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Úvodní slovo redakční rady
„Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinak, dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák.“
John Lennon
Milí spoluobčané,
prázdniny jsou v plném proudu
a vy držíte v rukou páté prázdninové vydání Palkovických listů. Prázdninové období má své
kouzlo, je to doba dovolených
a odpočinku. Naše redakční rada
si ovšem nemůže dovolit moc
odpočívat, protože vám chce
přinést pravidelné vydání našeho zpravodaje. Tentokrát v něm
nenajdete informace ze školy,
protože škola, jak všichni víme,
má prázdniny. Přesto se v našich
listech o škole píše. Předpokládáme, že se nám nový pan ředitel
představí v dalším čísle. V každém
případě zde v listech najdete zase
spoustu pozvánek na kulturní
a společenské akce, zajímavý tip
na turistiku do nedalekého okolí
a k tomu další informace. Kromě
toho také v nich najdete slevové
kupóny na vstupné Obecních dožínek. Věnujte prosím pozornost
slovu místostarosty, kde se o tom
dočtete více. Prožijte zbytek léta
v pohodě a ve zdraví, ať už budete kdekoliv, pamětliví slov, že
všude dobře, doma nejlépe.
Jménem redakční rady
Ing. Tomáš Huďa
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
více než polovina letních prázdnin je za námi
a s tím i část kulturních akcí, které jsme na léto připravili. V době psaní tohoto úvodního slova máme
za sebou velmi vydařený pátý ročník Festivalu dechovek, pivních a gulášových slavností, o kterých
se můžete více dočíst v článku Petry Opělové
z kulturní komise.
Taktéž už máme za sebou čtyři promítání v letním kině. Zájem o letní kino je letos násobně větší,
než tomu bylo dříve. Dokonce až tak velký, že jsme
na něj nebyli v první den připraveni a bylo potřeba dochystat další lavičky a bohužel si také vystát trochu delší frontu na pivo. I přes tyto drobné
zádrhele se ale domnívám, že promítání v letním
kině jste si užili. Film Ženy v běhu navštívilo bezmála 500 návštěvníků, Bohemian Rhapsody cca
400 návštěvníků. Promítání rodinných filmů Asterix
a tajemství kouzelného lektvaru cca 150 návštěvníků a film raubíř Ralf a internet cca 80 návštěvníků.
Tento zájem mne osobně velmi těší.
I přesto se mohou vyskytnout nějaké připomínky, ze kterých bych zde zmínil dotaz: „Proč jsme
nehráli Bohemian Rhapsody s titulky, ale s příšerným dabingem?“. Pokud hrajeme cizí filmy v klasickém kině a nejedná se o filmy pro děti, tak se
snažíme vždy hrát film v původním znění s titulky.
Nicméně v letním kině už několik let volíme variantu, že cizojazyčné filmy hrajeme spíše s českým
dabingem, a to ze třech důvodů. Prvním je pohodová uvolněná letní atmosféra, kdy kino vnímáte
jako zábavu a řadu z vás čtení titulků může rušit
či odrazovat. Druhým důvodem je vzdálenost od
promítacího plátna, kdy opět řada z vás volí místo
dále od plátna či na trávě a čtení titulků je z této
dálky obtížnější. A třetím důvodem je přítomnost
více dětí, pro které je film s titulky mnohem méně
atraktivní. Na druhou stranu se snažíme hrát spíše
české filmy, kde tento problém není potřeba řešit.
V následujícím období nás čeká vyvrcholení
léta v podobě XVI. Obecních dožínek, o kterých
se můžete také dočíst dále v listech a pozvánku
na ně můžete najít na zadní straně. Letos po několika letech dochází k úpravě vstupného, které
jsme museli zvýšit, nicméně Vy jako občané obce

