
Mezinárodní závod 

na přehradě Olešná 2014

Moravskoslezský krajský svaz 

jachtingu o.s. ve spolupráci s J
acht 

klubem TJ Sokol Palkovice pořádal 

od pátku 15. – 17. 8. 2014 pohárový 

závod ze série Interpoháru v lodních 

třídách Optimist, L
aser 4.7, Laser - 

radiál a Evropa na přehradě Olešná. 

Závod byl zaměřen na utužení 

a rozšíření vztahu českého, polského 

a slovenského okruhového jachtingu. 

Třídenního sportovního klání se 

účastnilo 
dvaapadesát 

závodníků. 

Nejmladšímu bylo 8 a nejstaršímu 48 let. 

Všechny účastníky přivítala náměstkyně 

hejtmana Moravskoslezského kraje pro 

oblast školství, s
portu a tělovýchovy Mgr. 

Věra Palková se starostou obce Palkovice 

Radimem Bačou a předsedou Krajského 

svazu Českého svazu Jachtingu Ing. arch. 

Jiřím Bobkem. 

Po úvodním slově hostí popřál ředitel 

závodu pořádajícího oddílu jachtingu 

TJ Sokol Palkovice Kamil Ščerba 

všem účastníkům příjemný závod a vítr 

v plachtách. A jelikož počasí přálo a vítr 

byl dostatečně silný, mohly závody v čase 

oběda podle rozpisu začít. 

Z činnosti oddílu TOM 1309 

– Žlutý kvítek Palkovice

Oddíl Žlutý kvítek Palkovice v dubnu 

2014 zahájil již 
svou patnáctou sezónu 

v rámci turistick
ých závodů. A protože 

několik závodníků mělo před s sebou 

„zkoušky z dospělosti“ nebo náročné 

vysokoškolské zkoušky, očekávali jsme, 

že tato sezóna bude velmi těžkou. A to 

také především proto, že přišlo mnoho 

mladých a dosud nezkušených závodníků. 

Naše výkony jsme se snažili opírat o ty 

nejlepší závodníky, ale jim se také ne 

vždy dařilo. Proto můžeme sezónu roku 

2014 hodnotit pouze jako průměrnou, 

ale náročnou jak na čas dětí a vedoucích, 

tak i na peněženky jejich „sponzorů“, 

rodičů. Vždyť letošní závody nás celkem 

stály 93.017,- Kč a z oddílové pokladny 

tak byly odčerpány veškeré finanční 

prostředky.

Jako každoročně, začíná kolotoč 

turistick
ých závodů nejprve krajskými koly. 

Letos základní kola hostila města Frýdlant 

nad Ostravicí, B
ohumín a mistrovství k

raje 

se konalo ve Frýdku-Místku. Dohromady 

se krajských závodů z palkovického oddílu 

zúčastnilo 48 závodnic a závodníků. 

Nejúspěšnějšími závodníky byli např. 

Kateřina Žváková, Anežka Sochová, 

Ladislav Merta, Petr Bílek, Lenka 

Výmolová, Michaela Žváková, Lucie 

Juřenová, Kateřina Vyvialová, Ada 

Paluzgová, Ondřej Huďa, Tomáš 

Huďa, Lucie Prokopová a Radka 

Hrouzová.

Do republikových kol, 
tzv. 

Českého poháru, se nás z celkových 

32 postupujících již nemohlo tolik 

zapojit, především z důvodu přípravy 

na maturitní zkoušky. A dále také 

z vyčerpání finančních prostředků. Jen 

závody v Kralovicích
 a Pacově nás stály 

2/3 financí.

Závěrečným závodem letošní 

sezóny byly mezinárodní turistic
ké 

závody, které se konaly 13. 9. 2014 

v Bátovcích (Slovensko). Celkem 

jsme získali 10 nominací a Zuzana 

Kunzová byla dále náhradnicí, avšak 

do vlastního závodu nezasáhla. Závodu 

se dále nemohla zúčastnit Anežka 

Sochová a Silvie Vašková, což bylo 

pro nás také značné oslabení. A tak ani 

v posledním závodě jsme nevystoupili ze 

šedi svých výsledků. Ve velmi náročném 

a bahnitém terénu (třídenní vytrvalý 

déšť) jsm
e získali pouhou jedinou medaili, 

ale o to cennější, jelikož byla udělena za 

1. místo.

Mezinárodní 
mistryní 

v kategorii starších
 žákyň 

se stala Lenka Výmolová. 

i krásného prostředí v podhůří Beskyd.

„V pátek a sobotu odjeli jachtaři vždy 

čtyři rozjížďky, v neděli dojeli poslední, 

které jen potvrdily celkové pořadí. Za 

proměnlivého počasí se několik jachtařů 

„cvaklo“, ale to k vodě patří. Jsme rádi, 

že přijelo tolik účastníků. Přihlášených 

jich bylo vice, ovšem kolegové z Polska 

všichni nedorazili, ale i tak se jednalo 

o mezinárodní závod s krásnou účastí.“- 

dodal Kamil Ščerba.

Jachtaři bydleli v areálu loděnice 

pořádajícího domácího oddílu TJ Sokol 

Palkovice, v rekreační oblasti přehrady 

Olešná. Pro všechny byl připraven 

doplňkový program ve formě zábavy, tance, 

pití i jídla, včetně zdravotnických 

i rehabilitačních služeb. Realizační 

tým palkovické tělovýchovné 

jednoty se snažil, ať jsou všichni 

účastníci spokojeni a cítí se dobře 

v překrásném podhůří Beskyd. 

K tomu jim pomohli také sponzoři, 

kteří se k pořadatelům připojili, za
 

což jim patří poděkování.

Také samotný komentář 

jednoho z účastníků doprovodného 

týmu potvrzuje, že se závod 

organizátorům vydařil.

„Venujem sa jachtingu už 

niekoľko desaťročí, najprv ako 

aktívny pretekár, teraz ako 

doprovod mojich vnúčat. Máme 

za sebou množstvo výjazdov 

do blízkeho aj vzdialenejšieho 

zahraničia.

Na Olešnej sme boli prvý raz, 

aj keď s mnohými organizátormi 

sa dávnejšie poznáme. Celá 

akcia bola perfektne zvládnutá, 

ako po športovej stránke, tak aj 

spoločensky. Je to dôkaz, že nie 

je rozhodujúca veľkosť vodnej 

plochy, alebo luxusne vybavený 

areál, ale chuť a elán ľudí, ktorí 

sú za tým. Hlavný rozhodca 

odviedol, hoci je ešte pomerne 

mladý, zodpovednú prácu a dobre 

mu pri tom sekundoval technický 

personál. Škoda, že neprišli 

pretekári z Poľska, ale to nie je 

vina organizátorov. Určite sa na 

Olešnou radi vrátime a budeme 

propagovať túto akciu medzi 

Interpohár Olešná  2014

Interpohár Olešná - slavnostní zahájení

Pohádkový les - u ježibab

Oddíl volejbalu - soustředění v Raškovicích
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 Lenka Výmolová 
- mezinárodní mistryně 

v turistických závodech



Pouť 

k sv. Mořici

V neděli 21. září 2014 se uskutečnila 

u kaple sv. M
ořice v Palkovicích

 (na Dolním 

konci u transformátoru) slavnostní poutní 

mše svatá za účasti místeckého děkana Josefa 

Maňáka, palkovického faráře Bronislava 

Wojnara a asi 150 poutníků. Pamětníci tvr
dí, 

že mše svatá se na tomto místě slavila naposledy 

asi před 66 lety. 

Na místě současné zděné kaple stála původně 

dřevěná kaple s věží a dvěma zvony, kolem kaple 

byl malý hřbitov. Jelikož se Palkovice rozrůstaly, 

byl v roce 1631 postaven nový kostel ve středu 

obce zasvěcený sv. J
anu Křtiteli. Původní dřevěná 

kaple byla v roce 1850 zbourána a v roce 1851 byla 

na původním místě postav děkana Josefa Maňáka, 

palkovického faráře Bronislava Wojnara a asi 150 

poutníků. Pamětníci tvr
dí, že mše svatá se na tomto 

místě slavila naposledy asi před 66 lety. 

Na místě současné zděné kaple stála původně 

dřevěná kaple s věží a dvěma zvony, kolem kaple byl malý 

hřbitov. 

Jelikož 
se Palkovice 

rozrůstaly, byl v ro
ce 1631 postaven nový kostel ve 

středu obce zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Původní dřevěná 

kaple byla v roce 1850 zbourána a v roce 1851 byla 

na původním místě postavená zděná kaple sv. M
ořice.

Pouť k sv. Mořici

V neděli 21. září 2014 se uskutečnila u kaple 

sv. Mořice v Palkovicích
 (na Dolním konci 

u transformátoru) slavnostní poutní mše svatá 

za účasti místeckého děkana Josefa Maňáka, 

palkovického faráře Bronislava Wojnara a asi 150 

poutníků. Pamětníci tvrdí, že mše svatá se na 

tomto místě slavila naposledy asi před 66 lety. 

Na místě současné zděné kaple stála původně 

dřevěná kaple s věží a dvěma zvony, kolem kaple 

byl malý hřbitov. Jelikož se Palkovice rozrůstaly, 

byl v roce 1631 postaven nový kostel ve středu 

obce zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Původní 

dřevěná kaple byla v roce 1850 zbourána 

Osada v Podhůrčí se
 

umí bavit

Na začátku byl pouze záměr se sejít, dnes již p
ři 

osmém „Podhůrčském guláši“ zaplnila začátkem 

srpna zahradu manželů Pavlasů více jak šedesátka 

dospělých a dětí. 

Ten dělal a chystal to a ten zase tohle, dohromady 

udělali moc. Společně se bavili, hodovali a veselili 

všichni, kteří přišli. D
ěti soutěžily v různých sportovních 

disciplínách, ženy připravovaly soutěžní nápoje a kávu, muži 

vázali květiny, které předávali ženám. Hodnotící komise 

jednotlivé úspěchy v disciplínách ocenila vyrobenou medailí, 

památeční 
sklenicí 

a taškou domácích podhůrčských produktů s oceněním 

dítěte, ženy a muže roku.

„Původní myšlenka vzešla z garážového posezení 

pánů Vojty Kuly a Tomáše Menšíka. Ti zjisti
li, že i staří 

domorodci se skoro nevidí, i na Podhůří mají všichni 

auto a na cestě dnes nikoho nepotkáš. A ještě horší to 

je s novými, co se nastěhovali před osmi léty. Dnes se 

lidé nevidí ani na zastávce autobusu, ani v obchodě, 

ani v hospodě u piva… Tak vznikla myšlenka, že by 

se sousedé měli jednou za rok sejít, uvařit guláš, 

koupit pivo, společně se pobavit a poveselit. Na 

prvním guláši bylo něco do dvaceti lidí, 

Mše u sv. Mořice

Podhůrčský guláš

Memoriál Antonína Řezníčka 

v Palkovicích

Na konci srp
na se v Palkovicích

 uskutečnil již 

3. ročník běžeckého závodu „Memoriálu Antonína 

Řezníčka“, který uspořádala obec Palkovice ve 

spolupráci s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-

Místek. Na start se postavilo rekordních 274 

závodníků. Na náročnou sedmnáctikilometrovou trať 

hlavního závodu „Palkovice – Kubánkov – Palkovice, 

s převýšením 370 metrů se vydalo 98 mužů a 17 žen. 

Absolutním vítězem se stal Jan Huška z Palkovic (ča
s 

1:04:30 hod.). V ženách zvítězila Lucie Gruchalová 

z TK Ostrava (čas 1:17:30 hod.). 

Hlavního závodu se zúčastnilo také 8 závodníků 

z Palkovic a jeden z Myslíku, kteří měli svou vlastní 

kategorii. Palkovické ženy se bohužel letošního ročníku 

nezúčastnily. V kategorii palkovických mužů 

zvítězil Jan Huška před Petrem Pěchulou 

a Miloslavem Weigertem. 

V 
závodech 

m l á d e ž e , 

které po startu hlavního závodu proběhly v areálu 

u tělocvičny, startovalo 159 dětí ve 14 kategoriích. 

Palkovice reprezentovalo 8 dětí a je jen škoda, že jich 

z naší vesnice nebylo více. V kategorii nejmladších dětí 

získala Anička Provazníková stříbrnou medaili. 

Nejstarším účastníkem „Memoriálu“ byl Petr 

Navara (1945) z AK EZ Kopřivnice. Nejmladším 

účastníkem byl Ondřej Pavlík (2012) z Galaxy 

Hranice.

Všichni účastníci ocenili výbornou organizaci, 

skvělé zázemí v palkovické tělocvičně a už se těší 

na příští ročník.utečnil již 3. ročník běžeckého 

závodu „Memoriálu Antonína Řezníčka“, který 

uspořádala obec Palkovice ve spolupráci 

s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-Místek. 

Na start se postavilo rekordních 274 závodníků. 

Na náročnou sedmnáctikilometrovou trať 

hlavního závodu „Palkovice – Kubánkov – 

Palkovice, s převýšením 370 metrů se vydalo 

98 mužů a 17 žen. Absolutním vítězem se 

stal Jan Huška z Palkovic (čas 1:04:30 

hod.). V ženách zvítězila Lucie Gruchalová 

z TK Ostrava (čas 1:17:30 hod.). 

Hlavního závodu se 

zúčastnilo 
také 

XI. Obecní 

dožínky

Již po jedenácté pořádal Obecní úřad spolu 

se zájmovými organizacemi dne 23. 8. 2014 

slavnost, na které se setkávají občané Palkovic, 

Myslíku i lidé z blízkého okolí, kteří se sem každý 

rok rádi vracejí.

Letos byla akce poprvé pořádána na novém 

prostranství za tělocvičnou, kde bylo umístěno 

hlavní pódium. Děti měly prostor u Domu služeb, 

kde si mohly vybrat mezi programem a kolotočemi.

Během odpoledne a večera se v areálu vystřídalo 

kolem 2000 lidí, a to samo o sobě hovoří, že tato 

akce se stala tradicí a je oblíbená. Mimochodem letos 

tedy rekordní počet návštěvníků.

Na hlavním podiu vystoupili během odpoledne 

kapely Lucie Revival, Šuba Duba Band, dechová hudba 

Palkovjanka, mažoretky z Havířova, zpěvačka Monika 

Bagárová, Marta Vančová, Yvetta Blanarovičová, 

Lenka “Lo“ Hrůzová, houslove duo Femme Fatale 

a hlavní host zpěvák Kamil Střihavka. Na dětském pódiu 

probíhaly po celé odpoledne představení pro nejmenší 

v podání ilustrátora Adolfa Dudka a Klaunů z Balónkova.

Po vystoupení kapely Palkovjanka si převzali 

všichni hudebníci z rukou starosty Radima Bače 

a místostarosty Aleše Kubaly zasloužené 

pamětní medaile k jejímu 50. výročí 

od založení.
V 

rámci 

p r o p a g a c e 

dožínek proběhlo také několik soutěží na facebooku 

o CD s podpisy účinkujících. Vítězové si je vyzvedli 

v průběhu odpoledne přímo z rukou interpretů.

Večerní zábavu otevřela skupina Aband. V jejich 

první přestávce se nad Palkovicemi rozburácel 

ohňostroj. Pak se bohužel spustil hustý déšť a zábava 

a tak i celé dožínky musely být z te
chnických důvodů 

ukončeny.

Při takovéto akci je vždy možnost pobavit se 

s interprety i jejich doprovodem, jak se jim u nás 

v Palkovicích
 líbí, a musím říct, 

že jejich reakce byly 

velice pozitivní a shodli se všich
ni, že je u nás přátelská 

atmosféra, dobří lidé a krásný kraj. Važme si proto 

toho, co tady máme.

Organizace a příprava celé akce je náročná a proto 

všem, kteří se na ni jakkoli podíleli, patří velké díky. Díky 

patří vše
m organizacím a složkám v obci, které se staraly 

o dostatek dobrého jídla a pití, protože i s tím
to je spojeno 

mnoho práce a času...

Myslím si, že
 to byla podařená akce a zase za rok snad 

na shledanou.

Za redakční radu Petra Opělová XI. Obecní dožín-
ky

Již po jedenácté pořádal Obecní úřad spolu se 

zájmovými organizacemi dne 23. 8. 2014 slavnost, na 

které se setkávají občané Palkovic, Myslíku i lidé z blízkého 

okolí, kteří se sem každý rok rádi vracejí.

Letos byla akce poprvé pořádána na novém prostranství 

za tělocvičnou, kde bylo umístěno hlavní pódium. Děti 

měly prostor u Domu služeb, kde si mohly vybrat mezi 

programem a kolotočemi.

Během odpoledne a večera se v areálu 

vystřídalo kolem 2000 lidí, a to samo 

o sobě hovoří, že tato akce 

se stala tradicí a je 

oblíbená. 
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občané Palkovic, Myslíku i lidé 

z blízkého okolí, kteří se sem každý 

rok rádi vracejí.

Letos byla akce poprvé pořádána 

na novém prostranství za tělocvičnou, 

kde bylo umístěno hlavní pódium. Děti 

měly prostor u Domu služeb, kde si mohly 

vybrat mezi programem a kolotočemi.

Během odpoledne a večera se v areálu 

vystřídalo kolem 2000 lidí, a to samo 

o sobě hovoří, že tato akce se stala tradicí 

a je oblíbená. Mimochodem letos tedy 

rekordní počet návštěvníků.

Na hlavním podiu vystoupili během 

odpoledne kapely Lucie Revival, Šuba Duba 

Band, dechová hudba Palkovjanka, mažoretky 

z Havířova, zpěvačka Monika Bagárová, Marta 

Vančová, Yvetta Blanarovičová, Lenka “Lo“ 

Hrůzová, houslove duo Femme Fatale a hlavní 

host zpěvák Kamil Střihavka. Na dětském 

pódiu probíhaly po celé odpoledne představení 

pro nejmenší v podání ilustrátora Adolfa Dudka 

a Klaunů z Balónkova.

