. Ladislav Merta. Archimediáda 
– okresní kolo 7. tř. – Adam Kolář; Bio-
logická olympiáda – okresní kolo: 8. tř. 
Jan Kuchař; Fyzikální olympiáda- okresní 

kolo: 9. tř. David Kolář; Dějepisná olym-
piáda – 8. tř. Ladislav Merta;  Zeměpisná 
olympiáda – okresní kolo: Veronika Eliá-
šová, 6. tř. (3. místo), Jan Žídek, 7. tř., 
David Kolář, 9. tř, Finanční gramotnost 
– okresní kolo, 3. místo: Gabriela Kusi-
nová, 9. tř., Martin Lepík, 8. tř., Kristýna 
Mamulová; Win with Oxford – okresní 
kolo: Kamil Trochta, 4. tř.; Konverzace 
v anglickém jazyce – okresní kolo: 9. tř. 
Barbora Rajnochová, 7. tř. Petra Chleb-
ková; Volejbalový pohár – okresní kolo – 
2. místo: 8. tř. Jiří Bajtek, 9. tř. Ondřej 
Balaš, Adam Farský, David Kolář, Dan 
Kunz, Tomáš Trojčínský; Dopravní sou-
těž – okresní kolo:  2. místo 7. tř. Jan 
Oliva, Jakub Ryška, Kateřina Tylečková, 
8. tř. Michaela Žaarová.  Atletika - Po-
vodí Ondřejnice: skok do dálky – 1. mís-
to Anna Talová, 2. místo Tomáš Krpec, 
2. místo Kristina Gřesová; běh na 50m 
- 2. místo Tomáš Krpec, Eliška Špačko-
vá, 3. místo Tereza Ježková; hod míčkem 
- 3. místo Kristina Gřesová, Eliška Špač-
ková, Vanda Gřesová, Jakub Jaroš. Flor-
bal -  Povodí Ondřejnice – 2. místo: 7. tř. 
Bajtek Jiří, Bobřík Matěj, Merta Ladislav, 
Minarčík Jiří, Warzecha Jakub, Sapere – 
vědět jak žít – okresní kolo, 3. místo: Mar-
kéta Krčová, 8. tř., Petra Chlebová, 7. tř., 
Tadeáš Hetmer, 7. tř.

Sportovní gymnastika – okresní kolo 
a postup do krajského kola: Karolína Buž-
ková, 1. místo, Vanda Gřesová, 2. místo, 
Eliška Mertová, 4. místo, Kristina Gřeso-
vá, 3. místo, Marek Kozel, 2. místo.

Skok vysoký – okresní kolo: Karolína 
Michálková, Karolína Nevrlá, 8. tř., Petr 
Janeček, Jiří Slípek 9. tř.

Také v tomto školním roce pro žáky 
připravili učitelé kromě běžné výuky 
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a sportovních soutěží spoustu zajímavých 
akcí a projektů. V zimě žáci připravili Vá-
noční koncert, na jaře se celá škola zapo-
jila do školního projektu na podporu ro-
diny „Život v rodině ve 20. století“. Žáci 
2. stupně pokračovali v mezinárodním 
ekologickém projektu se školou z Bu-
jakowa v Polsku, navštívili družební zá-
kladní školu v Zázrivé na Slovensku. Žáci 
5. třídy se zúčastnili lyžařského výcviku 
v Palkovicích, žáci 7. r. vyjeli na cyklis-
tický kurz na Ostravici, pro žáky 8. r. byl 
připraven turistický kurz na Horní Bečvě 
a žáci 9. r. navštívili Prahu. Pro zájemce 
ze 3. - 8. třídy výjezd k moři, do Itálie 
vyjelo celkem 54 žáků.

Při škole působí Sdružení rodičů, pro 
žáky připravuje karneval, Mikulášskou 
nadílku, škole přispívá také finančně. Při 
zajišťování akcí pro žáky spolupracujeme 

s místními zájmovými spolky a oddíly, 
např. s oddílem kopané, se zahrádkáři, 
s hasiči a myslivci.

Veškeré školní i mimoškolní aktivity, 
jako jsou školní projekty, setkání, za-
hraniční výjezdy, poznávací a vzdělávací 
akce, může naše škola pro žáky připra-
vovat pouze díky podpoře vedení obce, 
které přispívá také na prevenci sociopa-
tologických jevů, a díky této podpoře mů-
žeme pro žáky např. zajišťovat i nadále 
bezplatně činnost zájmových kroužků ve 
škole.

Školní rok končí, děkuji všem zaměst-
nancům, kteří se podíleli na vzdělávání 
žáků, na přípravě akcí, kurzů a výjezdů, 
zapojili se do projektů EU. Děkuji také 
všem ostatním, kteří škole pomáhali. 

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Mateřská škola Palkovice

Od května t. r. se událo na naší školičce 
spousta dalších zajímavých akcí. Den dětí 
nám zkomplikovalo počasí, neboť pořád 
pršelo.  A tak se oslavy konaly na jednot-
livých třídách. Děti plnily disciplíny, jako: 
chůze po lavičce s míčkem, skoky v pytli, 
běh slalomem, mezi kužely, kolo štěstí, 
házení míčků do koše, házení do šaška, 
chodily se zavázanýma očima kolem lana, 
házely kroužky na tyčku a poznávaly zví-
řátka. Na závěr tancovaly dle hudby. Na 
Den princů a princezen už se nám počasí 
vydařilo a mohli jsme jej slavit na zahradě. 
Děti procházely stanovištěmi, kde plnily 
úkoly z různých pohádek, např. O šípko-
vé Růžence, O zlatovlásce, O živé a mrtvé 
vodě, O Popelce, Princezna koloběžka, 
stavěly hrad, hádaly hádanky, chodily po 

kolíčcích (nad propastí), skládaly kytičky 
a spousta dalších pohádkových úkolů. Na-
konec čekala děti sladká odměna, v podo-
bě bonbonů a spousty upečených dobrot 
od našich maminek. Děti byly nastrojeny 
jako princové a princezny – super den.

Každoročně nejoblíbenější akcí v zá-
věru školního roku bývá výlet. Letos se 
uskutečnil autobusem na Bílou, s názvem 
„Pohádkovým světem za pokladem“. Děti 
se ocitly v pohádce, kde potkaly princez-
ny, vodníka, čarodějku, Červenou Karkul-
ku, v nesnázích jim děti pomohly a našly 
poklad. V lanovém parku děti zdolávaly 
překážky, po dřevěných ostrůvcích a nad 
sítěmi. Na závěr se děti vydováděly na 
skákacím hradu a trampolíně.

Marcela Jindrová
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Hasiči ve školce
Po tom, co jsme si s dětmi ve školce 

povídali o práci hasičů a prohlíželi si ob-
rázky v knihách, se už děti nemohly do-
čkat, až je uvidí opravdu. Jedno krásné 
horké dopoledne jsme se s dětmi vydali 
„na Bařinu“, kde už stálo opravdické ha-
sičské auto! Pan Martin Polášek odpově-
děl na všechny zvídavé dotazy, předvedl 

hasičské vybavení – přilbu, brýle, kyslí-
kovou bombu. Nakonec se děti osvěžily 
limonádou i sprškou z hasičské hadice.