a současně odběratelé Palkovických listů máte přiložený v tomto vydání kupón, díky kterému až čtyři osoby mají nárok na slevu 50 %, tj. budou platit
stejnou cenu vstupného jako v předešlých letech.
Věnujte prosím tomu pozornost a nezapomeňte si
kupóny doma.
V další části svého úvodního slova bych se rád
krátce věnoval některým investičním akcím. Na
konci školního roku jsme opět pokročili v realizaci
projektu modernizace ZŠ a v budově školy byla
instalovaná zcela nová bezdrátová síť Eduroam,
která je kapacitně připravena na mnohem větší
využití digitálních technologií v rámci výuky. Tato
síť funguje v rámci celé ČR na všech VŠ a řadě SŠ
a ZŠ. S jedním jménem a heslem bude možno se
tedy k této síti připojit kdekoliv, kde je dostupná
a toto platí i pro řadu zemí EU. Školu jsme také
vybavili novým serverem a pořídili nové digitální vyučovací pomůcky. V součtu se jedná o cca
120 tabletů, chytrých telefonů a notebooků, které
budou využívány v rámci výuky. Dále se žáci budou
učit pracovat např. s dronem, terénním modelem
auta či outdoorovými kamerami. Troufnu si říct, že
pořízením tohoto vybavení spolu s dalším velkým
nákupem na začátku letošního roku, kdy škola
získala velké množství měřících a demonstračních
pomůcek, stavebnic a modelů se vybavenost naší
ZŠ dostala na špičku škol nejen v našem okolí, ale
nebudu přehánět, pokud řeknu, že i v rámci celé
ČR. Velkou výhodou je, že tyto investice jsou hrazeny téměř celé z fondů EU a MS kraje, požadavky
na vlastní rozpočet obce jsou minimální. O pořízení vybavení a jeho využití pro výuku se dočtete
více v článku v příštích Palkovických listech.
Další investicí, která je velmi zásadní, je postupné dokončování přístavby tělocvičny. Ta je již téměř dokončena a od podzimu začne po kolaudaci
sloužit svému účelu. Nicméně již prvním přínosem
jsou venkovní veřejná WC, která jsou využívaná
v rámci kulturních akcí, letního kina i návštěvníky
dětského hřiště, resp. celého volnočasového areálu. První zářijový víkend (7. 9. 2019) se uskuteční fotbalový turnaj, který část tělocvičny oficiálně
otevře pro potřeby fotbalistů. Na podzim pak
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pro odpočinek, čekání na autobus či konzumaci
zakoupené zmrzliny v nedaleké cukrárně.
Tímto svým pohledem bych rád toto slovo zakončil, pozval Vás na všechny kulturní a společenské akce, jejichž plný výčet je uveden na zadním
přebalu listů a popřál Vám pěkný zbytek léta.

spolu se ZŠ a spolky připravíme sportovní akademii, která areál oficiálně otevře veřejnosti.
Na závěr si ještě dovolím vyjádřit svou radost
nad novým mostem v centru obce, na kterém se
nachází také lavička a celé to dohromady utváří
veřejný prostor naší obce. Téměř vždy, kdy jedu
kolem, je lavička obsazena, což mě velmi těší
a dokazuje to, že se se stala vyhledávaným místem

Ing. David Kula, Ph.D., MBA - místostarosta
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INFORMACE PRO OBČANY
Kanalizace

Jménem obce a kanalizačních techniků, prosíme
občany a občanky naší krásné obce Palkovice a Myslíka,
aby nám do staré a dnes
i do nové části kanalizace
nevhazovali a nesplachovali
různé předměty. Například
mopy, vlhčené kapesníky,
tampony, vložky atd. V období deště se nám tyto věci
hromadí v přečerpávacích
jímkách, a naši pracovníci
musí pravidelně, o sobotách
a nedělích do práce tahat
tyto věci ze zaseklých čerpadel. Nejenom, že hrozí
zastavení čerpadel a vyplavení spodních části ulic,
ale ničí se tak náš společný
majetek, musí se vyplácet mzdy pracovníkům za
přesčasy a čerpadlům taky
neprospívá neustálé rozebírání, nemluvě o tom, že
každé váží 70 kilogramů,
takže manipulace s nimi
není vůbec lehká záležitost.
Mnoho z Vás se rozhodlo
připojit na stávající kanalizaci, takže během realizace
připojení dbejte zvýšené
pozornosti, co vám do kanalizace spadne. Pokud se
tak stane, pokuste se cizí
předměty vyjmout sami, jinak volejte kanalizační techniky, případně palkovické hasiče, kteří jsou schopni
drobné nečistoty propláchnout, jinak hrozí ucpání
kanalizace. Šachty jsou od sebe vzdáleny 50 metrů,
takže je není lehké vyčistit.
V případě, že uvidíte rozbité víko kanalizační
šachtičky tzn. přípojného místa, prosím, zavolejte
nám, protože těmito místy nám pak natéká dešťová voda.