Po vystoupení kapely Palkovjanka si převzali 

všichni hudebníci z rukou starosty Radima Bače 

a místostarosty Aleše Kubaly zasloužené pamětní 

medaile k jejímu 50. výročí od založení.

V rámci propagace dožínek proběhlo také několik 

soutěží na facebooku o CD 

s podpisy účinkujících. Vítězové si je vyzvedli 

v průběhu odpoledne přímo z rukou 

interpretů.

Večerní zábavu 

otevře la 

s k u p i n a 

Aband. V jejich 

první přestávce se nad 

Palkovicemi rozburácel 

ohňostroj. Pak se bohužel 

spustil hustý déšť a zábava 

a tak i celé dožínky musely 

být z technických důvodů 

ukončeny.

Při takovéto akci je vždy 

možnost pobavit se s interprety 

i jejich doprovodem, jak se jim 

u nás v Palkovicích
 líbí, a musím říct, 

že jejich reakce byly velice pozitivní 

a shodli se všich
ni, že je u nás přátelská 

atmosféra, dobří lidé 

Pozvání na Dožínky - Palkovjanka

Marta Vančová

Kamil Střihavka

Monika Bagárová

Kapela Turbo na Myslíku

MUDr. Ivo Pavlas, Magda Pavlasová, 
 Lenka Zemanová, MUDr. Ing. Kamil Zeman

Memoriál A. Řezníčka - mladší žákyně

Yvetta Blanarovičová

Obecní dožínky



P A L K O V I C K É  L I S T Y
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Pranostika

Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.

Záříjová slota - hrstka deště, fůra bláta.

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Září, na léto jde stáří.

Omluva

Tiskárna Kleinwächter se omlouvá Sdružení nezávislých kandidátů 
za chybu, kdy v cca 7 kusech volebního speciálu zpravodaje 
Palkovické listy č. 5/2014 chyběla reklama tohoto politického 
uskupení. Nebyl to úmysl, ale závada na technickém zařízení.



P A L K O V I C K É  L I S T Y

2

Zprávy z Obecního úřadu…

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,

volební období se nám blíží ke konci 
a myslíme si, že je třeba trošku zrekapi-
tulovat naši práci pro Palkovice a Myslík. 
Často nám vyčítáte, že svou práci málo 
prezentujeme navenek. Pravda je taková, 
že za svou práci máme zaplaceno, proto 
se nám zdá, že to, co děláme, je normální 
a je to naší pracovní náplní, proto není 
třeba ji nějak zvlášť medializovat či se 
samochválit a holedbat. Každopádně je 
to 12 let, co spolu sedíme na radnici, ať 
v té či oné funkci, a za tu dobu se nám 
podařilo spousty projektů zrealizovat. 
Chtěli bychom vzpomenout pár témat, 
které se nám zdají stěžejní pro fungování 
a rozvoj celé obce.

Máme schválený nový územní plán, 
který v současné době obsahuje pade-
sát nových stavebních míst na Myslíku 
a v Palkovicích více než stopadesát. 
Samozřejmě velká většina stavebních míst 
je neprodejná, protože jsou to pozemky, 
které současní majitelé v žádném případě 
prodat nechtějí a šetří je pro své potomky. 
Územní plán je dokument, který by měl 
zajišťovat plynulý rozvoj obce, když ne 
na 20, tak alespoň na 10 let. Mnozí 
nám vyčítáte obrovský nárůst občanů 
v Palkovicích, ale je třeba si uvědomit, 
že původní územní plán byl schválen již 
v roce 1996 a v té době se představitelé 
obce strachovali o to, zda vůbec se do 
Palkovic a na Myslík bude chtít někdo stě-
hovat. Proto byly tehdy v územním plánu 
vytipovány lokality pro novou zástavbu. 
Dneska jsme všichni chytří, ale tehdy, 

kdy se na vesnice moc lidí nestěhovalo, 
to zastupitelstvo vidělo jinak. My jsme při 
tvorbě nového územního plánu sice hod-
notili více než sto Vašich požadavků na 
změnu, ale v podstatě jsme jenom zarov-
nali stavební čáry tak, ať vesnice vypadá 
alespoň v plánech uceleně a jsou logicky 
vyplněny veškeré mezery mezi zastavě-
nými lokalitami. Nepřidávali jsme žádné 
nové lokality, jak je nám dodnes podsou-
váno a někteří nám otloukají o hlavu, 
třeba lokalitu „Pod Rakovcem“.

Tato lokalita byla v roce 1996 schvá-
lena jako průmyslová zóna. V roce 2010, 
když současné zastupitelstvo schvalovalo 
nový územní plán, jsme z průmyslové 
zóny nechali vytvořit území pro rodin-
nou zástavbu. Naše představa, že při 
vjezdu do Palkovic by už z „Rakovce“ 
bylo vidět spoustu nedodělaných staveb-
ních a různých jiných hangárů či bud, 
zbytky stavebních sutí atd. byla nepřija-
telná. Proto se nám zdá, že převedení 
do stavebních ploch nebo do ploch pro 
rodinnou zástavbu, ve které vyrostou 
pěkné nové domy s udržovaným okolím, 
je daleko přijatelnější.

Palkovice a Myslík se nebudou rozrůs-
tat do nekonečna. Už nyní je cítit menší 
zájem o stěhování se do naší lokality, 
a proto je třeba se nerouhat, být rád, že 
jsme vesnice, do které se lidi v rozumné 
míře stěhují a pomalu si zvykat na to, 
že nejsme „díra“ u Frýdku-Místku, ale 
moderní vesnice, ve které se o rozvoji 
jenom nemluví.
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S rozvojem obce samozřejmě musí 
souviset i rozvoj školství a tělovýchovy. 
Mnozí by si zde rádi přečetli i o kultuře, 
ale té ponechme vlastní odstavec. V roce 
2002 byla zkolaudována nová škola 
a všichni jsme si mysleli, že máme na dal-
ších 150 let vystaráno. Není tomu tak. 
V roce 2004 nám akutně hrozilo uzavření 
tehdy obou tříd mateřské školky z hygie-
nických důvodů, což se nám rekonstrukcí 
školky podařilo ustát. Postupně jsme 
školku dokonce třikrát zvětšovali až na 
současnou kapacitu 110 dětí. Původní 
dvě oddělení o kapacitě 44 dětí přestalo 
být dostačující už v roce 2006. V letošním 
roce se nám podařilo dokončit rozšíření 
školní družiny na současný stav čtyř oddě-
lení. Tělocvičnu z roku 1978 jsme v roce 
2008 – 2010 zvětšili skoro na trojnásobný 
počet metrů čtverečních, a za velkého při-
spění obce se podařilo zrealizovat dlouho 
plánovanou rekonstrukci tenisových 
kurtů. Samostatnou kapitolou je dopravní 
obslužnost kolem školy. Letos se podařilo 
zrealizovat první etapu zjednosměrnění 
komunikace a parkování u školy.

Slíbili jsme krátce pohovořit o kul-
tuře. Vánoční jarmark, Dožínky, pouťová 
zábava, koncerty, divadelní představení, 
vystoupení dětí, mnohonásobné účasti 
dětí z MŠ na celostátním kole mateřinek 
v Nymburce, to všechno když přečteme, 
a to jsme na něco určitě i zapomněli, 
musíme chtě nechtě postavit proti ukon-
čení provozování kina. Mnohokráte jsme 
žádali, ať spoluobčany nebo přespolní, aby 
se někdo ujal provozování kina. Nenašel 
se ale nikdo. Proto společně s digitalizací 
a personální krizí byl provoz ukončen. 
Musíme vzpomenout i to, že návštěvnost 

v posledních letech až na výjimky neza-
držitelně klesala. S myšlenkou digitalizace 
našeho kina jsme do poslední chvíle koke-
tovali, ale současný systém fungování 
digitálních kin v České republice nám 
provedení této digitalizace prozatím neu-
možňuje. Zde je třeba napsat, že kulturní 
dům jako takový je z velké části využitý 
a zajistit si zde volné hodiny pro provo-
zování kroužků či schůzování není až 
tak jednoduché a „kulturák“ má zde své 
opodstatnění i bez pravidelného provozu 
kina.

Ke kultuře ještě musíme dopsat pojed-
nání o nové ploše za tělocvičnou. Podařilo 
se nám vybudovat víceúčelovou asfalto-
betonovou plochu, na které je možno 
se vyřádit jak sportovně, tak kulturně. 
Mnoho našich spoluobčanů má myš-
lenky, jak „rozjet“ kulturní a společenský 
život, založit divadelní soubor či postavit 
rampy na skateboard nebo bicross, takže 
i tato plocha se určitě v budoucnu „bude 
hodit“. V těsné blízkosti je vybudováno 
první dětské hřiště, které v současné době 
ještě čeká na svoji finální podobu.

Kanalizace, mnohokrát vzpomínaná 
a zatracovaná nám byla vnucena našimi 
vládními představiteli při vyjednávání 
vstupu do Evropské unie. Z logiky věci 
měla být kanalizace postavena ruku v ruce 
se stavbou přehradní nádrže Olešná. 
Bohužel toto se našim předchůdcům 
nepodařilo a dneska je zbytečné pátrat 
po tom proč. Každopádně nás těší, že se 
nám postupně daří se tohoto dluhu zba-
vovat a nemá asi cenu Vás zahlcovat čísly, 
které již byly mnohokrát zveřejňovány. 
V současné době nám chybí odkanalizo-
vat „Osadu“ a „Podhúří“. Je to poměrně 
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velká akce, která už je defakto nachystaná 
a čeká se na tu pravou chvíli, abychom 
urvali co největší krajíc dotace na tuto 
stavbu. Po kanalizaci se nám daří stavět 
chodníky a rekonstruovat komunikace. 
Z původní délky chodníku v roce 2002 
- 600 m jsme dneska na 6 km. Někomu 
se to zdá málo, i nám, taky bychom chtěli 
chodník přes celé Palkovice křížem krá-
žem, ale opravdu to nejde najednou a není 
to jen o penězích, ale mnohdy i o chuti 
občanů spolupracovat s obcí. Nechat si 
třeba posunout nebo přesunout kousek 
starého či nového plotu. Jednoduše, 
nebrat obec jako rukojmí za účelem vlast-
ního prospěchu nebo jako soupeře, ale 
jako spoluhráče.

Někteří naši občané, kam chodí, tam 
trousí mnoho nepravd o zadluženosti naší 
obce. V roce 2002 měla obec úvěr cca 
4,2 miliónů korun a majetek 57 miliónů 
korun. V letošním roce, tj. rok 2014 má 
obec majetek ve výši přes 320 miliónů 
korun. Úvěr k 1. 1. 2015 je necelých 
17 miliónů korun. Tento úvěr byl obcí 
poskytnut na stavbu kanalizace Palkovice 
horní konec a Myslík, tzn., že majetek 
obce se zcela laickým výpočtem za tuto 
dobu navýšil o 263 miliónů korun a pro-
cento úvěru vůči majetku se snížilo z asi 
7,4% na současných 5,3%. Na to, že jsme 
si přečetli na některých letáčcích, jak jsme 
neschopní, je to si myslíme „dost dobrý“ 
výsledek.

Daří se nám opravovat komunikace 
po stavbě kanalizace. Dá se říci, že tyto 
práce postupují zcela systematicky, kdy 
v podstatě od Kozlovic až po centrum 
obce jsou opravené skoro všecky místní 
komunikace. Na svůj nový povrch čeká 

cesta přes „Drážky“ a pár cest na sou-
kromých pozemcích. Oprava cest na 
soukromých pozemcích je vždycky trošku 
oříšek, protože obec by neměla investovat 
do soukromých majetků. Některé cesty se 
nám podařilo vykoupit a následně opravit, 
jiné jsme dokonce získali darem a o dal-
ších bude potřeba dále jednat.

K současnému životu patří ekologické 
chování. Myslíme si, že Palkovice v tomto 
směru nijak nepokulhávají. Jako jedni 
z prvních jsme začali provozovat místo 
pro třídění a shromažďování odpadu. Toto 
výrazně přispělo ke snížení celkového 
množství komunálních odpadů. Každý 
z nás vyprodukuje za rok v Palkovicích 
asi 200 kg komunálního odpadu, přičemž 
celorepublikový průměr je více než 320 kg 
na občana, což v porovnání není špatný 
výsledek. Ještě lepší je situace v tříděném 
odpadu, kde ve sběru plastů a skla jsme 
na dvojnásobku republikového průměru. 
Je tady ještě samozřejmě likvidace biolo-
gického odpadu, který v současné době 
tvoří až polovinu komunálního odpadu. 
Dneska obec likviduje část bioodpadu 
ve spolupráci s Beskyd Agrem a to tak, 
že nám Beskyd Agro poskytuje velko-
kapacitní hnojiště, kde nám veškerou 
trávu a rostlinné zbytky zdarma likviduje. 
Projekt „Nákládání s bioodpadem v obci 
Palkovice“, ze kterého budou zájemcům 
zdarma poskytnuty kompostéry pro 
domácí použití, a který jak doufáme, bude 
dokončen ještě v letošním roce, tuto situ-
aci určitě ještě dále zlepší.

Velkým tématem v posledním voleb-
ním období bylo zvýšení Koeficientu daně 
z nemovitostí. Našim prvořadým úkolem 
nebylo sedřít občany Palkovic z kůže, 
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ale vybrat peníze od majitelů chat a cha-
lup, kteří nejsou občané Palkovic. Platili 
srandovní stokorunové daně a ještě sran-
dovnější poplatek za odpad. Proto nás 
napadlo zvednout daň po vzoru některých 
obcí v okolí. Vemte si, že máte chatu, pla-
títe za ni 250 Kč daně za rok a 490 Kč 
poplatku za odpad. Bydlíte v Ostravě 
a veškeré harampádí, které Vám ve vašem 
bydlišti nadbývá nebo zestárlo, si navozíte 
na chatu. Když to všechno doslouží, tak 
postupně to harampádí vyhazujete do 
kontejneru na území Palkovic a Myslíka. 
Chcete mít opravenou cestu, v zimě 
samozřejmě udržovanou proti sněhu 
a závějím a v létě ořezané haluze tak, ať 
si neodřete své auto. Proto se nám, jako 
představitelům obce zdálo, že nejlépe 
bude zvednout daň z nemovitostí a trvale 
bydlícím polovinu vrátit. Podařilo se nám 
tímto vybrat dost peněz na to, abychom 
mohli opravit cestu na Myslíkovské hůrky, 
na Palkovických hůrkách i v Rybím. 
Občanům Palkovic a Myslíka jsme vrátili 
peníze v příspěvku na údržbu nemovitostí, 
na odkanalizování a v zavedení zvýhod-
něného jízdného tzv. místní hromadné 
dopravy. Celý efekt je vlastně ten, že rekre-
ující se lidé si svůj odpad a údržbu cesty, na 
kterou jsme my všichni celá léta dopláceli, 
z velké části zaplatí. Samozřejmě se proti 
zvýšenému koeficientu ohrazovali majitelé 
lesů a majitelé větších zemědělských used-
lostí. K tomu je zase třeba říct i to B, a to, 
že majitel lesa daleko více využívá a tím 
pádem i ničí obecní cesty jak už trakto-
rem, kterým do lesa jede, či kamionem, 
kterým dřevo z lesa veze. Musím vzpome-
nout i takové majitelé, kteří bez skrupulí 
tahají dřevo po obecních cestách anebo si 
dokonce dělají z cest skládky a manipulační 
plochy. Proto je tam daň vyšší, ať zase ti 

ostatní, kteří užívají cesty buď autem, na 
kole či pěšky, nedoplácejí na přetížené 
kamiony se dřevem či dřevorubce, kteří 
si svou, bez diskuzí těžkou práci, ulehčují 
bezohledným ničením společných cest. 
Samozřejmě ani větší či menší zemědělci 
ze zvýšení koeficientu daně z nemovitostí 
neměli moc radosti. Tady zase platí to, 
že jejich traktůrky a traktory opotřebová-
vají veřejné komunikace daleko více než 
auto obyčejného domkaře. Toto je téma, 
o kterém bychom mohli napsat další tři 
nebo čtyři stránky, ale kdo chce, nás jistě 
pochopí i z toho mála, co jsme napsali 
a kdo nechce, tak si bude tvrdit pořád dál 
to svoje.

V psaní tohoto pojednání o obci 
a o tom, co se v ní děje, by se dalo ještě 
hodně dlouho pokračovat a popisovat 
mnoho dalších, větších či menších, jedno-
dušších nebo složitějších, levnějších nebo 
dražších, více či méně „úspěšných“, rea-
lizovaných nebo připravených projektů, 
ale už Vás tím nechceme déle obtěžo-
vat. Pro lidi, kteří v obci žijí a dívají se 
kolem sebe, není třeba dále psát a pro 
ty, co nevidí nebo vidět nechtějí je to zby-
tečné. Za dobu, o které jsme tady psali, 
se Palkovice zcela jistě změnily. A my 
jsme přesvědčeni, že k lepšímu. Před 
novým zastupitelstvem obce, které vyjde 
z nadcházejících voleb, už teď stojí další 
obrovská spousta práce, aby i nadále 
byly Palkovice „místem, kde se dobře 
žije“. A pokud na základě Vašeho názoru, 
který projevíte hlasováním v komunálních 
volbách, „u toho“ budeme i my dva, zasa-
díme se o to, aby tomu tak bylo.