Také nesmíme zapomenout na spo-
lečně prožité odpoledne rodičů a dětí, 
kteří se bavili pod vedením agentury paní 
L. Freyové. V tělocvičně strávili deštivé 
odpoledne soutěžemi a tancem na téma 
„Kapitáne, kam s tou lodí“.

Jolana Klusová

Třída Sluníčko si v rámci prázdninové 
prevence zahrála na „Dopravní školič-
ku“. Po zvládnutí vědomostní a praktické 
zkoušky, děti obdržely „Dětský řidičský 
průkaz“.

Pasování předškoláků probíhalo v rám-
ci projektu „My se školy nebojíme“. Tento 
slavnostní akt probíhal v odpoledních ho-
dinách společně s rodiči. Děti byly pasová-
ny mečem vedoucí učitelky M. Bebčákové, 
která v dobovém kostýmu každému dítěti 
předala diplom a poděkovala za poctivou 
celoroční přípravu na vstup do 1. třídy.

Cílem školního výletu tříd Motýlek 
a Hvězdička byla opět Bílá. Pro děti byl 
připraven program na téma „Indiánské 
léto“. Děti byly rozděleny do družstev, do-
staly indiánské čelenky a plnily různé úko-
ly.  Naučily se indiánský pokřik, seznámily 

se se životem indiánů. Počasí a vlastně 
všechno bylo super.

Na zahradě ZŠ mohly třídy Motýlek 
a Hvězdička shlédnou preventivní přednáš-
ku policie ČR z Frýdku-Místku spojenou s 
ukázkou. Děti měly možnost prohlédnout 
si policejní auto, vysílačky, pouta, obušek, 
samopal, pistoli i vestu. Akce děti velice 
zaujala.

Tradiční „Noc v MŠ“ prožili před-
školáci v MŠ Pod Habešem. Plnili různé 
úkoly, hráli hry a po večeři se děti vyřá-
dily na diskotéce. Pohádka na dobrou 
noc rušné odpoledne ukončila. Po bohaté 
snídani si děti v MŠ ještě pohrály, a pak 
hurá domů k mamince. Fotky ze všech 
akcí můžete shlédnou na stránkách školy 
http://palkovice.skolyfm.cz/.

Iva Dulavová

Poděkování
Převážná část dětí z třídy Hvězdiček MŠ Palkovice nastoupí po prázdninách do 

první třídy a tak jim nezbylo, než se rozloučit s paní učitelkou Monikou Bebčákovou 
a Šárkou Juřicovou. Bylo to trochu smutné loučení, a tak aby paní učitelky nezapo-
mněly, udělaly jim děti „otisky“ svých ručiček i se jmény (foto na 3. straně obálky). 
Děti byly ve školce velmi spokojené, a proto touto cestou děkuji rodiče i děti učitel-
kám za vše, co pro ně v mateřské škole udělaly.

Rodiče dětí třídy Hvězdiček MŠ Palkovice
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Sport…

Eliška Kubalová a Kateřina Žváková 
jsou přebornicemi České republiky 

V sobotu 15. června 2013 se konaly 
v Kounici u Vlastějovic (okres Kutná hora) 
turistické závody ČASPV (Česká asociace 
„Sport pro všechny“) – „Medvědí stezka“. 
Této soutěže se zúčastnilo 260 děvčat 
a chlapců z celé republiky.

Náš Moravskoslezskéhý kraj reprezen-
tovalo 28 dvoučlenných hlídek z TJ Slav-
kov, TJ Neplachovice, TJ Mošnov, 
TJ Hladké Životice, TJ Palkovice a TJ 
Kunčice pod Ondřejníkem.

Na 3,5 kilometrové trati se hodnotila 
nejen rychlost běhu, ale i znalosti ze zdra-
vovědy, poznávání stromů, květin a zví-
řat, práce s buzolou a mapou, tábornické 
dovednosti, „fouknutí“ na cíl, součinnost 
hlídky a další. Starší žactvo a dorost měly 
část trati podle azimutu.

V silné konkurenci 10 krajů se naši zá-
vodníci rozhodně neztratili. Pět kategorií 
z osmi moravskoslezský kraj vyhrál a stal 
se držitelem putovního poháru pro abso-
lutního vítěze. 

K tomuto vítězství přispělo také 10 dětí 
z našeho turistického oddílu Žlutý kvítek 

a oddílu sportovní gymnastiky. Soutěž 
byla letos velice vyrovnaná a rozdíly mezi 
jednotlivými hlídkami byly opravdu sekun-
dové. Např. v kategorii mladších žákyň se 
do dvou minut výsledného času vešlo hned 
10 hlídek. O to více nás těší, že se Eliška 
Kubalová a Kateřina Žváková staly 
přebornicemi republiky.

Poděkování patří všem závodníkům, 
protože každý bod se počítal a na celko-
vém vítězství měli podíl úplně všichni. 

Výsledky:
Mladší žákyně II:
Eliška Kubalová a Kateřina Žváková  
   1. místo
Kristina Gřesová a Bára Šidelková  
   8. místo
Alena Mikešová a Anna Olejníková 
   16. místo
Mladší žáci II:
Michal Bužek a Jan Pělucha  
   13. místo
Dorostenky:
Simona Darková a Martina Polášková 
               10. místo

Za odbor ASPV Martina Mertová

II. Národní volejbalová liga – muži „A“
12. 10. 2013 Palkovice – Bučovice
  2. 11. 2013 Palkovice – Drasov
30. 11. 2013 Palkovice – Ostrava
14. 12. 2013 Palkovice – Holubice
  11. 1. 2014 Palkovice – Polanka n.O.
  25. 1. 2014 Palkovice – Znojmo
  15. 2. 2014 Palkovice – Litovel
  22. 2. 2014 Palkovice – Hlučín
  15. 3. 2014 Palkovice – Šlapanice

II. Národní volejbalová liga – ženy „A“
12. 10. 2013 Palkovice – Jehnice
  2. 11. 2013 Palkovice – Nový Jičín
14. 12. 2013 Palkovice – Vsetín
  11. 1. 2014 Palkovice – Prostějov
  25. 1. 2014 Palkovice – Brno – Julianov
  15. 2. 2014 Palkovice – Přerov „B“
  22. 2. 2014 Palkovice – Lanškroun
    8. 3. 2014 Palkovice – Bílovec 
  15. 3. 2014 Palkovice – Uherské Hradiště

Rozpis volejbalových zápasů – sezóna 2013/2014
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Sbor dobrovolných hasičů Palkovice

Naši hasiči pomáhali po povodních 
v Čechách 

Po dohodě se starostou obce panem 
Radimem Bačou bylo rozhodnuto, že 
konkrétním místům postiženým povodní 
bude nabídnuta materiální a technická 
pomoc. Do postižené lokality města Ště-
tí – části Hněvice byla vyslána část zása-
hové jednotky Palkovic ve složení: Filip 
Široký, Tomáš Opěla, Karel Stavinoha 
a Martin Kiša. 