Radim Bača, starosta,
Aleš Kubala, místostarosta.
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Usnesení
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,

které se konalo 16. 6. 2014 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 17. 4. 

2014 do 22. 5. 2014.
2) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 31. 5. 2014.
3) Zprávu KÚMSK o přezkoumání hospodaření obce Palkovice za rok 2013.
4) Zprávu finančního výboru č.1/2014 ze dne 21. 5. 2014 o provedené kontrole 

hospodaření obce.
5) Nabídku společnosti Lyžování za domem a.s. na odkup akcií, které vlastní obec 

Palkovice.
6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet obcí Sdružení měst a obcí 

povodí Ondřejnice za rok 2013. Závěrečný účet byl projednán a schválen Valnou 
hromadou Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice dne 28. 5. 2014.

7) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí 
povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí 
a jeho finančními prostředky v roce 2013 ze dne 15. 1. 2014.

8) Informaci starosty obce s pozvánkou na prezentaci obce u příležitosti krajského 
kola soutěže „Vesnice roku“ pořádanou dne 18. 6. 2014 v tělocvičně v Palkovicích 
se začátkem ve 12 hodin.

9) Nabídku paní Ivy Pustkové, Palkovice 133, na převod pozemku parc.č. 1373/1 
k.ú.Palkovice do majetku obce. 

10) Nabídku paní Ludmily Slaninové, Palkovice 456, na převod části pozemku parc. 
č. 246 k.ú.Palkovice do majetku obce.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Mgr. Ludmila Skarková, Jan Vrbica, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača, Dalibor Rada.
4) Rozpočtové změny č.2 rozpočtu obce Palkovice na rok 2014.
5) Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2013.
6) Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2013, který se uzavírá vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
7) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Ladislavem Kocichem, Palkovice 366, 

o prodeji pozemku parc.č. 216/2 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 16 349,-Kč.
8) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Kocichovými, Palkovice 728, o pro-

deji pozemku parc.č. 216/3 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 4 551,- Kč.
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9) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Kubicovými, Palkovice 792, o prodeji 
pozemku parc.č. 192/5 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 9 936,-Kč.

10) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Šotkovskými, Lesní 1828,
Frýdek-Místek, o prodeji pozemku parc.č. 216/4 k.ú.Palkovice za dohodnutou 
kupní cenu 19 676,-Kč.

11) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Milanem Červenkou, Palkovice 508, 
o prodeji pozemku parc.č. 1482/12 a 1572/6 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní 
cenu 12 780,-Kč.

12) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Jaroslavem Opělou, Palkovice 
73, o prodeji pozemku parc.č.900 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 
10 521, Kč.

13) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Jiřím Slípkem, Palkovice 240, o pro-
deji pozemku parc.č.901/3 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 22 674,- Kč.

14) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice, panem Petrem Krhutem a paní Evou
Krhutovou, Palkovice 303 o prodeji pozemku parc.č.1434/2 a 1435/2 k.ú. 
Palkovice za dohodnutou kupní cenu 300,- Kč/1 m2 s příslušenstvím.

15) V rámci pořízení změny č.1 územního plánu Palkovice termín pro podání návrhů 
na tuto změnu do 31.12.2014.

16) Směnnou smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Jaroslavem Opělou, Palkovice 
73, o směně pozemků dle GP č. 1590-31/2011.

17) Že zpracovatelem změny č.1 územního plánu Palkovice bude firma Urbanistické 
středisko Ostrava.

18) Podle §67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů počet 15 členů zastupitelstva obce Palkovice pro volební období 2014-
2018.

19) Na základě žádosti TJ Sokol Palkovice poskytnutí dotace na podporu činnosti 
zájmových organizací v roce 2014 ve výši 150 000,-Kč.

20) Na základě žádosti Římskokatolické farnosti Palkovice poskytnutí dotace na práci 
s mládeží a opravy kostela a fary v Palkovicích ve výši 60 000,-Kč dle schváleného 
rozpočtu obce Palkovice v roce 2014.

21) Na základě administrativní chyby (přepisu) v usnesení z 22. zasedání zastupitelstva 
obce Palkovice opravu usnesení č. ZO/22/ 2013/II./15 a to v tomto znění:
15) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice, panem Zdeňkem Slípkem, Palkovice č.82 

a paní Libuší Šimkovou, Palkovice 394, na odprodej obecního pozemku par-
c.č.952 a části obecního pozemku parc.č.951 k.ú.Palkovice za dohodnutou 
kupní cenu 25 509,-Kč panu Slípkovi a 7 770,-Kč paní Šimkové. 

III. Ukládá:
1) Starostovi obce projednat a připravit kupní smlouvu na odkup pozemku parc.č.572, 

573 a 574 k.ú.Palkovice a budovy č.p.44.
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IV. Vyhlašuje:
1) Záměr prodeje akcií společnosti Lyžování za domem a.s. Palkovice, které vlastní 

obec Palkovice.
2) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro výstavbu chodníku z centra 

obce směrem do Frýdku-Místku.

V Palkovicích dne: 16. 6. 2014

    Radim Bača  Aleš Kubala
     Starosta  Místostarosta

Upozornění občanům

Stále častěji se v popelnicích na komunální odpad objevuje stavební suť, stavební 
materiál, elektroodpad a další. Firma Ave a.s., která zajišťuje odvoz komunálního 
odpadu, upozorňuje občany, že popelnice obsahující nekomunální odpad nebudou 
vyvezeny!!!

Podomní prodejci elektřiny a plynu 
Po naší obci se pohybují různí podo-

mní prodejci elektřiny a plynu. Nabádáme 
občany, aby byli při jednání s těmito 
lidmi obezřetní a dobře zvážili, zda tyto 
neznámé osoby pozvat do svých příbytků.

• Ověřte si totožnost prodejce, který 
vás doma kontaktuje s nabídkou levnější 
elektřiny či plynu. 

• Veškeré předložené informace si 
ověřte také u dodavatele, jehož jmé-
nem obchodní zástupce vystupuje. 

• Pokud se vám v jednání podomního 
obchodníka cokoliv nezdá, nepodlé-
hejte tlaku a neuspěchejte vaše 
rozhodnutí o možném podpisu 
smlouvy – nejlépe nic nepodepisujte, 
dokud si to řádně neprostudujete. 

• Nejprve si nechte jen předložit návrh 
smlouvy, obchodní podmínky a platný 
ceník. 

• V podepisovaných smlouvách čtěte 
i všechny texty malým písmem 
a vyžadujte informace o všech poplat-
cích, které by připadaly v úvahu. 

• Informujte se zejména na délku výpo-
vědní doby, a zda by byla smlouva na 
dobu určitou nebo neurčitou. 

• Nenechejte obchodního zástupce 
odnést vaše faktury nebo staré 
smlouvy. Pokud si začne něco ze 
smluv / faktur opisovat, je jasné, že jde 
o změnu dodavatele. 

• Nezapomeňte, že seriózní obchodník 
je vám ochoten dát dostatek času na 
rozmyšlenou. 
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Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže „Vesnice roku 2014“

V letošním roce byl vyhlášen 20. roč-
ník soutěže „Vesnice roku 2014“ pod 
patronací Ministerstva pro místní roz-
voj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro 
obnovu venkova a Svazu měst a obcí. 

Koncepční a strategické dokumenty, 
společenský život, aktivity občanů, pod-
nikání, péče o stavební fond a obraz 
vesnice, občanská vybavenost, inženýr-
ské sítě a úspory energií, péče o veřejná 
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, 
péče o krajinu, připravované záměry 
a informační technologie. To vše bylo 
předmětem hodnocení v rámci krajských 
kol soutěže.

Jak j sme j i ž  psa l i  v  minu lých 
Palkovických listech, hodnotící komise 
navštívila naší vesnici 18. června 2014. 

Naše obec si vedla velmi dobře 
a získala v soutěži krásné 3. místo 
v Moravskoslezském kraji ze 17 zúčast-
něných obcí.

Slavnostní vyhlášení výsledků kraj-
ského kola soutěže se uskutečnilo 1. srpna 
2014 v Třanovicích. V programu vystou-
pil místní folklórní soubor, děti z MŠ, 
dechová kapela a hudební soubor. Ceny 
předávali zastupitelé Moravskoslezského 
kraje a jednotlivých ministerstev.

Hlavní cenu zlatou stuhu získala obec 
Třanovice, na druhém místě se umístily 
Dolní Životice.

Starosta obce Radim Bača převzal cenu 
za třetí místo, a to „šek“ na 100.000 Kč. 
Tato částka bude použita na další rozvoj obce.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se 
na soutěži „Vesnice roku 2014“ jakkoliv 
podíleli.

Martina Mertová

XI. Obecní dožínky
Již po jedenácté pořádal Obecní 

úřad spolu se zájmovými organizacemi 
dne 23. 8. 2014 slavnost, na které se 
setkávají občané Palkovic, Myslíku i lidé 
z blízkého okolí, kteří se sem každý rok 
rádi vracejí.

Letos byla akce poprvé pořádána na 
novém prostranství za tělocvičnou, kde 
bylo umístěno hlavní pódium. Děti měly 
prostor u Domu služeb, kde si mohly 
vybrat mezi programem a kolotočemi.

Během odpoledne a večera se v are-
álu vystřídalo kolem 2000 lidí, a to samo 
o sobě hovoří, že tato akce se stala tradicí 
a je oblíbená. Mimochodem letos tedy 
rekordní počet návštěvníků.

Na hlavním podiu vystoupili během 
odpoledne kapely Lucie Revival, Šuba 

Duba Band, dechová hudba Palkovjanka, 
mažoretky z Havířova, zpěvačka Monika 
Bagárová, Marta Vančová, Yvetta 
Blanarovičová, Lenka “Lo“ Hrůzová, 
houslové duo Femme Fatale a hlavní 
host zpěvák Kamil Střihavka. Na dětském 
pódiu probíhaly po celé odpoledne před-
stavení pro nejmenší v podání ilustrátora 
Adolfa Dudka a Klaunů z Balónkova.

Po vystoupení kapely Palkovjanka si 
převzali všichni hudebníci z rukou sta-
rosty Radima Bače a místostarosty Aleše 
Kubaly zasloužené pamětní medaile 
k jejímu 50. výročí od založení.

V rámci propagace dožínek pro-
běhlo také několik soutěží na facebooku 
o CD s podpisy účinkujících. Vítězové si 
je vyzvedli v průběhu odpoledne přímo 
z rukou interpretů.



P A L K O V I C K É  L I S T Y

10

Večerní zábavu otevřela skupina 
Aband. V jejich první přestávce se nad 
Palkovicemi rozburácel ohňostroj. Pak se 
bohužel spustil hustý déšť a zábava a tak 
i celé dožínky musely být z technických 
důvodů ukončeny.

Při takovéto akci je vždy možnost 
pobavit se s interprety i jejich dopro-
vodem, jak se jim u nás v Palkovicích 
líbí, a musím říct, že jejich reakce byly 
velice pozitivní a shodli se všichni, že 
je u nás přátelská atmosféra, dobří lidé 

a krásný kraj. Važme si proto toho, co 
tady máme.

Organizace a příprava celé akce je 
náročná a proto všem, kteří se na ni jak-
koli podíleli, patří velké díky. Díky patří 
všem organizacím a složkám v obci, které 
se staraly o dostatek dobrého jídla a pití, 
protože i s tímto je spojeno mnoho práce 
a času...

Myslím si, že to byla podařená akce 
a zase za rok snad na shledanou.

Za redakční radu Petra Opělová

Memoriál Antonína Řezníčka 
v Palkovicích

Na konci srpna se v Palkovicích usku-
tečnil již 3. ročník běžeckého závodu 
„Memoriálu Antonína Řezníčka“, který 
uspořádala obec Palkovice ve spolupráci 
s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-
Místek. Na start se postavilo rekordních 
274 závodníků. Na náročnou sedm-
náctikilometrovou trať hlavního závodu 
„Palkovice – Kubánkov – Palkovice, s pře-
výšením 370 metrů se vydalo 98 mužů 
a 17 žen. Absolutním vítězem se stal Jan 
Huška z Palkovic (čas 1:04:30 hod.). 
V ženách zvítězila Lucie Gruchalová 
z TK Ostrava (čas 1:17:30 hod.). 

Hlavního závodu se zúčastnilo také 
8 závodníků z Palkovic a jeden z Myslíku, 
kteří měli svou vlastní kategorii. Palkovické 
ženy se bohužel letošního ročníku nezú-
častnily. V kategorii palkovických mužů 
zvítězil Jan Huška před Petrem Pěchulou 
a Miloslavem Weigertem. 

V závodech mládeže, které po 
startu hlavního závodu proběhly v are-
álu u tělocvičny, startovalo 159 dětí ve 
14 kategoriích. Palkovice reprezentovalo 
8 dětí a je jen škoda, že jich z naší ves-
nice nebylo více. V kategorii nejmladších 
dětí získala Anička Provazníková stříbrnou 
medaili. 

Nejstarším účastníkem „Memoriálu“ byl 
Petr Navara (1945) z AK EZ Kopřivnice. 
Nejmladším účastníkem byl Ondřej Pavlík 
(2012) z Galaxy Hranice.

Všichni účastníci ocenili výbornou 
organizaci, skvělé zázemí v palkovické 
tělocvičně a už se těší na příští ročník.

Kompletní výsledky najdete na:
www.palkovice.cz

Fotografie naleznete na adrese:
http://atletikafm.rajce.idnes.cz/

Další fotografie na adrese:
http://pirat.rajce.idnes.cz/

Martina Mertová
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Rozhovor se starostou panem Radimem Bačou

Pane starosto, ve své funkci jste 
již druhé volební období. Čím by jste 
se chtěl našim občanům pochlubit.

Jestli mám bilancovat poslední čtyři 
roky ve funkci starosty obce, tak musím 
vzpomenout odkanalizování Myslíku 
a velké části Palkovic a samozřejmě vyří-
zení stavebního povolení na poslední 
etapu kanalizace na Podhůří a na Osadě. 
Nyní je v běhu výběrové řízení na doda-
vatele stavby. Musím také vzpomenout 
opravené boční komunikace, v podstatě 
všechny, které byly postižené stavbou 
kanalizace. Je třeba říct, že jsme se 
finančně podíleli na opravě krajských 
komunikací přes Palkovice a Myslík a při-
spěli jsme i na opravu komunikace od 
restaurace Tomis do Metylovic.

Velkým úspěchem je vyřízení sta-
vebního povolení na chodník ve směru 
z centra na Frýdek-Místek s ukonče-
ním chodníku u značky Obec Palkovice 
a další z Myslíku od kaple ve směru do 
Kozlovic s ukončením také u značky Obec 
Palkovice Myslík. Výběrové řízení na 
dodavatele stavby chodníku v Palkovicích 
je v běhu a na Myslík se bude dodavatel 
hledat v příštím roce. Dále je připravena 
studie chodníku z centra obce na Podhůří 
ve směru na Chlebovice.

V platnosti je uzemní rozhodnutí na 
cyklostezku od transformátoru k přehradě 
Olešná. 

Zrekonstruoval se Obecní úřad včetně 
mateřské školky a přilehlých ploch a také 
se vybudovaly nové zpevněné plochy za 
tělocvičnou. Na Myslíku se nám podařilo 
staticky zabezpečit kapli proti dalšímu 
chátrání. V plánu je ještě dodělat opravu 
fasády a vydláždit hřbitov na Myslíku.

Po delším vyjednávání se rozjela místní 
autobusová doprava, což přineslo obča-
nům, kteří využívají pouze autobusovou 
dopravu, podstatné ušetření finančních 
prostředků. Tak jako tak, jezdí přes obec 
denně víc jak 60 autobusových spojů tam 
a 60 spojů zpátky.

Z důvodu stále se zvyšujícího počtu 
dětí jsme za poslední čtyři roky navýšili 
o dvě oddělení MŠ a o dvě třídy školní 
družinu, což je velká pomoc pracujícím 
rodičům.

Nejen materiálně, ale i kulturně 
obec žije. Přibližte nám například 
letošní Dožínky.

Letos proběhl již 11. ročník oslav. 
Podařilo se nám tedy udržet při životě 
Obecní dožínky a letos v nových pro-
storách byla úspěšnost, co se týče počtu 
návštěvníků, maximální. Celý týden jsme 
se strachovali o počasí, protože bylo 
hodně chladno a pršelo, ale nakonec nám 
to vyšlo a skoro dva tisíce občanů dalo 
jasně najevo svou účastí, že o tuto obecní 
akci nechtějí přijít. 

Vyvrcholením mého starostování bylo 
získání 3. místa v soutěži „Vesnice roku“, 
kdy se z našeho kraje přihlásilo do soutěže 
zhruba 20 obcí. Hodnotitelé byli uneseni 
celkovým kulturně-společenským děním 
v naší obci. 

Všimla jsem si a nejen já, že 
jste od lidovců přešel k nezávislým 
kandidátům v rámci blížících se 
komunálních voleb.

Já nejsem úplně ten typ straníka, 
který jenom poslouchá nařízení svých 
stranických šéfů, spíš si myslím, že doba 
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politických stran je pryč a dnes jsou volby 
do zastupitelstva obce převážně o kon-
krétních lidech. Ze situace u lidovců jsem 
měl pocit, že tam už pro mne není místo. 
Zdálo se mi hloupé, aby v jedné straně 
bylo více kandidátů na místo starosty 
obce Palkovice a lidové straně by to nijak 
nepomohlo. 

Myslíte, že by občané měli u voleb 
raději označovat konkrétní kandi-
dáty, než jenom konkrétní politickou 
stranu?

Ano, v naší obci nevládnou politické 
strany, jako například ve městě, snažíme 
se vždy po volbách najít rozumné řešení 
pro obsazení Rady obce. Nebojíme si 

sednout k jednání napříč celým spekt-
rem stran. Proto si myslím, že Palkovice 
nestagnují a vyvíjí se v kvalitní obec, pro-
tože jako zastupitelé obce se snažíme vždy 
dohodnout a nebojovat o pozice jednotli-
vých stran.

Závěrem rozhovoru pane starosto 
přání občanům.

Chc i  pop řá t  p řehr š l e  zd rav í , 
pohodu a štěstí, ať se nám na Myslíku 
a v Palkovicích dobře žije.

Za rozhovor panu Bačovi
poděkovala Iveta Trochtová,

členka redakční rady Palkovických listů.

Co je doma, to se počítá, dámy a pánové.

Ambulance s kardiovaskulárním 
zaměřením - MOJE SRDCE.

Pokud patříte mezi osoby, které 
jsou ohroženy následujícími rizi-
kovými faktory - obezita, vysoký 
krevní tlak, cukrovka, stoupající 
věk, nedostatečná fyzická aktivita, 
stres, kouření, zvýšení krevních 
tuků, alkohol, ženy po menopauze, 
pak byste si se zájmem měli přečíst 
následující rozhovor.

V Palkovicích žijí kardiolo-
gové MUDr. Ing. Kamil Zeman, Ph.D. 
a MUDr. Ivo Pavlas, kteří mají za sebou 
dlouhodobou praxi v léčbě onemocnění 
srdce i cév. Navštívila jsem jednoho 
z nich, pana doktora Kamila Zemana, 
a položila mu pár otázek. 

Pane doktore, pracujete na inter-
ním oddě lení v Nemocnici ve 

Frýdku-Místku a také v Nemocnici 
Podlesí v Třinci. Co bylo hlavní moti-
vací otevřít si vlastní ambulanci?

Jednou z motivací otevřít si ambulanci 
na poliklinice v Místku bylo samo-
zřejmě zajistit si do budoucna nějakou 
jistotu zaměstnání a příjmu do rodinného 
rozpočtu. Velkou motivací je i to, že si 
ve vlastní ambulanci můžete organizovat 
péči o pacienty dle vlastních představ. 
Určitě zajímavá je zkušenost, kde si 
porovnáte, jak fungují státní a privátní 
instituce. Jedním z důvodů bylo i vytvo-
řit větší konkurenci některým privátním 
subjektům, které vznikly ve Frýdku-Místku 
a jejichž primárním cílem dle mého není 
ani tak péče o pacienta, ale spíše jen zisk. 
Problémem v těchto zařízeních je hlavně 
to, že se zde často střídají lékaři a chybí 
jim kontinuita znalostí vývoje zdravotního 
stavu u pacientů, takže mohou reago-
vat pouze na aktuální problémy. V naší 
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ambulanci se po celou dobu věnuje jed-
nomu pacientovi jeden lékař a zdravotní 
sestra, což navazuje jakýsi bližší, důvěr-
nější vztah. Mimo ambulanci na poliklinice 
v Místku máme vytvořenu i pobočku ve 
Frýdlantu nad Ostravicí, kterou jsme 
zakládali s cílem více zpřístupnit lidem 
tohoto regionu základní cévní vyšetření, 
což je ultrazvuk srdce a cév. Navštěvují 
nás totiž většinou starší lidé, pro které je 
často problém dojíždět na tato vyšetření 
do Frýdku-Místku. Do budoucna zvažu-
jeme otevřít obdobnou pobočku i zde 
v Palkovicích, protože zde s doktorem 
Pavlasem žijeme a máme k této obci 
vřelý vztah, ale před námi je ještě dlouhá 
byrokratická cesta a nevíme, zdali by tuto 
službu občané Palkovic ocenili. 

Jste týmem erudovaných lékařů 
a zdravotních sester, napojených 
na renomovaná klinická pracoviště. 
Nastiňte našim občanům, pane dok-
tore, konkrétněji, proč by se k Vám 
měli objednat.

V případě, že patříte do rizikových 
skupin obyvatel s předpokladem vyššího 
výskytu onemocnění kardiovaskulárního 
systému, pokud máte zdravotní potíže se 
srdcem nebo cévami, proberte s Vaším 
praktickým lékařem vhodnost vyšetření 
v ambulanci s kardiovaskulárním zamě-
řením. Pro představu až 50 procent 
všech úmrtí v ČR, která jsou často náhlá 
a překvapivá, je na kardiovaskulární 
onemocnění.

V současné době máme možnost kaž-
dého z Vás vyšetřit i na speciálním přístroji 
Vasera Denshi, který na základě měření 
tuhosti cévní stěny odhadne Váš cévní věk 
a tak eventuální nutnost dalšího došetření. 
K tomuto vyšetření nepotřebujete žádné 

doporučení jiných lékařů a provádí se za 
malý poplatek 300 Kč.

Jaké potíže máte na mysli, můžete 
být, prosím, konkrétnější?

Může to být například vysoký krevní 
tlak, občasná bolest na hrudi, zadýchá-
vání, bušení srdce, arytmie, srdeční šelest, 
porucha vědomí, otoky dolních konče-
tin, bolesti dolních končetin při chůzi, 
vysoká hladina cholesterolu. Komplexní 
vyšetření lékařem, na které by Vás měl 
odeslat praktický lékař, se pak obvykle 
skládá z pohovoru, fyzikálního, labora-
torního a ultrazvukového vyšetření. Podle 
výsledků pak zvažujeme další specializova-
nější metody.

Dáte nám, prosím, kontakt, jehož 
prostřednictvím se můžeme do 
kardiologické ambulance objed-
nat a upřesněte, prosím, ordinační 
hodiny uvedených ambulancí.

O našich ambulancích se můžete něco 
bližšího dozvědět na webových strán-
kách www.moje-srdce.cz, pokud máte 
nějaký problém, je možné nám napsat 
e-mail, na který Vám určitě odpovíme. 
Adresy jsou: zeman@moje-srdce.cz
a pavlas@moje-srdce.cz,případně je možné 
volat na naše kontaktní telefony zdravotním 
sestřičkám: 737 665 275 (s. Zemanová 
Lenka) a 731 133 132 (s. Pavlasová 
Magda). Ordinační hodiny jsou vzhledem 
k našemu zaměstnání odpolední a jsou 
dostupné na našich webových stránkách.

V souvislosti s tím, co jste na sebe 
prozradil, mám zde na mysli Vaše 
pracovní vytížení, mne napadá 
dotaz: Co na to manželka?

Manželka se mnou v ordinaci pra-
cuje, tudíž jsme určitý čas spolu. Zbytek 
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dne se věnuje našim dětem. Jedno dítě 
nám jde poprvé do školky a druhé už je 
zkušený školák, které jde do druhé třídy. 
S rodinkou relaxuji hlavně o víkendech. 
S manželkou si někdy chodíme zaběhat, 
vybít tak energii a načerpat nové síly do 
práce.

Kontakt na Vás jsem získala na 
stránkách TJ SOKOL Palkovice.

Hraji volejbal, což je můj největší koní-
ček. Jsem i funkcionář volejbalového 
oddílu, který má přes 100 členů a snažíme 
se vychovat nové generace a zviditelnit 
naši obec na celorepublikové úrovni, 
což se nám, myslím, docela dobře daří. 

Sportoviště máme přes zahradu, což ušetří 
mnoho drahocenného času.

A Vaše přání občanům Palkovic…
Já můžu popřát jenom hodně zdraví 

všem. Přeji Vám, aby nás občané Palkovic 
potřebovali co možná nejméně, na dru-
hou stranu preventivní vyšetření může 
zabránit mnohým závažným problémům 
do budoucna, což je vzkaz pro mladší 
generaci padesátníků, ale již i čtyřicátníků 
- vzhledem k nepříznivému trendu výskytu 
onemocnění srdce již u mladších jedinců. 

Za rozhovor poděkovala 
Iveta Trochtová, členka redakční rady

Sport

Mezinárodní závod
na přehradě Olešná 2014

Moravskoslezský krajský svaz 
jachtingu o.s. ve spolupráci s Jacht 
klubem TJ Sokol Palkovice pořádal 
od pátku 15. – 17. 8. 2014 pohárový 
závod ze série Interpoháru v lodních 
třídách Optimist, Laser 4.7, Laser - 
radiál a Evropa na přehradě Olešná. 
Závod byl zaměřen na utužení a roz-
šíření vztahu českého, polského 
a slovenského okruhového jachtingu. 

Třídenního sportovního klání se účast-
nilo dvaapadesát závodníků. Nejmladšímu 
bylo 8 a nejstaršímu 48 let. Všechny 
účastníky přivítala náměstkyně hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro oblast školství, 
sportu a tělovýchovy Mgr. Věra Palková se 
starostou obce Palkovice Radimem Bačou 
a předsedou Krajského svazu Českého 
svazu Jachtingu Ing. arch. Jiřím Bobkem. 

Po úvodním slově hostí popřál ředi-
tel závodu pořádajícího oddílu jachtingu 
TJ Sokol Palkovice Kamil Ščerba všem 
účastníkům příjemný závod a vítr v plach-
tách. A jelikož počasí přálo a vítr byl 
dostatečně silný, mohly závody v čase 
oběda podle rozpisu začít. 

Jeho přání se opravdu vydařilo. Slunce 
střídal déšť, vítr byl dostatečně silný a tak 
si závodnici užili samotného závodu, vody 
i krásného prostředí v podhůří Beskyd.

„V pátek a sobotu odjeli jachtaři vždy 
čtyři rozjížďky, v neděli dojeli poslední, 
které jen potvrdily celkové pořadí. Za 
proměnlivého počasí se několik jachtařů 
„cvaklo“, ale to k vodě patří. Jsme rádi, 
že přijelo tolik účastníků. Přihlášených 
jich bylo vice, ovšem kolegové z Polska 
všichni nedorazili, ale i tak se jednalo 
o mezinárodní závod s krásnou účastí.“- 
dodal Kamil Ščerba.
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Jachtaři bydleli v areálu loděnice pořáda-
jícího domácího oddílu TJ Sokol Palkovice, 
v rekreační oblasti přehrady Olešná. Pro 
všechny byl připraven doplňkový program 
ve formě zábavy, tance, pití i jídla, včetně 
zdravotnických i rehabilitačních služeb. 
Realizační tým palkovické tělovýchovné 
jednoty se snažil, ať jsou všichni účastníci 
spokojeni a cítí se dobře v překrásném 
podhůří Beskyd. K tomu jim pomohli také 
sponzoři, kteří se k pořadatelům připojili, za 
což jim patří poděkování.

Také samotný komentář jednoho 
z účastníků doprovodného týmu potvrzuje, 
že se závod organizátorům vydařil.

„Venujem sa jachtingu už niekoľko 
desaťročí, najprv ako aktívny pretekár, 
teraz ako doprovod mojich vnúčat. Máme 
za sebou množstvo výjazdov do blízkeho 
aj vzdialenejšieho zahraničia.

Na Olešnej sme boli prvý raz, aj keď 
s mnohými organizátormi sa dávnej-
šie poznáme. Celá akcia bola perfektne 
zvládnutá, ako po športovej stránke, tak 
aj spoločensky. Je to dôkaz, že nie je roz-
hodujúca veľkosť vodnej plochy, alebo 

luxusne vybavený areál, ale chuť a elán 
ľudí, ktorí sú za tým. Hlavný rozhodca 
odviedol, hoci je ešte pomerne mladý, 
zodpovednú prácu a dobre mu pri tom 
sekundoval technický personál. Škoda, že 
neprišli pretekári z Poľska, ale to nie je 
vina organizátorov. Určite sa na Olešnou 
radi vrátime a budeme propagovať túto 
akciu medzi našimi jachtami“ - Pavol 
Andel.

Jednalo se o další sportovní klání, které 
šíří slávu místní sportovní organizace, ale 
také obce. Pozvaní reportéři České televize 
a televize Polar zpracovali reportáže, které 
je možné se záznamů shlédnout na interne-
tových stránkách TJ Sokol Palkovice včetně 
pořízené fotogalerie, která přiblíží zájemcům 
celkovou atmosféru závodů.

Vítězem lodní třídy Evropa se stal Jiří 
Žáček/ Yachtclub Baník Ostrava, v třídě 
Laser Optimal Patrik Meliš, Laser 4.7 - 
Jedliňski Maciej/ Polsko, Optimist – Petr 
Hála Yacht Club Kladno.

Petr Gřes
tajemník TJ Sokol Palkovice

Volejbalové soustředění
palkovického dorostu

Ve dnech od 11. do 
14. srpna absolvovala 
mládežnická družstva žaček 
a dorostenek volejbalového 
oddílu TJ Sokol Palkovice společné 
soustředění v areálu VK Raškovice.

Ačkoli domácí sportoviště nabízí 
plný komfort pro přípravu, přivítal volej-
balový oddíl možnost využít sportovní 
areál Raškovic a zatraktivnit tak přípravu 
nadějné volejbalové mládeže. A tak více 

jak dvacítka palkovických hráček plnila 
tréninkový plán pod taktovkou tre-
nérky Veroniky Fatrdlové a starších 
hráček, které se dobrovolně připojily.

A jak sama jejich trenérka a aktiv-
ní hráčka Veronika Fatrdlová sdělila,
„.. hlavním cílem tohoto čtyřdenního 
soustředění bylo připravit hráčky na 
nadcházející sezónu, ale především utu-
žit kolektiv, který je právě pro kolektivní 
sporty prioritní. I proto jsme toto sou-
středění absolvovaly mimo volejbalové 
kurty v Palkovicích, tak, aby spolu 
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holky trávily co nejvíce času a odnesly 
si společné zážitky z tréninků, trávení 
volného času mezi tréninky, nebo třeba 
společného stolování.“

Ani proměnlivé počasí prázdninových 
dní nezabránilo tomu, aby hráčky tré-
ninkový plán dodržely. Především díky 
poctivému přístupu hráček, které tré-
novaly v dešti, chladu a rozmaru počasí 
hodnotí Veronika přípravu kladně.„Snad 
se nám podařilo navnadit hráčky k další 
poctivé práci v nadcházející sezóně. 
Všem účastnicím soustředění patří mé 
poděkování“- dodala trenérka.

Nutno podotknout, že se všechny 
hráčky zapojovaly do celého programu 
soustředění. Od ranních rozcviček, tré-
ninků až po přípravu jídel. Potěšující je, že 
ty starší k soustředění přistupovaly velice 
zodpovědně a v celém programu se sna-
žily být nápomocny. Také samotný hlavní 
trenér ženského palkovického „A“ týmu 
Arpád Velvéthy věnoval svůj čas přípravě 
a své zkušenosti a dovednosti předával 
„palkovickému potěru“. 

Petr Gřes, tajemník TJ Sokol Palkovice

Mistrovství České republiky
v turistickém závodě – štafety

Poprvé v historii se tento mistrovský 
závod konal v Palkovicích. Přijelo si zde 
změřit své síly 39 štafet z celé České 
republiky.

Spolu s mistrovstvím české republiky 
v turistickém závodě štafet, byl uspořádán 
doprovodný závod, který nesl jméno LUP 
open závod, kde se mohli registrovat 
libovolně složené týmy, které nesplnily 
podmínky ke startu v hlavní soutěži. Na 
úvod závodníky přivítali starosta obce 
Palkovice – Radim Bača a zástupce ob-
chodní korporace ArcelorMittal Ostrava 
a.s. – Ing. Radim Plechatý. 

Start závodu byl o půl desáté, kdy se 
na trať vydali první závodníci žákovských 
kategorií. Na ty čekalo 3.400 metrů 
v kopcovitém terénu. Zde měl domácí od-
díl tři hlídky, jednu v kategorii žáků a dvě 
v žákyních. V celkovém zúčtování se nej-
lépe vedlo žákyním, které svojí snahu pře-
tavily na stříbrnou medaili (Lenka Vý-
molová, Kateřina Žváková, Anežka 

Sochová). Za zmínku stojí také výkon 
teprve devítileté Anny Výmolové, která 
byla nominována za nemocnou závodníci, 
a poprvé, zcela nepřipravena, tak musela 
běžet i azimutový úsek. Se svou štafetou 
(Klára Kasperčíková, Hana Polášková) 
nakonec obsadila 6. místo. Domácím žá-
kům (Ondřej Šnajder, Michal Bužek, Vít 
Pavlas) se tentokráte nevedlo a nakonec 
byli hodnocení na 4. místě.

Přibližně za hodinu a čtvrt po startu 
žákovských kategorii zahajovali dospělí. 
Ti měli celkovou délku okruhu 4.300 me-
trů. Tady oddíl Žlutý kvítek Palkovice na-
sadil pět hlídek, dvě v kategorii mužů a tři 
v ženách. Dle předešlých výsledků v sezóně 
to mohly být pro Palkovice medailové žně. 
Bohužel opak byl pravdou. První problém, 
který oddíl musel řešit, bylo onemocnění 
finišmena jedné ze štafet. Díky této nepří-
jemnosti se musely mužské štafety na po-
slední chvíli měnit, což přineslo nemalé 
komplikace. V ženských štafetách se sice 
hlídky neměnily, ale vlivem dusného počasí 
mnohé závodnice na trati téměř kolabo-
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valy. V konečném výsledku tak domácí 
štafety dospělých propadly. Ženy obsadily 
5. – 7. místo, muži 8. a 11. místo. 
Medaile nejlepším štafetám předávali, 
předseda Klubu českých turistů – oblast 
Moravskoslezská, Ing. Břetislav Boháč, 
a předseda Asociace turistických oddílů 
mládeže, Mgr. Tomáš Novotný.