Pomáhat jsme odjížděli s následující 
technikou: Wolswagen Transporter, 5 ks 
čerpadel, 2 ks elektrocentrál, 2 ks vyso-
kotlakých čističů, vysoušeč vlhkosti, mo-
torová pila a další technika na odstranění 
bahna a naplavenin. Vezli jsme s sebou 
také desinfekční prostředky pro místní 
obyvatele.

Na místo jsme dorazili v pátek večer 
a již při příjezdu jsme si uvědomova-
li, jakou měl živel sílu a jak byla situace 

vážná. Od sobotního rána až do středy 
jsme samostatně pracovali koordinováni 
HZS Ústeckého kraje. Náš  tým pomáhal 
lidem převážně s čerpáním vody ze skle-
pů, odklízením bahna ze sklepů, garáží 
a ze zahrad a zejména pak odčerpávání 
laguny vody, která znemožňovala příjezd 
z jedné strany do obce. I přes vážnost 
situace zde panovala přátelská nálada 
a lidé byli velmi vstřícní. Když se konečně 
ve středu podařilo odčerpat lagunu vody, 
naše práce byly tímto ukončeny.

Chtěl bych podotknout, že i vzhledem 
k nasazení techniky a části členů zásaho-
vé jednotky (celkem má 17 členů) nebyla 
ohrožena akceschopnost sboru v Palko-
vicích.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na této rychlé akci podíleli a všem 
členům týmu za přístup a pomoc obci za-
sažené povodní.

Za SDH Tomáš Opěla

Poděkování
Velmi děkuji Sboru dobrovolných ha-

sičů v Palkovicích a na Myslíku, že se roz-
hodli vyrazit na pomoc do oblasti posti-
žené povodněmi. Samozřejmě, že děkuji 
v prvé řadě výše jmenovaným, ale také 
těm, kteří zůstali doma, protože zde byli 
k dispozici, kdyby náhodou začalo být zle 
v Palkovicích či na Myslíku. Chci říct těm 
pochybovačům, kteří výjezd hasičů na 
povodně odsuzovali, že se mi zdá daleko 
lepší cílená pomoc lidská a materiální než 
posílat na účet peníze o kterých nikdy ne-
tušíte, kde nakonec skončí. V minulých 

letech jsme do oblasti postižené povod-
němi sice poslali finanční částku, ale tak-
též cíleně. Jednalo se o vesnici, kde byl 
znovu postaven most. Tato částka byla 
na stavbu tohoto mostu věnována. Ještě 
jednou opakuji, že akceschopnost hasičů 
na Myslíku ani v Palkovicích nebyla nijak 
omezena. Ještě navrch zde byla nabídka 
pomoci od hasičů z naší družební vesni-
ce v Polsku. Ještě jednou všem děkuji za 
spolupráci a naplnění motta všech hasičů 
„Bližnímu ku pomoci“.

Radim Bača



P A L K O V I C K É  L I S T Y

21

Blahopřejeme...

Na Vaše zdraví se dnes pije,
do lesklých pohárů šampus se lije,
bublinky šumí, zvoní v poháře,
radost a úsměvy sedají na tváře.
Všechno nejlepší k narozeninám!

V červnu oslavili své krásné jubileum 
paní Věra Damková, Božena Šigutová, 

pan Bořivoj Kubala 
a Anton Jurčo z Pal-
kovic. Připojujeme se 
s blahopřáním a přejeme 
Vám všem zdraví, poho-
du a štěstí do dalších let.
Redakční rada Palkovických listů, staros-

ta, rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Rozloučili jsme se...
Loučím se s vámi, přátelé milí,
ruky stisk už dnes vám nemohu dát.
Srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se se všemi, kdo měl mne rád.

V květnu jsme se rozloučili 
s Miroslavem Milatou z Palkovic.

Upřímnou soustrast redakční 
rada Palkovických listů, starosta, 
rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Společenská rubrika

Senior klub

Senioři vzpomínají
Hrčava, nejvýchodnější obec naší re-

publiky, zůstane u všech 43 účastníků 
autobusového zájezdu 22. května v pěk-
ných vzpomínkách. Přispělo k tomu 
pěkné počasí, útulný dřevěný kostelík 
sv. Cyrila a Metoděje v obci, hřbitůvek, 
stará restaurace U Sýkorů, obdivuhodný 
výklad průvodce pana Jindřicha Vojkov-
ského, pětikilometrová túra na Trojmezí, 
léčivá voda z „Lurdské jeskyně“ a na zá-
věr největší dřevěná restaurace v repub-
lice – Hotel Grůň v Mostech u Jablunko-
va a u ní sportovní bobová dráha, která 
mnohé lákala, ale mnohé i děsila. Je na 
co vzpomínat.

Méně náročný, ale veselý byl pro 
57 důchodců – labužníků 12. červen při 

smažení vaječiny u myslivecké chaty na 
Bařině. Ve třech várkách se smažilo 191 
vajec! Dalo to zabrat kuchařkám i Mir-
kovi Stavinohovi s vařečkou u ohniště. 
Harmonikáři Josef Chlebek a Tomáš 
Kalkus a společný zpěv zahnali všechny 
chmury a jubilantka Emilie Pavlíčková si 
v rytmu harmoniky i zatančila. Vítání byli 
i hosté Senior klubu z Metylovic, když tu 
opláceli naši návštěvu u vaječiny o týden 
dříve v Metylovicích.

I „turistickému výšlapu č. 2“ ve stře-
du 19. června přes Rozsušky a Královu 
horu do Kozlovic přálo počasí a spoko-
jenost a dobrá nálada provázela celou 
trasu 15 zdatných turistů. Pěší výlety 
do blízkého okolí se líbí. Utužují kolek-
tiv, přinášejí seniorům poznání a radost 
z aktivního pohybu.
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Přátelství a pohostinnost provázela 
i poslední červnovou akci seniorů – a to 
v sobotu 22. června, kdy 27členný ko-
lektiv Senior klubu, vedený starostou 
Obecního úřadu Radimem Bačou, přijal 
pozvání do družební Porąbky k zajímavé 
svatojánské tradici. Uvité věnečky luč-
ního kvítí, při večerním soumraku a za 
zpěvu lidových písní, dojemně unášel 
proud místní řeky a vše spolu s bohatým 
programem zůstane ve vzpomínkách 
nejméně do další společné akce. Senioři 
se vrátili s diplomem, pěknými zážitky 
a vzpomínkami. Přívětivé pozvání by 
rádi opětovali.

Připravuje se:
21. 8. smažení bramboráků
18. 9. plavba po Baťově kanálu a návště-
va skanzenu ve Strážnici

Naši jubilanti v červenci a srpnu:
Blahopřejeme Růženě Mališové 

(3. 7.), Břetislavu Dámkovi (4. 7.), 
Ing. Stanislavu Vyvialovi (7. 7.), Me-
toději Kubáňovi (31. 7.), Josefu Ma-
sařovi (4. 8.), Ludmile Žižkové (5. 8.) 
a Miloslavu Maršálkovi (31. 8.), všich-
ni z Palkovic.