Doprovodný závod LUP Open umož-
nil závodit všem, kdo měl zájem si závody 
zkusit, anebo se připravit na mezinárod-
ní mistrovství, které se konalo o týden 
později na Slovensku. Závod měl vypsa-
né dvě kategorie, a to do 14 let a nad 
15 let a v obou měl domácí oddíl své 
zastoupení. V mladší kategorii se hlídka 
ve složení Kamil Trochta, Vendula Ve-
selková a Alexandra Radová umístila 
na 4. místě. Ve starší kategorii jsme si 
museli „půjčit“ člena z turistického oddílu 
z Frýdlantu nad Ostravicí. Tato hlídka, ve 
složení Matěj Huďa, Jana Bajtková 
a Vítězslav Tkáč, se nakonec umístila 
na 3. místě. 

Největší hvězdou tohoto závodu byl 
teprve desetiletý Matěj Huďa, který po-
prvé musel absolvovat azimutový usek pro 
dospělé, hody míčkem z 20 metrů, při-
čemž kruh trefil (na rozdíl od některých 
dospělých závodníků!!!), a k tomu ještě 
musel absolvovat celou trať pro dospělé. 
Nutnost jeho nasazení byla způsobena 
tím, že někteří nominováni závodníci byli 
tak neukáznění, že se ani na závod nedo-
stavili. Bohužel, a nebylo to jen v případě 
našeho oddílu. Kvůli stejným problémům 
oddíl z Pacova musel odhlásit dokonce 
své tři hlídky.

Domácím závodníkům se tedy výsled-
kově moc nedařilo, ale protože jsme byli 
organizátoři akce, je nutné hodnotit i vý-

kon téměř 60 rozhodčích (hlavní rozhod-
čí Jana Slavíková z Bílovce, z turistic-
kých oddílů z Frýdlantu nad Ostravicí, 
Frýdku-Místku, Bílovce, Palkovic, členů 
ASPV Palkovice, bývalých členů oddí-
lů Žlutý kvítek Palkovice a rodiče dětí) 
a stavitelů tratí (Jan Šupina, Vítězslav 
Tkáč, Tomáš Huďa, Tomáš Hrdina). Ti 
všichni udělali maximum! Dle nepsaných 
pravidel se každý závod hodnotí podle 
toho, jak byl organizačně zvládnut a ko-
lik zdržných časů měli jednotliví závodní-
ci. Profesionálním přístupem rozhodčím 
a stavitelů se na těchto závodech nestalo, 
aby měl nějaký závodník zapsán zdržný 
čas. A jestliže se díváme do letošních vý-
sledků všech turistických závodů, byli jsme 
jediní. Také dle rozhovorů, které naleznete 
na www.zlutykvitek.eu, si většina závodní-
ků, až na domácí, pochvalovala značení 
tratě, prostředí a zázemí.

V závěru akce byl zástupci Rady tu-
ristických závodů pro další organizátory 
této soutěže předán putovní štafetový 
kolík. Je na něm uvedeno jméno letošní-
ho pořadatele a měly by na něm přibývat 
jména dalších oddílů. Kolík byl předán 
s přáním, aby byl vzpomínkou na Žlutý 
kvítek Palkovice.

Hlavní dík tedy patří všem těm, kteří se 
jakkoliv podíleli na uskutečnění této akce, 
ať už z řad členů a nečlenů Žlutého kvítku 
Palkovice a odboru ASPV v Palkovicích, bez 
nichž by závod nemohl být uspořádat. Také 
musíme poděkovat dokumentaristům akce 
– Kristýna Sasínová, Ladislav Merta, 
Jakub Linart a Monika Mičulková, kteří 
pořídili ze závodů několik desítek zajíma-
vých fotografií a krátkých rozhovorů se zá-
vodníky. Tyto materiály je možné zhlédnout 
na http://pirat.rajce.idnes.cz/
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Dále je třeba poděkovat sponzorům 
akce, kteří se podíleli finančně, materi-
álově, nebo jinak: obchodní korporaci 
AcelorMittal Ostrava, a.s., Obci Palkovi-
ce, Hutnímu projektu Frýdek-Místek a.s., 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kra-
je, Ing. Jaroslavu Bačovi z Palkovic, Bes-

kyd Agro Palkovice, a.s., Mysliveckému 
sdružení Olešná v Palkovicích, spolkům 
Hasiči Palkovice a Asociace turistických 
oddílů mládeže České republiky a dalším. 
Děkujeme.

Za organizátory
Vladan Sukač, ředitel závodu

Z činnosti oddílu TOM 1309 
– Žlutý kvítek Palkovice

Oddíl Žlutý kvítek Palkovice v dubnu 
2014 zahájil již svou patnáctou sezónu 
v rámci turistických závodů. A protože 
několik závodníků mělo před s sebou 
„zkoušky z dospělosti“ nebo náročné 
vysokoškolské zkoušky, očekávali jsme, 
že tato sezóna bude velmi těžkou. A to 
také především proto, že přišlo mnoho 
mladých a dosud nezkušených závodníků. 
Naše výkony jsme se snažili opírat o ty 
nejlepší závodníky, ale jim se také ne 
vždy dařilo. Proto můžeme sezónu roku 
2014 hodnotit pouze jako průměrnou, 
ale náročnou jak na čas dětí a vedoucích, 
tak i na peněženky jejich „sponzorů“, 
rodičů. Vždyť letošní závody nás celkem 
stály 93.017,- Kč a z oddílové pokladny 
tak byly odčerpány veškeré finanční 
prostředky.

Jako každoročně, začíná kolotoč turi-
stických závodů nejprve krajskými koly. 
Letos základní kola hostila města Frýdlant 
nad Ostravicí, Bohumín a mistrovství kraje 
se konalo ve Frýdku-Místku. Dohromady 
se krajských závodů z palkovického oddílu 
zúčastnilo 48 závodnic a závodníků. 
Nejúspěšnějšími závodníky byli např. 
Kateřina Žváková, Anežka Sochová, 
Ladislav Merta, Petr Bílek, Lenka 
Výmolová, Michaela Žváková, Lucie 

Juřenová, Kateřina Vyvialová, Ada 
Paluzgová, Ondřej Huďa, Tomáš 
Huďa, Lucie Prokopová a Radka 
Hrouzová.

Do republikových kol, tzv. Českého 
poháru, se nás z celkových 32 postupují-
cích již nemohlo tolik zapojit, především 
z důvodu přípravy na maturitní zkoušky. 
A dále také z vyčerpání finančních 
prostředků. Jen závody v Kralovicích 
a Pacově nás stály 2/3 financí.

Závě r ečným závodem l e to šn í 
sezóny byly mezinárodní turistické 
závody, které se konaly 13. 9. 2014 
v Bátovcích (Slovensko). Celkem jsme 
získali 10 nominací a Zuzana Kunzová 
byla dále náhradnicí, avšak do vlast-
ního závodu nezasáhla. Závodu se dále 
nemohla zúčastnit Anežka Sochová 
a Silvie Vašková, což bylo pro nás také 
značné oslabení. A tak ani v posledním 
závodě jsme nevystoupili ze šedi svých 
výsledků. Ve velmi náročném a bahnitém 
terénu (třídenní vytrvalý déšť) jsme získali 
pouhou jedinou medaili, ale o to cennější, 
jelikož byla udělena za 1. místo.

Mezinárodní mistryní 
v kategorii starších žákyň 
se stala Lenka Výmolová. 
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Jak se dařilo naším závodníkům v Českém poháru,
se můžete podívat v následující tabulce:

Jméno závodníka Kralovice Orlová Pacov Bílovec 
- MČR

Český 
pohár

Radová Alexandra 22. 26.
Kubalová Eliška 11. 18. 19.
Polášková Hana 9. 10. 15.
Žváková Kateřina 2. 5. 6. 4. 4.
Pavlas Vít Jakub 11. 7. 11. 10.
Martinová Eva Irene 17. 16. 18. 16.
Sochová Anežka 9. 2. 1. 2. 1.
Kasperčíková Klára 14. 23.
Sukačová Monika 5. 11. 6. 8.
Bajtková Jana 15. 21. 23.
Merta Ladislav 8. 19.
Bílek Petr 9. 14. 14. 15.
Bajtek Jiří 4. 1. 8. 6. 5.
Výmolová Anna 9. 12. 7. 12. 12.
Výmolová Lenka 1. 1. 11. 14. 4.
Žváková Michaela 4. 6. 6. 9. 6.
Juřenová Lucie 3. 5. 2. 4. 4.
Kunz Dan 12. 11. 16.
Kunzová Zuzana 7. 8. 12.
Vyvialová Kateřina 5. 3. 3. 4.
Juřenová Zuzana 8. 4. 12.
Vašková Silvie 6. 11. 13.
Huďa Ondřej 10. 5. 9. 6. 7.
Linart Jakub 22. 24. 34.
Haleš Michal 13. 20. 21.
Kubala Jan 11. 25.

Na 4. místě se umístily Kateřina 
Žváková, Kateřina Vyvialová a Michaela 
Žváková, 6. místo obsadili Jiří Bajtek 
a Lucie Juřenová, 7. místo Monika 
Sukačová, 8. místo Anna Výmolová, 
10. místo Zuzana Juřenová a 11. místo 
v těžké konkurenci získal Ondřej Huďa.

Do Palkovic jsme v rámci turistických 
závodů v letošním roce přivezli celkem 
53 medailí, z toho 11 zlatých, 25 stří-
brných a 17 bronzových medailí. Podle 
počtu medailí se zdá, že naše výsledky 
nebyly až tak špatné, vždyť v rámci mist-
rovství kraje jsme byli 2x (žactvo i dorost 
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a dospělí), v poháru Moravskoslezského 
kraje na celkovém 3. místě a v rámci 
České republiky rovněž na celkovém 
3. místě z 29 zúčastněných oddílů. Před 
námi skončili největší konkurenti, a to 
oddíly TOM KČT Orlová a TOM – KČT 
Kralupy nad Vltavou. Mrzí nás však nepo-
pulární „bramborové“ medaile, zvláště 
když k dosažení cenného kovu nám chy-
běly jen desetinky sekundy. A tak jsme 
v rámci turistických závodů dále obsadili 
37 čtvrtých míst, 26 pátých a 34 šestých 
míst.

Rádi bychom touto cestou chtěli 
poděkovat rodičům a Obci Palkovice za 
jejich finanční pomoc. Bez jejich pod-
pory bychom se závodů aktivně zúčastnit 
nemohli. Zároveň děkujeme všem závod-
níkům, kteří se úspěšně reprezentovali 
nejen turistický oddíl Žlutý kvítek, ale také 
obec Palkovice. Více informací, fotogra-
fií a videí z oddílových akcí najdete na 
webových stránkách oddílu Žlutého kvítku 
(http://www.zlutykvitek.eu
a http://pirat.rajce.idnes.cz).
Za vedení oddílu sepsal Jaromír Šupina

Pohádkový les
V neděli 21. 9. 2014 uspořádal odbor 

ASPV a oddíl Žlutý kvítek „Pohádkový 
les“. Za slunečného počasí se na trasu 
dlouhou cca 3 km vydalo 54 dětí se svými 
rodiči, babičkami či dědečky. Nejmladší 
účastníci byla Barunka Polášková 
(8 měsíců). 

První zastavení bylo u vodníka (a pod-
vodníka). Zde bylo úkolem dětí, někdy i za 
pomoci rodičů, najít pod přiklopenými 
hrníčky „dušičku“ a vysvobodit ji. 

Pak čekala strmá cesta do kopce, kde 
již byli připraveni loupežníci. Děti zde měly 
za úkol trefit se míčky do „loupežnické 
tlamy“.

Cesta pokračovala na „Kúty“, kde na 
účastníky čekaly pohádkové víly, u kte-
rých musely děti zazpívat nějakou písničku 
nebo říci básničku.

U perníkové chaloupky a ježibab zdo-
lávaly děti lanový žebříček, na jehož konci 
si mohly „uloupit“ perníček.

Na konci švestkové aleje čekal čert 
s Káčou. Zde byl úkol pro rodiče, kteří 
museli zdolat daný úsek s dítětem na tra-
kaři. To se dětem velmi líbilo, a některé se 
nechaly povozit i vícekrát. 

U potoka bylo poslední stanoviště 
s princeznami. Tady musel každý posklá-
dat puzzle.

V cíli u tělocvičny čekala na děti sladká 
odměna a účastnický list. Na víceúčelové 
ploše za tělocvičnou si mohli účastníci 
namalovat obrázky barevnými křídami 
a děti si mohly zaskotačit na dětském 
hřišti. Kdo chtěl, mohl si zatancovat na 
pohádkové písničky. Po náročné cestě 
přišlo vhod i občerstvení v Hospodě na 
hřišti. Domů odcházeli všichni spokojeni 
a s přáním, aby se podobná akce konala 
i v příštím roce. 

Poděkování patří všem, kteří se na pří-
pravě akce podíleli. 

Martina Mertová, odbor ASPV
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Rozpis domácích volejbalových zápasů sezóna 2014/2015 

5.9.2014 Palkovice - Nýdek muži B 18.00

19.9.2014 Palkovice - Staříč muži B 18.00

21.9.2014 turnaj žačky žačky 8.00

28.9.2014 Palkovice - Stará Bělá juniorky první zápas 10.00

3.10.2014 Palkovice - Frýdek-Místek B muži B 18.00

11.10.2014 Palkovice - VK Vratimov ženy A první zápas 10.00

17.10.2014 Palkovice - Hnojník B muži B 18.00

18.10.2014 Palkovice - Nový Jičín muži A první zápas 10.00

18.10.2014 Palkovice - Kozlovice ženy B první zápas 10.00

2.11.2014 Palkovice - Český Těšín juniorky první zápas 10.00

8.11.2014 Palkovice - Kylešovice muži A první zápas 10.00

8.11.2014 Palkovice - Metylovice ženy B první zápas 10.00

22.11.2014 Palkovice - Odry ženy A první zápas 10.00

29.11.2014 Palkovice - Odry muži A první zápas 10.00

30.11.2014 Palkovice - Metylovice juniorky první zápas 10.00

6.12.2014 Palkovice - TJ Ostrava ženy A první zápas 10.00

13.12.2014 Palkovice - VK Karviná muži A první zápas 10.00

14.12.2014 Palkovice - TŽ Třinec juniorky první zápas 10.00

10.1.2015 Palkovice - Frenštát p.R. ženy A první zápas 10.00

11.1.2015 Palkovice - VK Karviná juniorky první zápas 10.00

17.1.2015 Palkovice - VK Ostrava muži A první zápas 10.00

24.1.2015 Palkovice - Orlová ženy A první zápas 10.00

25.1.2015 Palkovice - VK Raškovice juniorky první zápas 10.00

7.2.2015 Palkovice - Kopřivnice muži A první zápas 10.00

8.2.2015 Palkovice - Frýdek-Místek juniorky první zápas 10.00

14.2.2015 Palkovice - Český Těšín ženy A první zápas 10.00

21.2.2015 Palkovice - ŠSK Beskydy muži A první zápas 10.00

22.2.2015 Palkovice - Frýdlant n.O. juniorky první zápas 10.00
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Rozpis v tělocvičně pondělí – pátek školní rok 2014/2015 

Velký sál pondělí - pátek 

 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30
 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00

po
nd

ěl
í kopaná přípravka volejbal muži A  volejbal ženy A  

Huška Zeman Velvéthy  
15.00 - 17.00 17.00 - 19.00 19.00 - 21.00

út
er

ý kopaná žáci kopaná dorost kopaná muži ASPV muži
Peške  Bujňák  Merta  Žurovec 
15.00 - 16.30 16.30 - 18.00 18.00 - 19.30 19.30 - 21.00 

st
ře

da kopaná přípravka volejbal ženy A volejbal muži,ženy
Huška  Velvéthy  Dámek  
15.00 - 17.00 17.00 - 19.00 19.00 - 21.00 

čt
vr

te
k kopaná žáci kopaná dorost kopaná muži volejbal Zelinkovice

Peške  Bujňák  Merta Pokluda  
15.00 - 16.30 16.30 - 18.00 18.00 - 19.30 19.30 - 21.00 

pá
te

k TOM volejbal ženy B kopaná muži
Šupina,Huďa, Vyvialová Mičulka   
15.00 - 17.00 17.00 - 19.00 19.00 - 21.00

28.2.2015 Palkovice - Frenštát p.R. ženy B první zápas 10.00

1.3.2015 Palkovice - Poruba juniorky první zápas 10.00

7.3.2015 Palkovice - Štramberk ženy A první zápas 10.00

14.3.2015 Palkovice - Slavia Ostrava muži A první zápas 10.00

15.3.2015 Palkovice - Polanka juniorky první zápas 10.00

21.3.2015 Palkovice - Fulnek ženy A první zápas 10.00

21.3.2015 Palkovice - Hnojník ženy B první zápas 10.00

11.4.2015 Palkovice - TŽ Třinec ženy B první zápas 10.00

24.4.2015 Palkovice - VK Raškovice muži B 18.00

25.4.2015 Palkovice - VK Raškovice ženy B první zápas 10.00

5.5.2015 Palkovice - Mosty u Jablunkova muži B 18.00

22.5.2015 Palkovice - VK Karviná muži B 18.00

5.6.2015 Palkovice - Frýdek-Místek A muži B 18.00

19.6.2015 Palkovice - Hnojník A muži B 18.00
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Malý sál pondělí - pátek

 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30
 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00

po
nd

ěl
í volejbal žactvo volejbal juniorky ASPV - ženy  

 
 

Fatrdlová  Velvéthy  Špačková, Kozlová
15.00 - 17.00 17.00 - 19.00 19.00 - 20.30

út
er

ý volejbal žactvo volejbal muži B aerobik, 
pilates  

 
 Fatrdlová Bača  Ryšková

15.00 - 17.00 17.00 - 19.00 19.00 - 20.00

st
ře

da

sportovní gymnastika rodiče a děti ASPV - aerob. ASPV - muži
Mertová, Kocichová
Podolová, Kozlová, Olejníková

  Kozlová,
Špačková Ondračka

15.00 - 17.00 17.00-18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 21.00

čt
vr

te
k volejbal žactvo volejbal junioři, juniorky volejbal ženy A

Fatrdlová  Jež  Velvéthy  
15.00 - 17.00 17.00 - 19.00 19.00 - 21.00 

pá
te

k TOM tenisová škola volejbal muži A
Šupina,Huďa Vejmělka, Cibulková Zeman 
15.00 - 17.00 17.00 - 19.00 19.00 - 21.00 

Horní sál pondělí - pátek
 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30
 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00

po
nd

ěl
í badminton badminton jóga badminton

obsazeno  Brudná, Bužková obsazeno  
15.00 - 16.00 16.00 - 18.00 18.00 - 19.30 19.45 - 20.45

út
er

ý tenisová škola stolní tenis muži badminton
Vejmělka, Cibulková Weigert  obsazeno  
15.00 - 17.00 17.00 - 19.30 19.30 - 21.00

st
ře

da

tenisová škola stolní tenis badminton
Vejmělka, Cibulková Menšík  obsazeno  
15.00 - 17.00 17.00 - 19.30 19.30 - 21.00

čt
vr

te
k tenisová škola stolní tenis muži badminton

Vejmělka, Cibulková Weigert  obsazeno  
15.00 - 17.00 17.00 - 19.30 19.30 - 21.00

pá
te

k aerobik dětí tenisová škola zdravotní cvičení badminton
Špačková Vějmělka, Cibulková Wojnar, Bužková obsazeno  
15.00-16.00 16.00 - 18.00 18.00 - 19.30 19.45 - 20.45



P A L K O V I C K É  L I S T Y

24

Ze života v obci

Osada v Podhůrčí se umí bavit
Na začátku byl pouze záměr se sejít, 

dnes již při osmém „Podhůrčském guláši“ 
zaplnila začátkem srpna zahradu manželů 
Pavlasů více jak šedesátka dospělých a dětí. 

Ten dělal a chystal to a ten zase tohle, 
dohromady udělali moc. Společně se bavili, 
hodovali a veselili všichni, kteří přišli. Děti 
soutěžily v různých sportovních disciplí-
nách, ženy připravovaly soutěžní nápoje 
a kávu, muži vázali květiny, které předá-
vali ženám. Hodnotící komise jednotlivé 
úspěchy v disciplínách ocenila vyrobenou 
medailí, památeční sklenicí a taškou domá-
cích podhůrčských produktů s oceněním 
dítěte, ženy a muže roku.

„Původní myšlenka vzešla z gará-
žového posezení pánů Vojty Kuly 
a Tomáše Menšíka. Ti zjistili, že i staří 
domorodci se skoro nevidí, i na Podhůří 
mají všichni auto a na cestě dnes nikoho 
nepotkáš. A ještě horší to je s novými, 
co se nastěhovali před osmi léty. Dnes se 
lidé nevidí ani na zastávce autobusu, ani 
v obchodě, ani v hospodě u piva… Tak 
vznikla myšlenka, že by se sousedé měli 
jednou za rok sejít, uvařit guláš, koupit 

pivo, společně se pobavit a poveselit. Na 
prvním guláši bylo něco do dvaceti lidí, 
na 3. ročníku už kolem třiceti. Ke guláši 
přibyly řízky, špekáčky a večerní vatra. 
K prostému posezení jsme si ze společ-
ných peněz koupili velký párty stan. 
Hudbu zpočátku zařizoval malý kazeťák, 
dnes se střídá živá hudba a reprodukce 
s lidovými písněmi u kytary. Poslední 
účast byla 55 dospělých a do 10 dětí, 
už máme i několik předškoláků, jedno 
batole a dva kojence. Podhůřané se 
scházejí i mimo termín guláše, alespoň 
jednou za kvartál se koná „schůze“ a pro-
bíráme i otázky sousedské a společenské, 
jako je třeba bezpečnost na cestě, zabí-
hání psů k sousedovým slepicím, těžba 
dřeva anebo třeba nahánění kun a krtků. 
Nemáme žádné (významné) sousedské 
spory a zdá se, že na Podhůrčí jsou 
všichni dost spokojeni. Je to trošku něco 
jako základ občanské společnosti, bez 
zevního zasahování a závislosti na státu 
nebo obci se společnost komunity sama 
reguluje ke spokojenosti většiny (ideálně 
všech), alespoň tak to vidíme my.“

Osadníci z Podhůrčí

Pouť k sv. Mořici
V neděli 21. září 2014 se uskuteč-

nila u kaple sv. Mořice v Palkovicích (na 
Dolním konci u transformátoru) slavnostní 
poutní mše svatá za účasti místeckého 
děkana Josefa Maňáka, palkovického 
faráře Bronislava Wojnara a asi 150 
poutníků. Pamětníci tvrdí, že mše svatá 
se na tomto místě slavila naposledy asi 
před 66 lety. 

Na místě současné zděné kaple stála 
původně dřevěná kaple s věží a dvěma 
zvony, kolem kaple byl malý hřbitov. 
Jelikož se Palkovice rozrůstaly, byl v roce 
1631 postaven nový kostel ve středu obce 
zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Původní dře-
věná kaple byla v roce 1850 zbourána 
a v roce 1851 byla na původním místě 
postavená zděná kaple sv. Mořice.

Dagmar Bajtková
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Koncert skupiny Turbo
Nezávislí pro Palkovice a Myslík spo-

lečně s panem Otto Brožem z Myslíka 
zorganizovali v sobotu dne 20. 9. 2014 
v areálu travnatého hřiště na Myslíku 
poprockové odpoledne s hlavním hostem 
skupinou Turbo. Mimo to jako předka-
pela vystoupila skupina Cox z Palkovic 
a do pozdních večerních hodin pak hrála 
místní legenda Krakatit.

Ač bylo počasí od rána nejisté, nako-
nec nám přálo a mohli jsme se radovat 
z velké účasti. Během celého odpoledne 
a večera do areálu vstoupilo více než 
700 lidí.

Od začátku akce až skoro do setmění 
si mohly děti hrát v Dětském koutku, kde 
se jim spolu s kamarádkami věnovala 
Zuzka Chýlková.

Pro všechny, kteří do areálu zavítali, 
zde místní hasiči a přátelé Myslíku připra-
vili bohaté občerstvení, s velkým výběrem 
jídla a pití. My jsme se soustředili na 
dobré víno a burčák. Zkrátka, kdo chtěl, 
strávil zde příjemné odpoledne a večer.

Za to vše, co se odehrálo na zdejším 
hřišti, patří obrovské díky Ottu Brožovi 
za spoluorganizaci celé akce. 

Poděkování patří rovněž všem lidem, 
kteří jakkoli přispěli k jejímu bezproblé-
movému průběhu od řízení dopravy, 
přes výběr vstupného, prodejce i vystu-
pující, hasičům za poskytnutí klubovny 
a OÚ v Palkovicích za poskytnutí areálu 
hřiště, stanů, stánků a laviček, dále pak 
TJ Sokolu Myslík.

Je jasné, že bez vstřícného přístupu 
lidí a jejich ochoty by taková akce 
nemohla vůbec být.

Kateřina Loudátová (Slípková)

Blahopřejeme...
V červenci slavili pan Ladislav Slípek 

z Myslíku, dámy Anna Mamulová, 
Marie Sasynová a Rotraut Kroláková 
z Palkovic.

V srpnu slavi l i  své 
kulaté narozeniny pan 
Miloš Míček, Hartmut 
Moškoř, Oskar Bílek 
a dámy Jarmila Zema-
nová, Emilie Halatová 
z Palkovic.

Nad hlavou slunce ze zlata,
kolem všude růží poupata,
stříbrný smích a lásky horu,
žádný mrak na obzoru, 
ať se Vám splní všechna přání
a štěstí kvete Vám bez přestání.

Hodně zdraví, hodně štěstí a vše nej-
lepší přeje Redakční rada Palkovických 
listů, starosta, rada a zastupitelstvo obce 
a KPOZ. 

Společenská rubrika
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Rozloučili jsme se 
V červenci nás navždy opustil 

pan Ladislav Vysoký z Palkovic.
V srpnu nás opustili pan 

Anton Jurčo a Anastazie Skurková 
z Palkovic.

Dny plynou jako tiché řeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá a nedá 
zapomenout.

Úcta, láska a vzpomínky v našich 
srdcích zůstává.

Dovolte, abychom všem pozůstalým 
projevili upřímnou soustrast.

Redakční rada Palkovických listů, 
starosta, rada a zastupitelstvo obce 
a KPOZ.

Senioři bilancují
Sedmá akce letošního roku měla mezi 

členy našeho klubu dobrý ohlas. Nabídli 
jsme jim 16. července návštěvu měst 
Kroměříž a Chropyně. Překvapil nás velký 
zájem a záhy byl i větší autobus obsazen. 
Líbil se kroměřížský barokní zámek, 
Podzámecká zahrada, památné domy 
ve městě, kostely s cennými památkami 
i Květná zahrada s kolonádou. Odpo-
ledne nás uvítali v renesančním zámku 
v Chropyni. Je nenápadný, ale zajímavý 
historickými, přírodními a loveckými 
památkami. Opomenutí ptáci, slova 
skrutek, povříslo apod. povzbudily i ty 
nejunavenější.

Tradiční srpnová akce proběhla ve 
středu 20. ve známém areálu U Bačů. 
Smažilo se, povídalo a zpívalo. Tradiční 
zastávka Palkovjanky, a zdá se, že i přátel 
z polské Porąbky, doplnila počet účast-
níků na 124 a 30 kg bramborového těsta 
vyšlo taktak. Poděkování posíláme maji-
telům areálu, kuchařkám, harmonikářům 
i pracovní četě Obecního úřadu.

I na Obecních dožínkách se senioři 
potěšili. Přivítali mezi sebou přátele 

z polských Kobiernic a naše Palkovjanka 
i rodačka – paní Marta a všechno další 
bylo moc pěkné. Mnohé se dalo srovnat 
nebo zopakovat v neděli 31. srpna na 
„Doźynkách“ v polském Czańcu, kam byla 
delegace Obecního úřadu a Senior klubu 
srdečně pozvána a pozvání přijala.

V následujícím období hodláme obno-
vit turistické vycházky. Láká nás areál na 
Olešné, místní památky i nedaleká Lhotka 
a pramen Olešné.

Jistý je výlet 17. září na Lysou horu, 
říjnový zájezd na nákupy do Polska a listo-
padová beseda na téma požární ochrany. 
Těšíme se opět na hojnou účast. Bližší 
informace budou zveřejněny ve vývěsních 
skříňkách a na internetu.

Naší jubilanti v říjnu - Marie Lepíková, 
Sylva Červenková, Iva Mičulková, 
Helena Majkusová a v listopadu - 
Anežka Halatová, Jiřina Štefková, 
Vlasta Kulová, Drahomíra Slípková 
a Alena Pochybová. Všem přejeme 
pevné zdraví, pohodu a radost ze života.

Výbor Senior klubu
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Okénko zahrádkáře

Září.... Září víno vaří, a co nedovaří,
říjen dopeče...

Okrasná zahrada
Zatímco na ovocné a zeleninové 

zahradě je září měsícem úrody a sklizně, 
pro okrasnou zahradu je to spíš období 
výsadby. Sázíme jehličnany a stálezelené 
dřeviny, které dáváme do země nejlépe 
s kořenovým balem, dále pak dvouletky, 
lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny. 

Na podzim vysazujeme i Pěnišníky 
(Rhododendrony) - rostliny s kořenovým 
balem dáváme do mělké (25-30 cm) 
a dostatečně široké jámy vyplněné rašeli-
nou (vyžadují hodně kyselou půdu) ,vhodné 
stanoviště je pro ně na východní straně 
dřevin. Před zimou hodně zalít, při teplé 
zimě zaléváme taky. 
• Před zimou pečlivě zbavíme skalku od 

plevelů.
• Ošetříme růže postřikem proti pravému 

i nepravému padlí, které jsou následek 
střídání teplot v podzimním období. 

• Dělíme a přesazujeme skoro všechny 
trvalky, vynecháme pouze na podzim 
kvetoucí druhy. 

• Vydatně zaléváme jehličnany, aby 
v pořádku přečkaly zimu. 

• Chceme-li na podzim vysázet opadavé 
listnaté stromy, již nyní pro ně připra-
víme jámy. 

• Rozšiřujeme, popřípadě vytváříme úplně 
novou skalku. 

• Letněné pokojové květiny vracíme zpět 
domů. 

Ovocná zahrada
V září očesáváme jabloně a hrušně, 

dvakrát plodící jahody a beztrnné ostružiny. 
Po sklizni provedeme prosvětlovací řez 
broskvoní, slivoní, švestek a pološvestek.
• Sklízíme vlašské ořechy. Počkáme, zda 

spadnou, popřípadě je setřeseme na 
zem. Po sběru je sušíme v jedné vrstvě 
na suchém a světlém místě (3-5 týdnů). 

• Sklízíme dozrálé hrozny révy vinné 
a jejich keřům zkracujeme vrcholky 
letorostů. 

• Rybíz a angrešt prosvětlujeme odřezává-
ním starých větví. 

• Společně s ovocem neskladujeme 
výrazně aromatické druhy zeleniny, aby 
ovoce nenačichlo. 

• Vysazujeme nové jahodníky, které musí 
být dobře zakořeněné, abychom se 
mohli příští rok těšit na bohatou sklizeň. 

Zeleninová zahrada
Září je měsícem sklizně a zpracová-

vání zeleniny. Po sklizni je třeba připra-
vit záhony na další pěstování. Záhony 
okopeme, zryjeme, odstraníme plevel 
a pohnojíme. Vyséváme ředkvičky, česnek, 
zimní salát, špenát, kopr a ozimý květák. 
V případě velmi nepříznivého počasí, 
můžeme rostliny chránit fólií. Česnek, 
který můžeme vysazovat až do poloviny 
listopadu (později je lépe…), by se neměl 
sázet do půdy po cibuli, póru, rajčatech, 
bramborách a po česneku samém.
• Mrkev a pór chráníme netkanou textilií 

proti škůdcům. 
• Ničíme vajíčka a housenky na košťálové 

zelenině. Nestačíme-li už je ničit sami, 
použijeme postřik. 
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• Rajčata chráníme za vlhkého počasí 
přípravky proti plísni bramborové. 

• Když předpovědi hlásí mrazíky, sklízíme 
i nedovyvinutá rajčata, která necháme 
dozrát doma. 

• Pod plody tykví dáváme prkna nebo 
dlaždice, aby od země neuhnívaly. 

• Vytrvalou zeleninu a léčivé rostliny pře-
sazujeme do čerstvé půdy s dostatečným 
množstvím živin.

• Ošetřujeme volnou půdu, aby byla při-
pravena na jarní výsadbu. 
Záhony po sklizni osejeme rostlinami 

vhodnými pro zelené hnojení, výrazně 
se tím obohatí a zkvalitní půda, prospě-
jete včelám… Stačí rostliny vysít, včas je 
posekat a zapravit do půdy. 

Půdě prospějí nejen zelené nadzemní 
části, ale také kořenový systém, který sahá 
do velké hloubky a má nečekaně velký 
povrch. Prospěšné je především kořenové 
vlášení – mikroskopické kořínky, které se 
dožívají jen několika desítek minut a sotva 
narostou, jsou nahrazovány dalšími. 
Odumřelé kořínky se stávají potravou 
půdních organismů, kterých žije nejvíce 
právě na povrchu kořenů a v jejich bez-
prostřední blízkosti. Díky těmto kořínkům 
a organismům s nimi spojenými se zlep-
šuje struktura půdy a vzniká i půdní humus.

Nejoblíbenější druhy rostlin
- Ideálním zeleným hnojivem je také 

svazenka vratičolistá. Není příbuzná 
s žádnou z tuzemských kulturních rost-
lin, nehrozí přenos nemocí na zeleninu. 
Rychle roste, stačí jí 6 týdnů, a dobře 
prokořeňuje, snáší i sucho. 

- Měsíček lékařský známý jako léčivá rost-
lina, pomáhá ve formě zeleného hnojení 
půdu zbavit háďátek. 

- Dusíkem půdu obohatí vikvovité rost-
liny. Žijí totiž v symbióze s bakteriemi, 
které poutají vzdušný dusík. Ten se 
po odumření rostliny uvolňuje a slouží 
jako výživa následné plodině. Dále se 
rostliny této čeledi vyznačují kůlovým 
kořenem pronikajícím do značných 
hloubek, čímž provrtávají nepropustné 
vrstvy a vynášejí živiny do horních vrstev 
půdy. Z rostlin této čeledi se na zelené 
hnojení hodí například lupina, bob polní 
i zahradní, dále peluška (hrách), vikve 
a hrachor, ale také různé druhy jetelů. 
Vhodná je i luskoobilní směska (hrách, 
peluška, oves). 

- Brukvovité rostliny – především řepka 
a hořčice – jsou mezi zahrádkáři oblí-
bené a běžně používané. Vytvářejí 
rychle mnoho žádoucí organické hmoty. 
Ovšem pěstujeme-li hodně košťálovin, 
mohly by brukvovité rostliny jako zelené 
hnojení půdu jednostranně unavit, proto 
je střídáme i s dalšími druhy.

Zelené hnojení na podzim
Pro zapravení do půdy před zimou 

je pro zelené hnojení nejvhodnější ter-
mín do konce srpna. I na začátku září 
je to ještě možné, vzrostlé natě mohou 
i přejít prvními mrazíky, než je do půdy 
zapravíme. 