Výbor Senior klubu

Zahrádkáři

Kalendář zahrádkáře

Červenec … Prší-li na Medarda i Pro-
kopa, shnije mandel i kopa.

Okrasná zahrada
Odstraňujeme odkvetlé květy okras-

ných keřů a květin, ošetřujeme růže proti 
padlí a černé skvrnitosti listů. Tato hou-
bová choroba se především projevuje na 
horní straně listů, kde vznikají hnědočer-
né, černofialové až černé skvrny - tvar 
i barva skvrn jsou často závislé na odrůdě 
růží. Napadené listy nebo jednotlivé lístky 
žloutnou a předčasně opadávají. Při velmi 
silné infekci mohou být napadeny i zelené 
větvičky nebo dokonce i květy. Následkem 
napadení se rostliny postupně oslabují, 
čímž se stávají náchylnější ke zmrznutí 
a současně i méně kvetou. Ošetření je tře-
ba provádět od prvních příznaků poškoze-
ní. U náchylnějších odrůd je pak vhodnější 
začít s ochranou preventivně, tzn. již před 
prvními příznaky, zejména tehdy, jsou-li 

vhodné klimatické podmínky pro původce 
choroby. V tomto případě se doporučuje 
s ochranou začít již v červnu.

Vhodnými fungicidy jsou například 
DISCUS, DITHANE M 45, NOVOZIR 
MN 80 NEW.
•  Vyryjeme cibulky tulipánů a narcisů, 

očistíme je, osušíme a uložíme v suchu 
a teple. Na podzim je potom můžeme 
znovu vysadit.

•  Leknínům můžeme odstranit nadbyteč-
né listy, aby nepokrývaly celou vodní 
hladinu.

Ovocná zahrada
V červenci nastává čas pro sklizeň vět-

šiny druhů drobného ovoce. Višně šetrně 
sklízíme i se stopkami, ale pro rychlý kon-
zum, nebo zpracování se mohou sklízet 
bez stopek rovnou do nádoby (s rumem), 
aby nedocházelo ke ztrátám šťávy. Hned 
po sklizni třešní začněte s letním řezem, 
aby se rány včas do zimy zacelily a pře-
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dešlo se klejotoku.  Posklizňové období 
peckovin je vhodné k řezu (třešně, višně, 
meruňky), v případě potřeby lze provést 
výrazné zmlazení a zvláště u třešní můžete 
řezem snížit starší a příliš vzrostlé koruny. 
Letní řez je možné provádět až do polo-
viny srpna. U jabloní -bujněji rostoucích 
odrůd (JONAGOLD, BOHEMIA apod.) je 
výhodné spojit letní řez s průklestem.

Jakmile sklidíme jahody, odstraníme 
šlahouny jahodníků, aby rostliny zbytečně 
nevysilovaly. Keříky je dobré ošetřit pří-
pravkem proti houbám. Proti bílé a fialové 
skvrnitosti listů se doporučuje ihned po 
sklizni porost sežnout s následným přihno-
jením a chemickým ošetřením některým 
z přípravků: Champion 50 WP, Kuprikol 
250 SC, Dithane DG Neotec, Novozir 
MN 80 NEW, Ortiva. Ošetření se podle 
potřeby opakuje v intervalu 10–14 dnů. 
Proti roztočíku jahodníkovému je vhodné 
po sklizni odstranit zakrnělé, silně napade-
né trsy a navíc provést chemické ošetření 
přípravkem Sanmite 20 WP, Vertimec 
1.8 EC, především do středu trsů.

Ihned po sklizni odstraníme rovněž 
odplozené výhony maliníků, prosvětlíme 
přehuštěné keře ostružiníků – na no-
vých výhonech zakrátíme jejich postranní 
výhony za 2 -3 listem.
•  Ovocné stromy za suchého počasí zalé-

váme sice méně často, ale o to vydatně-
ji, aby se vláha dostala až ke kořenům.

•  Půdu kolem stromů kypříme, zbavuje-
me ji plevele, případně mulčujeme po-
sekanou trávou.

•  Do předem připravených záhonů vysa-
zujeme nové jahodníky. Jejich kořeny 
ošetříme proti kořenovým plísním.

•  Ovocné stromy ošetřujeme proti mši-
cím, sviluškám, obalečům, padlí a fyzio-
logické skvrnitosti.

Doporučená chemická ochrana:
po sklizni bobuloviny ošetříme proti 

hnědému padlí (červený rybíz a angrešt), 
černé rybízy ošetříme přípravkem Omite 
proti roztočíku.
-  U odrůd jabloní citlivých na hořkou pi-

hovitost dužniny (křenčení) začínáme 
s postřiky vápenatými přípravky Wuxal 
kalcium, Kalkosol event. vápenatým 
ledkem v konc. 0,2 0,5%. Stříkáme 
v int. 1-2 týdnů a s postřiky končíme 
14 dnů před sklizní.

-  Podle potřeby pokračujeme v ošetření 
proti strupovitosti a padlí jabloně. Na 
obě choroby jsou registrovány příprav-
ky například  Score 250 EC, Talent, 
Topas 100 EC aj. Červenec je rozhodu-
jícím obdobím k zabránění výskytu pad-
lí na jabloních v příštím roce. V případě 
výskytu padlí, aplikujeme buď přípravky 
působící proti oběma chorobám anebo 
použijeme přípravek registrovaný proti 
padlí na bázi síry (Kumulus WG).

-  Rovněž sledujeme dle náletu sameč-
ků do feromonových lapačů intenzitu 
napadení jabloní obalečem jablečným 
a při jeho zvýšeném výskytu sad ošet-
říme. Obdobně ošetříme i švestky proti 
červivosti - obaleči švestkovému. Pou-
žijeme systémově působící přípravky, 
například Calypso a Mospilan 20 SP.

Zeleninová zahrada
Vyvazujeme hlavní výhony rajčat 

k oporám, jejich postranní výhony vyla-
mujeme. Přivazování je třeba udělat vol-
nější, protože hlavní výhony budou ještě 
sílit. Proti plísni bramborové stříkáme raj-
čata před každým přílivem srážek nebo 
vysoké vlhkosti nebo po cca 10 dnech 
-například měďnatým přípravkem Kocide 
2000 (s ochrannou lhůtou OL 7dní), v ob-
dobí, kdy už dozrávají první plody, volíme 
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prostředky s kratší OL - ACROBAT MZ 
WG(OL3 dny), RIDOMIL GOLD MZ Pe-
pite (OL3 dny) nebo ORTIVA(OL3 dny). 
Nejdůležitější je včasná preventivní ochra-
na. Při slabším napadení se doporučuje 
i mechanické odstraňování již napadených 
listů, aby se z porostu odstranily zdroje in-
fekce, při silném napadení je vhodné od-
stranit i celé napadené rostliny.