Na podzim můžeme vysít také žito 
ve směsi s ozimou vikví. Rostliny už na 
podzim vytvoří půdní pokryv a hlavně 
půdu prokoření. Posečeme a do půdy 
zapracujeme je až na jaře.

Obecně lze říci, že vyséváme co nej-
dříve po sklizni plodin. Vysít lze cokoli, 
směsku na hnojení, hořčici, řepku, 
pelušku, svazenku, oves. Některé rostliny 
tvoří víc kořenů, jiné víc nadzemních částí. 
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Snažíme se nevysévat příbuzné rostliny 
po plodinách (např. řepku a hořčici po 
brukvích, obilniny po kukuřici, pelušku 
po hrachu, aj. Svazenka není příbuzná 
s ničím. Žitem a pšenicí dusík navíc do 
půdy nedostaneme, ale přesto půdě 
pomůže. Jednak částečně potlačíte růst 
plevelů, dostanete do půdy organickou 
hmotu a tím ji vylehčíte a provzdušníte. 
Zeleným hnojením taky částečně ozdravíte 
půdu, takže podmínečně můžete (i když se 
to nedoporučuje) v nouzi vysadit dva roky 
po sobě stejnou či podobnou plodinu.

Zelené hnojení na jaře 
Brzy na jaře vyséváme zelené hnojení 

na záhony, které budeme později osa-
zovat například rajčaty nebo paprikou. 
Používáme rostliny odolné vůči chladu – 
například oves, hrách, bob či jarní vikev.

 

Říjen.... Když se táhnou ptáci blízko 
k stavení, bude tuhá zima.

Okrasná zahrada
V říjnu, kdy se pomalu loučíme s vět-

šinou kvetoucích rostlin, zdobí zahrady 
pestrobarevné chryzantémy, potěší bego-
nie, krásnoplodky ,zajímavé jsou plody 
mochyně. Vedle toho si můžeme ponechat 
odkvetlé květy na ozdobných travách, 
které nám budou zahradu zkrášlovat 
i během zimy. 

Tento měsíc je obzvlášť vhodný pro 
výsadbu listnatých i jehličnatých okrasných 
dřevin. Je také vhodný čas k zasazení 
listnatého živého plotu. Při vysazování 
udržujeme určitou vzdálenost mezi jednot-
livými sazenicemi, které poté zkracujeme. 

Jehličnaté živé ploty bychom měli vysazo-
vat až na jaře.

Říjnové teploty začínají klesat pod 
nulu, uschováme choulostivé druhy rostlin 
(zvláště ty exotické) domů do tepla.
• Sázíme narcisy a otužilé trvalky, které 

kvetou na jaře, dále pak růže, tulipány, 
řebříčky a hyacinty. 

• Odkvetlé letničky odstraníme ze záhonů, 
které poté zryjeme. 

• Ponecháváme zaschlé květy (například 
ozdobných trav), které nám mohou 
zdobit zimní zahradu. 

• Důkladně zavlažujeme stálezelené 
dřeviny, aby v pořádku přečkaly zimní 
období. 

• Okrasným stromům odstraníme 
nemocné, zlomené a suché větve. 

• Abychom ochránili kořeny vřesů před 
mrazy, přisypeme k nim jehličnatou 
hrabanku. 

• Rostliny, které jsme měli přes léto venku 
na zahradě nebo balkoně (například 
oleandry), bychom měli přemístit do 
světlých a chladných prostor. U rostlin 
omezíme zálivku a přestaneme je hnojit. 

• Je vhodný čas k zakládání nové skalky. 
• Nevypuštěné zahradní jezírko překry-

jeme hustou sítí, aby se voda nezkazila 
opadaným listím. 

• Naposledy posečeme trávník, aby před 
zimou ještě obrostl.

• V tomto měsíci je také nutné vyčistit 
rybníček od listí a nečistot, pohnojit 
trávník hnojivem bohatým na draslík, 
který podpoří prokořenění a tráva zesílí.

• Trávník můžeme ještě ošetřit proti plísni 
sněžné.
Plíseň sněžná je nejrozšířenější a nej-

závaznější onemocnění trávníků vyskytující 
se v České republice. 
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Původce vyvolává skvrny nepravi-
delného tvaru a velikosti, dobře patrné 
zejména po sejití sněhu. Typické je 
bílé nebo narůžovělé mycelium. Často 
je povrch potažen jemnou pavučinou, 
zejména po ránu. Travní drn je zhnědlý, 
nadzemní hmota odumřelá, regenerace je 
velmi špatná.

Faktory podporující výskyt
Výskyt choroby není přímo vázán na 

sníh a mráz, jak by se dle názvu mohlo 
usuzovat. K hlavním rizikovým faktorům 
patří: neodklizená organická hmota (listí, 
zbytky posečené trávy), nedostatečná 
výživa (nedostatek draslíku), zhutněný 
půdní povrch, velká vlhkost a silná ranní 
rosa, sníh na nezmrzlém povrchu, výrazné 
zastínění v kombinaci s vysokou vlhkostí, 
nadbytečné zásobení dusíkem. Příčinou 
výskytu choroby je také chybně sečený 
trávník zejména jeho vyholování (odkrytý 
půdní povrch).

Vývoj a šíření
Původce přečkává nepříznivé pod-

mínky ve formě mycelia a konidií na 
infikovaných rostlinách a travní odumřelé 
hmotě. Optimální teplota pro rozvoj cho-
roby je 0-10 oC. Zárodky choroby infikují 
listy a dochází k jejímu šíření. 

Ochrana proti plísni sněžné
Vzniku, vývoji a šíření choroby brání 

dodržování následujících zásad: 
• volba optimálního umístění trávníku, 

vyhýbat zastíněným polohám
• správná a kvalitní travní směs
• vyrovnané hnojení
• podzimní hnojení speciálními hnojivy 

pro podzimní výživu trávníku

• odstraňování listí a organické hmoty.
• vertikutace v jarním i podzimním termínu

Preventivně je vhodné použít postřik 
fungicidem (přípravkem proti houbovým 
chorobám a plísním). Vhodnými přípravky 
jsou například Ortiva, Quadris – poradí 
prodejce ve specializované prodejně.

Ošetření musí být provedeno preven-
tivně a to na podzim ke konci vegetace. 

Pokud nám trávník plíseň sněžná 
napadla, můžeme si koupit dostupné 
fungicidy, postižená místa podle návodu 
ošetříme, poté pečlivě mrtvou trávu 
odstraníme a zasejeme znovu, nebo se 
spolehneme na léčivou sílu slunce a vzdu-
chu, místa napadená plísní prohrábneme 
a necháme přírodu působit (pro naprostou 
většinu lidí je toto řešení úplně dostačující 
a fungicidy stačí poté na podzim použít 
preventivně). Důležitější ale než samotné 
odstranění, je budoucí prevence. Pro 
snížení rizika výskytu sněžné plísně na 
trávníku na podzim zmenšíme hnojení 
hnojivy s dusíkem a zvětšíme těmi, které 
obsahují draslík. Taktéž odstraňujeme 
pokud možno všechny opadávající listy ze 
stromů a trávník sekáme a provzdušňu-
jeme až do pozdního podzimu, dokud se 
růst trávy nezastaví. Staráme se o pH do 
7, o., v zimě se snažíme po sněhu, který již 
pokrývá trávník, nejezdit ani nevyšlapávat 
chodníky. 

Ovocná zahrada
Říjen je v ovocné zahradě nejvíc znám 

jako měsíc sklizně zimních odrůd jablek 
a hrušek. Kvalitní a nepoškozené plody 
můžeme skladovat v bedýnkách či pře-
pravkách (maximálně ve dvou vrstvách) 
v chladných a suchých podmínkách. 
Ostatní plody spotřebujeme co nejdříve.
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Tento měsíc je obdobím výsadby 
stromků. 

Kromě broskvoní je tento měsíc vhodný 
pro výsadbu ovocných stromů, růží a jeh-
ličnanů. Ořešák a Jeřáb nakupujeme jako 
špičák, višně na podnoži jako 1 - 2 leté 
roubovance, třešně na ptáčnici s nejvíce 
dvouletou korunkou. Mladé stromky lépe 
snášejí přesazení a lépe tvoří vlásečnicové 
kořeny. Dáváme pozor na 3 - 4 leté ležáky! 
Vysazujeme angrešt, rybíz a samozřejmě 
i ovocné stromy. Ty lépe zakoření, když je 
před výsadbou namočíme na jeden nebo 
dva dny do vody. Do jam, které máme při-
pravené již od září, nejprve zatlučeme kůly, 
které by měli končit pod prvními větvemi. 
Kůly, které by měly být ke stromkům při-
vázané, by je měly chránit především před 
poškozením. Nemáme-li zahradu oploce-
nou, obalíme kmínky stromů pletivem, aby-
chom je tím ochránili proti okusu divokou 
zvěří. V říjnu bychom měli ale také zvážit 
vykácení starých a nemocných stromů.
• Zavlažujeme záhony s jahodníky. 
• Jahodníkové záhony okopeme, k rost-

linkám přihrneme zeminu a chráníme 
je netkanou textilií proti mrazům. 

• Sklízíme hrozny pozdních odrůd révy 
vinné. 

• Na chráněných a teplých místech vysa-
zujeme nové rostliny révy vinné. 

• Odstraňujeme borku z kmenů a větví 
starších stromů a pálíme ji. Oškrabané 
kmeny ošetříme vápenným mlékem.

Zeleninová zahrada
V říjnu sklízíme veškeré druhy koře-

nové, tykvovité, košťálové zeleniny a lus-
kovin. Měli bychom ji nechat nejprve 
oschnout a teprve poté uschovat. Po 
sklizni všechny prázdné zeleninové záhony 
zryjeme, abychom je připravili pro příští 
sezónu. Zarýváme chlévský hnůj, ale ne 
tam, kde se chystáme pěstovat hlíznaté 
a cibulnaté rostliny.

Vedle sklizně běžné zeleniny vysazu-
jeme ozimé druhy česneku a hlávkového 
salátu, který je třeba vysazovat do zhruba 
10 cm hlubokých brázd, aby byl chráněn 
před mrazivým zimním větrem. Dále vysé-
váme kořenovou petržel a černý kořen, 
které nám vzejdou časně zjara.
• Nedovyvinuté rostliny hlávkové kapusty 

a hlávkového salátu můžeme nechat 
dorůst na záhonech, ale chráníme je 
proti mrazům netkanou textilií. 

• Otužilé druhy zeleniny, jako jsou napří-
klad zimní pór a špenát, můžeme pone-
chat na záhoně a sklízet je až během 
zimy. 

• Sušíme natě petržele, celeru a dalších 
podobných rostlin, které nám budou 
přes zimu sloužit jako léčivky a koření. 

• Organické zbytky zkompostujeme. 
• Proti prvním přízemním mrazíků chrá-

níme záhon s paprikou -množstvím 
plodů se nám pak odvděčí až do pozd-
ního podzimu.

Ing. Vratislav Obadal

Recepty pro Vás…

Přichází podzim. Houbaři letos 
již měli žně. Mnozí z nás už 
mají doma hříbky sušené nebo 
restované. Dnes proto nabízím 

recepty z čerstvých žampionů 
hlavně pro ty, kteří se do lesa 
nedostali a jsou nuceni si hříbky 
koupit nebo doma dopěstovat.
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Žampionové placičky (karbanátky) 
Suroviny: čerstvé žampiony 
300g, cibule 1 ks, máslo, ang-
lická slanina 100 g, česnek 
2 stroužky, sýr Niva 120 g, 
vejce 1 ks, sůl, pepř mletý 
a strouhanka

Postup: Na másle nebo oleji osmažíme 
cibuli do sklovata, přidáme drobně pokrá-
jené žampiony a slaninu a za občasného 
promíchání krátce podusíme. Pak vmí-
cháme pepř, česnek, vejce a rozdrobenou 
Nivu, kterou necháme za stálého míchání 
rozpustit. Dle potřeby zahustíme čerstvou 
strouhankou.

Směs by měla být kompaktní, aby 
z ní, až nám zchladne, šly tvořit mokrou 
rukou malé placičky - karbanátky. Ty pak 
obalíme v mouce, vejci a strouhance, 
osmažíme v rozpáleném oleji z obou stran 
dozlatova a podáváme s bramborovou pří-
lohou se zeleninou, tatarkou... 

Žampionová játra
Suroviny: drůbeží játra 300 g, čerstvé 
žampiony 200 g, olej 4 lžíce, sójová 
omáčka 2 lžíce, česnek 2 stroužky, 
drcený kmín, sůl, pepř mletý

Postup: Do hrnce s vroucí vodou vho-
díme drobně pokrájená játra, která ihned 
vyndáme, necháme okapat a zchladnout. 
Pak je zaprášíme Solamylem, opečeme 
v rozpáleném oleji, vyndáme stranou 
a ochutíme solí a pepřem. Na stejné pánvi 
orestujeme plátky žampionů a česneku, 
ochucených kmínem a sojovou omáčkou. 
Nakonec vmícháme i játra a podáváme 
například s rýží, zeleninovou rýží nebo 
s instantními nudlemi. 

Jednoduchá žampionová omáčka
Suroviny: žampiony 200 g, mléko 600 ml, 
hladká mouka 2 lžíce, zeleninový vývar 
1 kostka, majoránka, kmín a máslo
 
Postup: žampiony nakrájíme na kousky, 
rozpálíme kousek másla a dáme do něj 
žampiony osmahnout. Podlijeme vodou, 
posypeme majoránkou a kmínem a chvíli 
dusíme. Podušené žampiony zalijeme mlé-
kem smíchaným s moukou (asi dvě lžíce) 
a přidáme jeden zeleninový bujón. Za stá-
lého míchání vaříme, až omáčka zhoustne 
a ingredience se spojí. K tomu uvaříme 
jedno vajíčko a brambory. Je to rychle 
a jednoduché.

Milí čtenáři Palkovických listů,
toto je poslední číslo PL vedených 

současnou redakční radou, která se po 
celé volební období snažila o to aby PL 
zvýšily informovanost v naší obci a byly 
zároveň příjemným čtením na volné 
chvíle. Redakce by ráda poděkovala těm, 
kteří se starají o náplň vašeho časopisu – 
místním spolkům, institucím i občanům, 
kterým není život v naší obci lhostejný. 
Opravdu si vážíme vašeho volného času, 

který věnujete tvorbě příspěvků, bez nich 
by se pestrý obsah občasníku skládal 
velice obtížně.

Tímto vydáním PL se současná 
redakční rada (Vratislav Obadal, 
Petra Opělová, Iveta Trochtová, 
Radim Bača a Martina Mertová) se 
čtenáři PL loučí a přeje nově vzniklé 
radě PL (po podzimních volbách 
do zastupitelstva Palkovic) hodně 
úspěchů.
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

„ Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální 
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

www.coleman.cz   prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Tomáš Červený, mobil: 725 675 650
OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA
Provozní 5560, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: 596 940 640 
ředitel obchodního centra Bc. Pavel Merenda, mobil: 725 675 606

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

ZIMA SE BLÍŽÍ
Připravte na ni svou 
střechu
SNÍH NA STŘECHÁCH  
NEMUSÍ BÝT STRAŠÁKEM

V nabídce protisněhové zábrany  
pro všechny typy krytin

STŘECHA LAST MINUTE
Potřebujete zakrýt před 

zimou dřevo?

Zakrývací plachty,  
trapézové plechy,  

bitumenová krytina  
Onduline za výhodné ceny 

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu 
vyhrává každý zákazník.

Za své nákupy získáváte body 
- COLY a za ty můžete u nás 
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Nejkvalitnější česká betonová 
taška za exkluzivní cenu!

Pouze v Colemanu
za cenu

od 16,99 Kč/ks
(vč.DPH)
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Pouť 

k sv. Mořici

V neděli 21. září 2014 se uskutečnila 

u kaple sv. M
ořice v Palkovicích

 (na Dolním 

konci u transformátoru) slavnostní poutní 

mše svatá za účasti místeckého děkana Josefa 

Maňáka, palkovického faráře Bronislava 

Wojnara a asi 150 poutníků. Pamětníci tvr
dí, 

že mše svatá se na tomto místě slavila naposledy 

asi před 66 lety. 

Na místě současné zděné kaple stála původně 

dřevěná kaple s věží a dvěma zvony, kolem kaple 

byl malý hřbitov. Jelikož se Palkovice rozrůstaly, 

byl v roce 1631 postaven nový kostel ve středu 

obce zasvěcený sv. J
anu Křtiteli. Původní dřevěná 

kaple byla v roce 1850 zbourána a v roce 1851 byla 

na původním místě postav děkana Josefa Maňáka, 

palkovického faráře Bronislava Wojnara a asi 150 

poutníků. Pamětníci tvr
dí, že mše svatá se na tomto 

místě slavila naposledy asi před 66 lety. 

Na místě současné zděné kaple stála původně 

dřevěná kaple s věží a dvěma zvony, kolem kaple byl malý 

hřbitov. 

Jelikož 
se Palkovice 

rozrůstaly, byl v ro
ce 1631 postaven nový kostel ve 

středu obce zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Původní dřevěná 

kaple byla v roce 1850 zbourána a v roce 1851 byla 

na původním místě postavená zděná kaple sv. M
ořice.

Pouť k sv. Mořici

V neděli 21. září 2014 se uskutečnila u kaple 

sv. Mořice v Palkovicích
 (na Dolním konci 

u transformátoru) slavnostní poutní mše svatá 

za účasti místeckého děkana Josefa Maňáka, 

palkovického faráře Bronislava Wojnara a asi 150 

poutníků. Pamětníci tvrdí, že mše svatá se na 

tomto místě slavila naposledy asi před 66 lety. 