Rovněž brambory chráníme proti 
plísni bramborové - na listech vznikají neo-
hraničené, vodnaté, později hnědé skvrny, 
které se rychle šíří, a to většinou od okrajů 
nebo špiček listů. Na spodní straně listů, 
na rozhraní zdravého a napadeného pleti-
va se za vlhkého počasí objevují nevýrazné 
povlaky houby. Napadené listy postupně 
odumírají. Původce plísně bramborové 
způsobuje i hnilobu hlíz. Hlízy pak mají 
na svém povrchu hnědé až stříbřitě šedé 
skvrny, které se částečně propadají. Ple-
tivo pod těmito skvrnami hnědne a často 
podléhá druhotné hnilobě. Plíseň brambo-
ru je nejvážnější houbovou chorobou, kte-
rá každoročně poškozuje porosty brambor 
a rajčat. Choroba přezimuje v napadených 
hlízách a po výsadbě prorůstá do nadzem-
ní části rostlin. Z těchto primárně napade-
ných rostlin se šíří do okolního porostu. 
Inkubační doba od infekce rostliny do ob-
jevení se příznaků napadení je v průměru 
1 týden. Rozhodujícím činitelem ovliv-
ňujícím celkovou účinnost a efektiv-
nost ochrany proti této chorobě je 
termín prvního ošetření. Obvykle je 
důležitější než výběr konkrétního příprav-
ku a než celkový počet ošetření. Fungicid 
by měl být na listech v době před dopadem 
spor původce plísně. Pokud tomu tak není 
a dojde k infekci, nelze již šíření plísně v za-
pojeném porostu zcela zvládnout ani velmi 
intenzivní ochranou! Toto pravidlo platí 
i u všech dalších pravých plísní - okurkové, 

cibulové, révové, chmelové atd. Základem 
ochrany proti této chorobě je proto včasná 
- preventivní - aplikace fungicidů. Poros-
ty je nezbytné začít ošetřovat v době, kdy 
jsou vytvořeny vhodné mikroklimatické 
podmínky pro infekci a pokračovat v pra-
videlných intervalech 7 až 14 dnů podle 
počasí a napadení natě.

Obvyklá fáze pro první aplikaci je uza-
vření porostu v řádcích. Aby bylo ošetření 
dostatečně účinné, nesmí se šetřit vodou 
(optimálně 400 l/ha) a musí se ošetřit 
zejména spodní části rostlin, proto-
že tam jsou pro vývoj choroby podstatně 
lepší vlhkostní podmínky než na povrchu. 
To platí nejenom pro kontaktní přípravky, 
ale i pro přípravky působící systémově. 
Přitom čím je infekční tlak větší, tím kratší 
dobu chrání fungicidní látka rostlinu před 
napadením. K ošetření je možné použít 
přípravky ACROBAT MZ WG, CURZA-
TE GOLD, při slabém infekčním tlaku 
v druhé polovině postřikové sezony KO-
CIDE 2000.

Na bramborách škodí Mandelinka 
bramborová. Brouci i larvy nejprve vy-
kusují do listů otvory, později listy okusují 
od okrajů. Při silnějším výskytu mohou být 
listové čepele až zcela zničené (holožíry). 
Kromě brambor může mandelinka bram-
borová poškozovat i rajčata (zejména mladé 
vzcházející rostliny z přímých výsevů), lilek 
(baklažán). Vývoj- přezimující brouci na jaře 
kladou žlutooranžová vajíčka do skupinek 
na spodní stranu listů. Vylíhlé larvy jsou 
velmi žravé. V průběhu svého vývoje znač-
ně zvětšují svou velikost a celkem třikrát se 
svlékají (4 vývojová stádia). V teplejších ob-
lastech může mít tento škůdce během roku 
2 generace. Vlivem žíru listů mohou být vý-
nosy hlíz sníženy i o 30 až 50 %. Redukce 
10 % listové plochy žírem znamená snížení 
výnosu hlíz přibližně o 10 %.
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Ochrana: nejvhodnější termín ošetření je 
v době maximálního líhnutí larev. Čím dříve 
se ošetření provede, tím je nejen účinnější, 
ale i celkově efektivnější. Ošetřovat porosty, 
na kterých je převaha larev již ve 4. vývo-
jovém stádiu je již většinou málo efektivní. 
Nejúčinnější je aplikace přípravků na počát-
ku líhnutí larev. Ošetřuje se večer, kdy už 
není horko a je vyšší vlhkost vzduchu- vhod-
ná je společná aplikace s fungicidy.

K ošetření je možné používat příprav-
ky CALYPSO 480 SC nebo MOSPILAN 
20 SP. V případech ohniskovitého výsky-
tu mandelinky se nemusí provádět ošet-
ření celoplošné, stačí ošetřit rostliny jen 
v těchto ohniscích.

Rovněž některé poruchy zeleniny – 
suchá hniloba květního konce plodů 
rajčat a paprik, ale i neinfekční nek-
rózy (hnědnutí) vnitřních listů hlávek zelí, 
neinfekční okrajové nekrózy (spály) listů 
(např. salátu nebo košťálovin), neinfekční 
nekrózy vnitřních suknic cibule, propadání 
a hnědnutí středů růžic květáku nebo ne-
infekční hnědnutí poupat brokolice - vzni-
kají jako následek relativního nedo-
statku přijatelného vápníku. Následně 
je takto poškozená část rostliny napadena 
hnilobou. Základní preventivní ochranou 
proti všem uvedeným příznakům nedo-
statku vápníku je pravidelná a dostatečná 
závlaha - v průběhu celé vegetace by ni-
kdy nemělo dojít k proschnutí kořenové 
soustavy. V některých případech se však 
nedostatek vápníku může projevovat i na 
půdách příliš mokrých a rozbahněných. 
Vyrovnaná výživa všemi důležitými živi-
nami- nemělo by nikdy docházet hlavně 
k přehnojování dusíkem (zejména v amo-
niakální formě). U zeleniny (zejména u pa-
priky a rajčat) je vhodné provádět ošetření 
listovým hnojivem preventivně, nejpozději 
však při prvních příznacích choroby.

Opadávání květů papriky v létě 
ve skelníku a fóliovníku většinou způso-
buje vysoká teplota v kombinaci s nízkou 
vzdušnou vlhkostí. Při teplotě blížící se 
30°C a vzdušné vlhkosti pod 60 % květy 
nebo i poupata opadávají. Pomůže inten-
zivnější větrání a zvýšení vlhkosti.

Sledujeme signalizaci prvních výskytů 
plísně česnekovitých (plísně cibulové). 
Výskyt choroby podporuje teplejší poča-
sí a počasí se střídavými teplotami mezi 
5 až 23 °C, vysoká vzdušná vlhkost, 
rosy a dešťové srážky. Ošetřujeme v 7 až 
14denních intervalech podle počasí. Po-
užijeme přípravky jako například Acro-
bat MZ WG, Curzate M, Novozir MN 80 
NEW, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite, aj. 
Pro zvýšení účinnosti se doporučuje přidat 
do postřikové jíchy smáčedlo. Při dešti-
vém počasí lze interval ošetření zkrátit.

•  Cibuli a česnek již nezaléváme. Dozrají-li 
v sušší půdě, budou lépe skladovatelné.

•  Pokud u cibule a česneku začnou polé-
hat natě a rostliny žloutnout, sklidíme 
je. Nejprve je necháme asi týden ležet 
na záhoně, pak je očistíme a osušíme. 
Poté je ještě 3-4 týdny sušíme venku 
pod přístřeškem. Až potom natě u cibu-
le ukroutíme a u česneku odstřihneme.

•  Okurky, papriky a rajčata chráníme 
proti mšicím, třásněnkám a molicím, 
celer proti houbové skvrnitosti a pozdní 
košťálovou zeleninu proti plodomorce 
zelné.

•  V druhé části července sklízíme rajčata, 
tykve, okurky a fazolové lusky.

•  Za teplého a suchého počasí vydatně 
zaléváme.

•  Vyséváme ještě špenát, který sklidíme 
na podzim.

Ing. Vratislav Obadal
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Recepty pro Vás…

V horkém létě máme 
chuť na čerstvé ovoce 
a zeleninu, vydatnou 
grilovací party nebo 
sladké osvěžení. A Vy? 

Najděte si svůj letní hit 
mezi recepty, které jsem 

pro Vás připravila do dneš-
ního čísla. Jsou jednoduché a zvládnou 
je i naše děti. Tak proč nepřipravit pře-
kvapení pro rodiče až dorazí z práce. 
Děti, držím Vám palce.

Těstoviny s rajčaty

Špagety, sýr Niva, pepř, sůl, česnek, 
rajčata, olivový olej, bazalka.

Zatímco vaříme špagety, připravíme 
si směs z rajčat. Rajčata nakrájíme na os-
minky a zalijeme olivovým olejem, přidá-
me utřený nebo velmi na jemno nakráje-
ný česnek, osolíme, opepříme a přidáme 
bazalku. Promícháme a necháme chvíli 
uležet, aby rajčata pustila šťávu. Pak stu-
denou směs dáváme na špagety a posy-
peme postrouhanou nivou.

Grilované kotlety na zázvoru a medu

4 kotlety, sůl a pepř dle potřeby, 
3 lžíce olivového oleje, 2 lžíce medu, 
lžíce nastrouhaného zázvoru.

Kotletky lehce naklepeme, osolíme, 
opepříme, posypeme podle chuti chilli 
kořením a nasucho z obou stran grilu-

jeme, až je maso měkké, ale stále ještě 
šťavnaté. V misce smícháme olivový olej, 
rozmačkaný česnek, šťávu z půlky citronu 
a přilijeme asi 3 lžíce vody. Směs met-
ličkou dobře prošleháme. Hotové ugrilo-
vané maso ihned potíráme připravenou 
pomazánkou. Servírujeme s čerstvou ze-
leninou, výborně se hodí rajčata.

Ovocné knedlíky z bramborového 
těsta s tvarohem

 250g uvařených brambor, 250g 
jemného tvarohu, 250g hrubé mouky, 
1 vejce, špetka soli, ovoce.

Uvařené brambory oloupeme a na-
strouháme do mísy. Poté přidáme měkký 
tvaroh, hrubou mouku, vejce, sůl a vypra-
cujeme vláčné těsto. Těsto rozdělíme na 
kousky (stejně velké) a naplníme ovocem 
- nejlepší je sezónní. Knedlíky vaříme 
v páře cca 30 min.

Ostružinový koktejl s medem

500 ml polotučného mléka, 1 hrnek 
ostružin, 1-2 lžíce včelího medu, 1 lžíce 
vanilkového cukru.

Do mixéru vlijeme mléko, přidáme 
čerstvé nejlépe až trochu přezrálé os-
tružiny, med, vanilkový cukr a dobře 
rozmixujeme.

Dobrou chuť Vám přeje Iveta Trochtová
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21. 8. Seniorklub - smažení bramboráků
24. 8. Obecní dožínky – prostranství před tělocvičnou
30. 8. Memoriál Antonína Řezníčka – 2. ročník, start v 17 hodin, prostranství před
            tělocvičnou
11. 9. Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Lukeše – Obecní úřad 17 hodin 
18. 9. Seniorklub - plavba po Baťově kanálu a návštěva skanzenu ve Strážnici
21. 9. Český pohár ve volejbale – muži, tělocvična Palkovice
21. 9. Zahrádkářská výstava – ZŠ Palkovice 8.00 – 18.00
22. 9. Český pohár ve volejbale – muži, tělocvična Palkovice
22. 9. Zahrádkářská výstava – ZŠ Palkovice 9.00 – 12.00

Termínový kalendář
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Omalovánka pro děti



Školní rok 2012/13 

ve škole v P
alkovicíc

h

Ve školním roce 2012/13 navštěvovalo naši šk
olu 251 žáků. 

Na stře
dní školy odchází z 9

. tříd
y 23 žáků, ze 7. tříd

y na gymná-

zium 4 žáci.

Ve 2. pololetí prospělo s vy
znamenáním 166 žáků, prospělo 

84 žáků, 1 žák neprospěl. 

Se samými jedničkami prospěli: v 
1. tříd

ě všech 26 žáků, ve 2. 

A 15 žáků, ve 2. B 12 žáků, ve 3. tř. 
15 žáků, ve 4. tř. 

5 žáků a v 

5. tř. 
6 žáků. V 6. tříd

ě Veronika Eliášová a Klára Kasperčíková, v 

7. tříd
ě Petra Chlebková a Kateřina Tylečková, v 8

. tříd
ě Ladislav 

Merta.
Za reprezentaci šk

oly, z
a výb

orný prospěch a zodpovědnou 

práci byla udělena pochvala ředitele školy Veronice Eliášové. Dále 

bylo uděleno celkem 103 pochval tříd
ního učitele za svě

domité 

plnění školních povinností, p
ráci pro třídu a reprezentaci šk

oly.

Za špatnou pracovní morálku, ne-
vhodné 

chování 

ke spolužákům a neomluvené ho-

diny 
bylo 

uděleno celkem 12 napomenutí tří
d-

ního 

učitele, 15 důtek tříd
ního učitele a 2 důtky 

ředitele školy. D
va žáci 9. tříd

y byli h
odnoceni dru-

hým stupněm z ch
ování.

Našim žákům se dařilo také ve sportovních a vědomost-

ních soutěžích
:

Matematická olympiáda - okresní kolo: 5. tř. 
V. Eliášová; 9. tř. 

Lucie Juřenová, Michaela Žváková, David Kolář; Pythagoriáda – 

okresní kolo: 6. tř. 
Veronika Eliášová, 8. tř. 

Ladislav Merta. Archi-

mediáda – okresní kolo 7. tř. –
 Adam Kolář; Biologická olympiáda 

– okresní kolo: 8. tř. 
Jan Kuchař; Fyzikální olympiáda- okresní 

kolo: 9. tř. D
avid Kolář; Dějepisná olympiáda – 8. tř. L

adislav Mer-

ta;  Zeměpisná olympiáda – okresní kolo: Veronika Eliášová, 6. tř. 