Na místě současné zděné kaple stála původně 

dřevěná kaple s věží a dvěma zvony, kolem kaple 

byl malý hřbitov. Jelikož se Palkovice rozrůstaly, 

byl v roce 1631 postaven nový kostel ve středu 

obce zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Původní 

dřevěná kaple byla v roce 1850 zbourána 

Osada v Podhůrčí se
 

umí bavit

Na začátku byl pouze záměr se sejít, dnes již p
ři 

osmém „Podhůrčském guláši“ zaplnila začátkem 

srpna zahradu manželů Pavlasů více jak šedesátka 

dospělých a dětí. 

Ten dělal a chystal to a ten zase tohle, dohromady 

udělali moc. Společně se bavili, hodovali a veselili 

všichni, kteří přišli. D
ěti soutěžily v různých sportovních 

disciplínách, ženy připravovaly soutěžní nápoje a kávu, muži 

vázali květiny, které předávali ženám. Hodnotící komise 

jednotlivé úspěchy v disciplínách ocenila vyrobenou medailí, 

památeční 
sklenicí 

a taškou domácích podhůrčských produktů s oceněním 

dítěte, ženy a muže roku.

„Původní myšlenka vzešla z garážového posezení 

pánů Vojty Kuly a Tomáše Menšíka. Ti zjisti
li, že i staří 

domorodci se skoro nevidí, i na Podhůří mají všichni 

auto a na cestě dnes nikoho nepotkáš. A ještě horší to 

je s novými, co se nastěhovali před osmi léty. Dnes se 

lidé nevidí ani na zastávce autobusu, ani v obchodě, 

ani v hospodě u piva… Tak vznikla myšlenka, že by 

se sousedé měli jednou za rok sejít, uvařit guláš, 

koupit pivo, společně se pobavit a poveselit. Na 

prvním guláši bylo něco do dvaceti lidí, 

Mše u sv. Mořice

Podhůrčský guláš

Memoriál Antonína Řezníčka 

v Palkovicích

Na konci srp
na se v Palkovicích

 uskutečnil již 

3. ročník běžeckého závodu „Memoriálu Antonína 

Řezníčka“, který uspořádala obec Palkovice ve 

spolupráci s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-

Místek. Na start se postavilo rekordních 274 

závodníků. Na náročnou sedmnáctikilometrovou trať 

hlavního závodu „Palkovice – Kubánkov – Palkovice, 

s převýšením 370 metrů se vydalo 98 mužů a 17 žen. 

Absolutním vítězem se stal Jan Huška z Palkovic (ča
s 

1:04:30 hod.). V ženách zvítězila Lucie Gruchalová 

z TK Ostrava (čas 1:17:30 hod.). 

Hlavního závodu se zúčastnilo také 8 závodníků 

z Palkovic a jeden z Myslíku, kteří měli svou vlastní 

kategorii. Palkovické ženy se bohužel letošního ročníku 

nezúčastnily. V kategorii palkovických mužů 

zvítězil Jan Huška před Petrem Pěchulou 

a Miloslavem Weigertem. 

V 
závodech 

m l á d e ž e , 

které po startu hlavního závodu proběhly v areálu 

u tělocvičny, startovalo 159 dětí ve 14 kategoriích. 

Palkovice reprezentovalo 8 dětí a je jen škoda, že jich 

z naší vesnice nebylo více. V kategorii nejmladších dětí 

získala Anička Provazníková stříbrnou medaili. 

Nejstarším účastníkem „Memoriálu“ byl Petr 

Navara (1945) z AK EZ Kopřivnice. Nejmladším 

účastníkem byl Ondřej Pavlík (2012) z Galaxy 

Hranice.

Všichni účastníci ocenili výbornou organizaci, 

skvělé zázemí v palkovické tělocvičně a už se těší 

na příští ročník.utečnil již 3. ročník běžeckého 

závodu „Memoriálu Antonína Řezníčka“, který 

uspořádala obec Palkovice ve spolupráci 

s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-Místek. 

Na start se postavilo rekordních 274 závodníků. 

Na náročnou sedmnáctikilometrovou trať 

hlavního závodu „Palkovice – Kubánkov – 

Palkovice, s převýšením 370 metrů se vydalo 

98 mužů a 17 žen. Absolutním vítězem se 

stal Jan Huška z Palkovic (čas 1:04:30 

hod.). V ženách zvítězila Lucie Gruchalová 

z TK Ostrava (čas 1:17:30 hod.). 

Hlavního závodu se 

zúčastnilo 
také 

XI. Obecní 

dožínky

Již po jedenácté pořádal Obecní úřad spolu 

se zájmovými organizacemi dne 23. 8. 2014 

slavnost, na které se setkávají občané Palkovic, 

Myslíku i lidé z blízkého okolí, kteří se sem každý 

rok rádi vracejí.

Letos byla akce poprvé pořádána na novém 

prostranství za tělocvičnou, kde bylo umístěno 

hlavní pódium. Děti měly prostor u Domu služeb, 

kde si mohly vybrat mezi programem a kolotočemi.

Během odpoledne a večera se v areálu vystřídalo 

kolem 2000 lidí, a to samo o sobě hovoří, že tato 

akce se stala tradicí a je oblíbená. Mimochodem letos 

tedy rekordní počet návštěvníků.

Na hlavním podiu vystoupili během odpoledne 

kapely Lucie Revival, Šuba Duba Band, dechová hudba 

Palkovjanka, mažoretky z Havířova, zpěvačka Monika 

Bagárová, Marta Vančová, Yvetta Blanarovičová, 

Lenka “Lo“ Hrůzová, houslove duo Femme Fatale 

a hlavní host zpěvák Kamil Střihavka. Na dětském pódiu 

probíhaly po celé odpoledne představení pro nejmenší 

v podání ilustrátora Adolfa Dudka a Klaunů z Balónkova.

Po vystoupení kapely Palkovjanka si převzali 

všichni hudebníci z rukou starosty Radima Bače 

a místostarosty Aleše Kubaly zasloužené 

pamětní medaile k jejímu 50. výročí 

od založení.
V 

rámci 

p r o p a g a c e 

dožínek proběhlo také několik soutěží na facebooku 

o CD s podpisy účinkujících. Vítězové si je vyzvedli 

v průběhu odpoledne přímo z rukou interpretů.

Večerní zábavu otevřela skupina Aband. V jejich 

první přestávce se nad Palkovicemi rozburácel 

ohňostroj. Pak se bohužel spustil hustý déšť a zábava 

a tak i celé dožínky musely být z te
chnických důvodů 

ukončeny.

Při takovéto akci je vždy možnost pobavit se 

s interprety i jejich doprovodem, jak se jim u nás 

v Palkovicích
 líbí, a musím říct, 

že jejich reakce byly 

velice pozitivní a shodli se všich
ni, že je u nás přátelská 

atmosféra, dobří lidé a krásný kraj. Važme si proto 

toho, co tady máme.

Organizace a příprava celé akce je náročná a proto 

všem, kteří se na ni jakkoli podíleli, patří velké díky. Díky 

patří vše
m organizacím a složkám v obci, které se staraly 

o dostatek dobrého jídla a pití, protože i s tím
to je spojeno 

mnoho práce a času...

Myslím si, že
 to byla podařená akce a zase za rok snad 

na shledanou.

Za redakční radu Petra Opělová XI. Obecní dožín-
ky

Již po jedenácté pořádal Obecní úřad spolu se 

zájmovými organizacemi dne 23. 8. 2014 slavnost, na 

které se setkávají občané Palkovic, Myslíku i lidé z blízkého 

okolí, kteří se sem každý rok rádi vracejí.

Letos byla akce poprvé pořádána na novém prostranství 

za tělocvičnou, kde bylo umístěno hlavní pódium. Děti 

měly prostor u Domu služeb, kde si mohly vybrat mezi 

programem a kolotočemi.

Během odpoledne a večera se v areálu 

vystřídalo kolem 2000 lidí, a to samo 

o sobě hovoří, že tato akce 

se stala tradicí a je 

oblíbená. 

XI. Obecní dožínky

Již po jedenácté pořádal 

Obecní úřad spolu se zájmovými 

organizacemi dne 23. 8. 2014 

slavnost, na které se setkávají 

občané Palkovic, Myslíku i lidé 

z blízkého okolí, kteří se sem každý 

rok rádi vracejí.

Letos byla akce poprvé pořádána 

na novém prostranství za tělocvičnou, 

kde bylo umístěno hlavní pódium. Děti 

měly prostor u Domu služeb, kde si mohly 

vybrat mezi programem a kolotočemi.

Během odpoledne a večera se v areálu 

vystřídalo kolem 2000 lidí, a to samo 

o sobě hovoří, že tato akce se stala tradicí 

a je oblíbená. Mimochodem letos tedy 

rekordní počet návštěvníků.

Na hlavním podiu vystoupili během 

odpoledne kapely Lucie Revival, Šuba Duba 

Band, dechová hudba Palkovjanka, mažoretky 

z Havířova, zpěvačka Monika Bagárová, Marta 

Vančová, Yvetta Blanarovičová, Lenka “Lo“ 

Hrůzová, houslove duo Femme Fatale a hlavní 

host zpěvák Kamil Střihavka. Na dětském 

pódiu probíhaly po celé odpoledne představení 

pro nejmenší v podání ilustrátora Adolfa Dudka 

a Klaunů z Balónkova.

Po vystoupení kapely Palkovjanka si převzali 

všichni hudebníci z rukou starosty Radima Bače 

a místostarosty Aleše Kubaly zasloužené pamětní 

medaile k jejímu 50. výročí od založení.

V rámci propagace dožínek proběhlo také několik 

soutěží na facebooku o CD 

s podpisy účinkujících. Vítězové si je vyzvedli 

v průběhu odpoledne přímo z rukou 

interpretů.

Večerní zábavu 

otevře la 

s k u p i n a 

Aband. V jejich 

první přestávce se nad 

Palkovicemi rozburácel 

ohňostroj. Pak se bohužel 

spustil hustý déšť a zábava 

a tak i celé dožínky musely 

být z technických důvodů 

ukončeny.

Při takovéto akci je vždy 

možnost pobavit se s interprety 

i jejich doprovodem, jak se jim 

u nás v Palkovicích
 líbí, a musím říct, 

že jejich reakce byly velice pozitivní 

a shodli se všich
ni, že je u nás přátelská 

atmosféra, dobří lidé 

Pozvání na Dožínky - Palkovjanka

Marta Vančová

Kamil Střihavka

Monika Bagárová

Kapela Turbo na Myslíku

MUDr. Ivo Pavlas, Magda Pavlasová, 
 Lenka Zemanová, MUDr. Ing. Kamil Zeman

Memoriál A. Řezníčka - mladší žákyně

Yvetta Blanarovičová

Obecní dožínky



Mezinárodní závod 

na přehradě Olešná 2014

Moravskoslezský krajský svaz 

jachtingu o.s. ve spolupráci s J
acht 

klubem TJ Sokol Palkovice pořádal 

od pátku 15. – 17. 8. 2014 pohárový 

závod ze série Interpoháru v lodních 

třídách Optimist, L
aser 4.7, Laser - 

radiál a Evropa na přehradě Olešná. 

Závod byl zaměřen na utužení 

a rozšíření vztahu českého, polského 

a slovenského okruhového jachtingu. 

Třídenního sportovního klání se 

účastnilo 
dvaapadesát 

závodníků. 

Nejmladšímu bylo 8 a nejstaršímu 48 let. 

Všechny účastníky přivítala náměstkyně 

hejtmana Moravskoslezského kraje pro 

oblast školství, s
portu a tělovýchovy Mgr. 

Věra Palková se starostou obce Palkovice 

Radimem Bačou a předsedou Krajského 

svazu Českého svazu Jachtingu Ing. arch. 

Jiřím Bobkem. 

Po úvodním slově hostí popřál ředitel 

závodu pořádajícího oddílu jachtingu 

TJ Sokol Palkovice Kamil Ščerba 

všem účastníkům příjemný závod a vítr 

v plachtách. A jelikož počasí přálo a vítr 

byl dostatečně silný, mohly závody v čase 

oběda podle rozpisu začít. 

Z činnosti oddílu TOM 1309 

– Žlutý kvítek Palkovice

Oddíl Žlutý kvítek Palkovice v dubnu 

2014 zahájil již 
svou patnáctou sezónu 

v rámci turistick
ých závodů. A protože 

několik závodníků mělo před s sebou 

„zkoušky z dospělosti“ nebo náročné 

vysokoškolské zkoušky, očekávali jsme, 

že tato sezóna bude velmi těžkou. A to 

také především proto, že přišlo mnoho 

mladých a dosud nezkušených závodníků. 

Naše výkony jsme se snažili opírat o ty 

nejlepší závodníky, ale jim se také ne 

vždy dařilo. Proto můžeme sezónu roku 

2014 hodnotit pouze jako průměrnou, 

ale náročnou jak na čas dětí a vedoucích, 

tak i na peněženky jejich „sponzorů“, 

rodičů. Vždyť letošní závody nás celkem 

stály 93.017,- Kč a z oddílové pokladny 

tak byly odčerpány veškeré finanční 

prostředky.

Jako každoročně, začíná kolotoč 

turistick
ých závodů nejprve krajskými koly. 

Letos základní kola hostila města Frýdlant 

nad Ostravicí, B
ohumín a mistrovství k

raje 

se konalo ve Frýdku-Místku. Dohromady 

se krajských závodů z palkovického oddílu 

zúčastnilo 48 závodnic a závodníků. 

Nejúspěšnějšími závodníky byli např. 

Kateřina Žváková, Anežka Sochová, 

Ladislav Merta, Petr Bílek, Lenka 

Výmolová, Michaela Žváková, Lucie 

Juřenová, Kateřina Vyvialová, Ada 

Paluzgová, Ondřej Huďa, Tomáš 

Huďa, Lucie Prokopová a Radka 

Hrouzová.

Do republikových kol, 
tzv. 

Českého poháru, se nás z celkových 

32 postupujících již nemohlo tolik 

zapojit, především z důvodu přípravy 

na maturitní zkoušky. A dále také 

z vyčerpání finančních prostředků. Jen 

závody v Kralovicích
 a Pacově nás stály 

2/3 financí.

Závěrečným závodem letošní 

sezóny byly mezinárodní turistic
ké 

závody, které se konaly 13. 9. 2014 

v Bátovcích (Slovensko). Celkem 

jsme získali 10 nominací a Zuzana 

Kunzová byla dále náhradnicí, avšak 

do vlastního závodu nezasáhla. Závodu 

se dále nemohla zúčastnit Anežka 

Sochová a Silvie Vašková, což bylo 

pro nás také značné oslabení. A tak ani 

v posledním závodě jsme nevystoupili ze 

šedi svých výsledků. Ve velmi náročném 

a bahnitém terénu (třídenní vytrvalý 

déšť) jsm
e získali pouhou jedinou medaili, 

ale o to cennější, jelikož byla udělena za 

1. místo.

Mezinárodní 
mistryní 

v kategorii starších
 žákyň 

se stala Lenka Výmolová. 

i krásného prostředí v podhůří Beskyd.

„V pátek a sobotu odjeli jachtaři vždy 

čtyři rozjížďky, v neděli dojeli poslední, 

které jen potvrdily celkové pořadí. Za 

proměnlivého počasí se několik jachtařů 

„cvaklo“, ale to k vodě patří. Jsme rádi, 

že přijelo tolik účastníků. Přihlášených 

jich bylo vice, ovšem kolegové z Polska 

všichni nedorazili, ale i tak se jednalo 

o mezinárodní závod s krásnou účastí.“- 

dodal Kamil Ščerba.

Jachtaři bydleli v areálu loděnice 

pořádajícího domácího oddílu TJ Sokol 

Palkovice, v rekreační oblasti přehrady 

Olešná. Pro všechny byl připraven 

doplňkový program ve formě zábavy, tance, 

pití i jídla, včetně zdravotnických 

i rehabilitačních služeb. Realizační 

tým palkovické tělovýchovné 

jednoty se snažil, ať jsou všichni 

účastníci spokojeni a cítí se dobře 

v překrásném podhůří Beskyd. 

K tomu jim pomohli také sponzoři, 

kteří se k pořadatelům připojili, za
 

což jim patří poděkování.

Také samotný komentář 

jednoho z účastníků doprovodného 

týmu potvrzuje, že se závod 

organizátorům vydařil.

„Venujem sa jachtingu už 

niekoľko desaťročí, najprv ako 

aktívny pretekár, teraz ako 

doprovod mojich vnúčat. Máme 

za sebou množstvo výjazdov 

do blízkeho aj vzdialenejšieho 

zahraničia.

Na Olešnej sme boli prvý raz, 

aj keď s mnohými organizátormi 

sa dávnejšie poznáme. Celá 

akcia bola perfektne zvládnutá, 

ako po športovej stránke, tak aj 

spoločensky. Je to dôkaz, že nie 

je rozhodujúca veľkosť vodnej 

plochy, alebo luxusne vybavený 

areál, ale chuť a elán ľudí, ktorí 

sú za tým. Hlavný rozhodca 

odviedol, hoci je ešte pomerne 

mladý, zodpovednú prácu a dobre 

mu pri tom sekundoval technický 

personál. Škoda, že neprišli 

pretekári z Poľska, ale to nie je 

vina organizátorov. Určite sa na 

Olešnou radi vrátime a budeme 

propagovať túto akciu medzi 

Interpohár Olešná  2014

Interpohár Olešná - slavnostní zahájení

Pohádkový les - u ježibab

Oddíl volejbalu - soustředění v Raškovicích

06/2014Obecního úřadu v Palkovicích

 Lenka Výmolová 
- mezinárodní mistryně 

v turistických závodech