(3. místo), Ja
n Žídek, 7. tř.,

 David Kolář, 9. tř, 
Finanční gramot-

nost – okresní kolo, 3. místo: Gabriela Kusinová, 

9. tř.,
 Martin Lepík, 8. tř.,

 

Kr is tý -

na Mamulová; Win with Oxford – okresní kolo: Kamil Trochta, 4. 

tř.; K
onverzace v anglickém jazyce

 – okresní kolo: 9. tř. 
Barbora 

Rajnochová, 7. tř. P
etra Chlebková; Volejbalový p

ohár – okresní 

kolo – 2. místo: 8. tř. 
Jiří B

ajtek, 9. tř. 
Ondřej Balaš, A

dam 

Farský, D
avid Kolář, D

an Kunz, T
omáš Trojčínský; D

oprav-

ní soutěž – okresní kolo:  2
. místo 7. tř. 

Jan Oliva, Jakub 

Ryška, Kateřina Tylečková, 
8. tř. 

Michaela Žakarová.  

Atletika - Povodí Ondřejni-

ce: skok do dál-

k y 
– 1. místo Anna Ta-

l o v á , 

2. místo Tomáš Kr-

pec, 2
. místo Kristi-

na Gřesová; běh na 

50m - 2. místo 

Tomáš Kr-

pec, 
Eliška 

Špačková, 3. mís-

to Tereza 

žková; hod míčkem - 3. 

místo Kris-

tina Gřesová, Eliška Špačková, Vanda Gře-

sová, Jakub Jaroš. Florbal -  P
ovodí Ondřejni-

ce – 2. místo: 7. tř. 
Bajtek Jiří,

 Bobřík Matěj, 

Merta Ladislav, M
inarčík Jiří,

 Warzecha Jakub, 

Sapere – vědět jak žít –
 okresní kolo, 3. 

místo: Markéta Krčová, 8. tř.,
 

Petra Chlebová, 7. tř.,
 

Ta -

deáš Hetmer, 

7. tř.
S p o r t o v n í 

gymnast ika 

– okresní kolo a postup do krajského 

kola: Karolína Bužková, 1. místo, 

Vanda Gřesová, 2. místo, Eliška Mer-

tová, 4. místo, Kristin
a Gřesová, 3. 

místo, Marek Kozel, 2. místo.

Skok vyso
ký – okresní kolo: 

Karolína Michálková, Karolína 

Nevrlá, 8. tř.,
 Petr Ja

neček, Jiří
 

Slípek 9. tř.

Také v to
mto školním roce 

pro žáky připravili u
čitelé 

kro-

Sportovní výj
ezd na Slovensko

Obec Palkovice a ZŠ a MŠ Palkovice 

navázaly v 
loňském školním roce kontakt 

s obcí  Zázrivá
 a tamější základní ško-

lou, nacházející s
e na Slovensku v o

kre-

se Dolný Kubín. Na konci če
rvna 2012 

byli zá
stupci obce a školy sp

olu s 20 žáky 

u nás, letos ve dnech 25. 6. a 26. 6. 

jsme navštív
ili Zázrivo

u my - v
ybraní žáci 

z 8. a 9. tříd
y sp

olu s učiteli, panem ředi-

telem a zástupci za
 obec.

Po přivítá
ní v základní škole a uby-

tování nastoupili naši žá
ci k sportovním 

utkáním, hoši si 
zahráli fo

tbal a florbal, 

děvčata si zv
olila florbal. Přes velkou sna-

hu a bojovnost byli žá
ci ve

 všem poraže-

ni, co
ž jim

 ale nezhoršilo
 dobrou náladu 

a chuť blíže se seznámit se
 slovenskými 

žáky.
Další část odpoledne jsme se měli 

možnost podívat do záchranné stanice 

v Zázrivé
, jediné stanice na Slovensku, 

která se snaží pomoct zr
aněným zvíř

a-

tům, především
 dravcům, tak, aby byla 

schopna vrátit se po vyléčení opět 

do přírody. Z
hlédli jsm

e také film
 o 

če sko -
-slovenském projektu na 

záchra-

nu orla skalního.

Večer 

si ještě 

zahráli naši žáci 

proti so
bě volejbal a pak 

už následovalo posezení se slo-

venskými přáteli u ohně.

Ve stře
du ráno jsm

e se roz-

loučili, 
jako pozdrav ze Slo-

venska nakoupili je
ště korba-

číky, a protože pršelo, místo 

plánované pěší tú
ry js

me se 

vydali autobusem k Orav-

skému hradu. Po prohlíd-

ce jsm
e se už ubírali k do-

movu.
Ha-

siči 
ve školce

Po tom co jsme si s 

dětmi ve školce povídali o 

práci hasičů a prohlíželi si 
obráz-

ky v 
knihách, se už děti nemohly 

dočkat, až je uvidí opravdu. Jedno 

krásné horké dopoledne jsme se s 

dětmi vyd
ali „n

a Bařinu“, kde už stá
lo 

oprav-

dické hasičsk
é auto! Pan Martin 

Polášek odpověděl na všechny zví
davé 

dotazy, 
předvedl hasičsk

é vybavení – 

přilbu, brýle, kyslík
ovou bombu. Nako-

nec se děti osvěžily l
imonádou i sprškou 

z hasičsk
é hadice.

Také nesmíme zapomenout na spo-

lečně prožité odpoledne rodičů a dětí, 

Třída Sluníčko si v rámci prázd-

n i -
nové prevence zahrála na 

„Dopravní školičku“. 

P o 

z v l á d n u t í 

v ě -

d o -

mostní a 

praktické zkoušky, 

d ě t i 

obdržely „Dět-
ský řidič-

s k ý 

průkaz“.

Pasování před-

školáků probí-

halo v rá
mci projektu „My 

se ško-

ly nebojíme“. Tento slavnostní akt 

probíhal v odpoledních hodinách společně 

s rodiči. D
ěti byly p

asovány mečem vedoucí učitelky 

M. Bebčákové, která v dobovém kostým
u každému dítěti 

předala diplom a poděkovala za poctivo
u celoroční přípra-

vu na vstu
p do 1. tříd

y.

Cílem školního výle
tu tříd Motýlek a Hvězdička byla 

opět Bílá. Pro děti byl 

p ř i -

praven program na téma „Indiánské 

léto“. 
Děti 

byly rozděleny do družstev, 

dostaly 
indiánské 

čelenky a plnily různé 

úkoly.  Naučily 
se indiánský 

pokřik, seznámily se ži-

votem indiánů. Počasí a vlastně všechno bylo super.

Na zahradě ZŠ mohly tří
dy Motýlek a Hvězdička shlédnou 

preventivní přednášku policie ČR z Frýdku-Místku spojenou 

s ukázkou. Děti měly m
ožnost prohlédnout si p

olicejní auto, 

vysíl
ačky, pouta, obušek, samopal, pistoli i v

estu. Akce děti 

velice zaujala.

Tradiční „N
oc v M

Š“ prožili p
ředškoláci v 

MŠ Pod Ha-

bešem. Plnili rů
zné úkoly, h

ráli hry a
 po večeři se

 děti 

vyřá
dily na diskotéce. Pohádka na dobrou noc 

rušné odpoledne ukončila. Po bohaté snída-

ni si 
děti v 

MŠ ještě pohrály, a
 pak hurá domů k mamin-

ce. Fotky ze všech akcí m
ůžete shlédnou na strá

nkách školy 

http://palkovice.skolyfm
.cz/.

Iva 

Du-

Poděkování

Převážná část dětí z t
řídy Hvězdiček MŠ Palkovice nastoupí po prázdninách do 

první tříd
y a tak jim nezbylo, než se rozloučit s 

paní učitelkou Monikou Bebčákovou 

a Šárkou Juřicovou. Bylo to trochu smutné loučení, a tak aby paní učitelky nezapo-

mněly, u
dělaly jim

 děti „o
tisky“ sv

ých ručiček i se jmény (fo
to na 3. stra

ně obálky). 

Děti byly v
e školce velmi spokojené, a proto touto cestou děkuji rodiče i děti učitel-

kám za vše, co pro ně v m
ateřské škole udělaly.

Rodiče dětí tří
dy Hvězdiček MŠ Palkovice

Poděkování

Převážná část dětí z t
řídy Hvězdiček MŠ Palkovice na-

stoupí po prázdninách do první tříd
y a tak jim nezbylo, než 

se rozloučit s 
paní učitelkou Monikou Bebčákovou a Šár-

kou Juřicovou. Bylo to trochu smutné loučení, a tak aby 

paní učitelky). D
ěti byly v

e školce velmi spokojené, 
a 

proto touto cestou děkuji rodiče i děti učitelkám za 

vše, co pro ně v m
ateřské škole udělaly.

Rozloučení třídy Hvězdiček

MŠ PalkoviceZŠ Palkovice

Sportovní výjezd na Slovensko

Sportování na Slovensku

Zájezd do Itálie

Děti oceněné starostou obce za mimořádné výkony 
ve školním roce 2012 - 2013

Beseda s Policii ČR

Indiánské léto

Den princezen a princů

Projekt ZŠ - svatba

Atletické závody v Brušperku



Naši hasiči 
pomáhali po po-

vodních v 

Čechách 

Po dohodě se starostou obce 

panem Radimem Bačou bylo rozhodnuto, 

že konkrétním místům postiže
ným povodní bude 

nabídnuta materiální a technická pomoc. D
o postiže

né 

lokality m
ěsta Štětí – části H

něvice byla vysl
ána část zá

-

sahové jednotky Palkovic v
e složení: Filip Široký, T

omáš 

Opěla, Karel Stavinoha a Martin Kiša. 

Pomáhat jsm
e odjížděli s n

ásledující t
echnikou: Wol-

swagen Transporter, 5 ks če
rpadel, 2 ks elektrocentrál, 

2 ks vy
sokotlakých čist

ičů, vys
oušeč vlh

kosti, m
otorová 

pila a další te
chnika na odstranění bahna a naplavenin. 

Vezli js
me s se

bou také desinfekční prostředky pro místní 

obyvatele.

Na místo jsm
e dorazili v

 pátek večer a již p
ři příjezdu 

jsme si uvědomovali, ja
kou měl žive

l sílu
 a jak byla situace 

vážná. Od sobotního rána až do stře
dy jsm

e samostatně 

pracovali koordinováni HZS Ústeckého kraje. Náš  tý
m 

pomáhal lidem převážně s če
rpáním vody ze sklepů, od-

klízením bahna ze sklepů, garáží a ze zahrad a zejména 

pak odčerpávání laguny vo
dy, která znemožňovala pří-

jezd z je
dné stra

ny do obce. I p
řes vá

žnost si
tuace zde 

panovala přátelská nálada a lidé byli v
elmi vst

řícní. Když 

se konečně ve stře
du podařilo odčerpat lagunu vody, 

naše práce byly t
ímto ukončeny.

Chtěl bych podotknout, že
 i vz

hle-

dem k nasazení techniky a části č
lenů 

zásahové 
jednotky (celkem má 17 členů) nebyla 

ohrožena akceschopnost sb
oru v Palkovicíc

h.

Závěrem bych chtěl poděkovat vše
m, kteří se

 na této 

rych
lé akci podíleli a všem členům tým

u za přístu
p a po-

moc obci za
sažené povodní. Za SDH Tomáš Opěla

Eliška 

Kubalová a Kateřina Žváková jsou pře-

bornicemi České republiky 

V sobotu 15. června 2013 se konaly v 
Kou-

nici u Vlastějovic (o
kres Kutná hora) turistic

ké zá-

vody ČASPV (Česká asociace „Sport pro všech-

ny“) –
 „Medvědí stezka“. Této soutěže se zúčastnilo 

260 děvčat a chlapců z ce
lé republiky.

Náš Moravskoslezskéhý kraj reprezentovalo 28 

dvoučlenných hlídek z T
J Slavkov, T

J Neplachovice, 

TJ Mošnov, TJ Hladké Životice, TJ Palkovice a TJ 

Kunčice pod Ondřejníkem.

Na 3,5 kilometrové trati se
 hodnotila nejen rych

lost 

běhu, ale i zn
alosti ze

 zdravovědy, poznávání stro
mů, kvě-

tin a zvířa
t, práce s buzolou a mapou, tábornické dovednos-

ti, „f
ouknutí“ n

a cíl, s
oučinnost hlídky a další. S

tarší ža
ctvo

 a 

dorost m
ěly čá

st tra
ti podle azimutu.

V silné kon-
kurenci 10 krajů se naši závodníci 

rozhodně ne-

ztratili. P
ět kategorii z 

8, morav-

skos lez -

ský kraj vyh
rál a stal se 

držite
lem 

putovního pohá-

ru pro ab-

solutního 

vítěze. K to-
muto ví-

tězství
 

p ř i -

s p ě -
lo 

také 

10 dětí z 

naše-

ho turistic
-

k é

ho oddílu 

Ž l u t ý 

kvítek a od-

dílu sportovní 

gymnas -

tiky. Soutěž byla letos 

v e l i c e 

vyro
vnána a rozdíly mezi jed-

notlivými 

hlídkami byly 
opravdu sekundové. 

Např. 
v 

kategorii m
ladších žákyň se do dvou minut výs

ledné-

ho času vešlo hned 10 hlídek. O to více
 nás těší, že

 

se Eliška Kubalová a Kateřina Žváková sta
ly 

přebornicemi republiky.

Poděkování patří vš
em závodníkům, protože 

každý bod se počítal a na celkovém vítězství
 měli 

podíl úplně všic
hni. 

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně II:

Eliška Kubalová a Kateřina Žváková  
 

 
 

1. místo

Kristin
a Gřesová a Bára Šidelková  

 
 

8. místo

Alena Mikešová a Anna Olejníková 

 
 

 
16. místo

Mladší žá
ci II

:

Michal Bužek a Jan Pělucha  

 
 

 

13. místo
Doros-

 Naši hasiči s obyvateli Hněvic

Zaplavená příjezdová cesta do Hněvic

Senioři na Trojmezí

Senioři na Králově hoře

Přebornice republiky Kateřina Žváková a Eliška Kubalová

05/2013Obecního úřadu v Palkovicích