Telefon na techniky: Josef Lukeš 739 633 315
		
Tomáš Vantuch 739 554 493.
Děkuji za přečtení mého krátkého příspěvku.
Na fotografii můžete vidět mop, který se namotá
do čerpadla a způsobí jeho zastavení.
Za úsek kanalizace Josef Lukeš
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Mobilní hospic Ondrášek – Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA
fázi jejich nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty
i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat doma
mezi svými blízkými až do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři a zdravotní sestry k pacientům domů.
Pomocnou ruku podávají také sociální pracovnice,
psychologové i duchovní. Pro naše pacienty jsme
k dispozici 24 hodin denně. Působíme v Ostravě
a okolí do 30 km pro dospělé a v celém Moravskoslezském kraji pro děti. Provozujeme ambulanci paliativní medicíny, dětský denní hospicový
stacionář a odbornou knihovnu.
Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova
459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727 805 329,
603 566 336. Více informací naleznete také na
www.mhondrasek.cz.
Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně
„DOMA. Týden pro mobilní hospice“, do kterého
se letos zapojí 21 mobilních hospiců po celé ČR.
Začíná opět Papučovým dnem. Přidejte se k nám.
Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz,
www.umiratdoma.cz a www.papucovyden.cz.

„Naše péče zde netrvala ani měsíce, ani týdny, ani dny. Naše návštěva by se dala počítat na
minuty, a přesto věřím, že splnila to, co v tu chvíli
splnit měla.
Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku,
kdy jsme s lékařkou přijely… Vše, co se odehrálo
do té chvíle, zvládla rodina svými silami. Bylo to
pro ně velmi náročné, neboť stav nemocného se
zhoršoval doslova ze dne na den. Nyní byla situace docela jiná, pacient byl úplně klidný a pomalu
končící svůj život. Nebyla potřeba žádných léků…
Naše pozornost byla tedy plně věnována pečující,
milující a velmi vnímavé rodině. Lékařka trpělivě
odpovídala na všechny jejich otázky. To hlavní,
co pro ně bylo v tu chvíli důležité, bylo ujištění,
že udělali pro svého blízkého vše, co mohli, že to
udělali správně a v dostatečné míře. Já pevně věřím, že se jim tohoto ujištění z úst paní doktorky
dostalo. Nemocný zemřel ještě během naší návštěvy, v blízkosti rodiny.“
Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování
za klid, který jsme do rodiny vnesly, i za to ujištění,
že vše dokázali zvládnout až do konce. Děkujeme.
Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme
nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední

Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO
a Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti

Již pátý ročník našeho Festivalu, který se konal
dne 13. července, je minulostí a na řadu přichází
malé ohlédnutí.
Už od časných ranních hodin se ve volnočasovém areálu za tělocvičnou scházeli soutěžící,
aby vyzdobili své stánky a připravili vše potřebné
k vaření guláše. Mezitím dorazili také moderátor
celé akce pan Artur Kubica a členové poroty pan
Martin Přikryl, zástupce šéfkuchaře v ostravském
hotelu Quality Hotel Ostrava City, dále pan Olin
Kutač, zástupce Valašského království a bývalý majitel a kuchař vyhlášené Koliby nad Vlčinou
z Frenštátu pod Radhoštěm. Ve 13 hodin porotu
doplnila ještě paní Simona Honsová, zástupkyně
Nadačního fondu Pavla Novotného.
Pár minut po 9. hodině celou soutěž o nej guláš
zahájil starosta obce Radim Bača a místostarosta
David Kula společně s porotou.
Porota byla v letošním roce opět nezávislá
a neměla to vůbec jednoduché, ostatně jako vždy,
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z Karviné, Dechová hudba
Bludověnka z Bludova a na
závěr vystoupila Mistříňanka z Mistřína.
Návštěvníci mohli kromě vynikajících gulášů a jiného občerstvení ochutnat také piva z různých
minipivovarů. Zastoupeny
byly Hukvaldy, Koníček
z Vojkovic, Slezský pivovar
z Havířova s palkovickým
speciálem Béér, Radegast,
Beskydský pivovárek z Ostravice, Pivovárek Morava,
Radas, Rodinný pivovar
Bernard a Minipivovar Kohútka.
Protože k dobrému jídlu patří také dobrá obsluha, nabídka výsledného
pokrmu a dobrá káva, pozvali jsme v přestávce
mezi vystoupením dechových hudeb na malý rozhovor tři odborníky z gastronomie, a to Michala
Prochovníka, managera restaurace Potrefená husa
v Olomouci, Michala Šváchu, zástupce šéfkuchaře
pražského hotelu Imperiál a Petera Pavlise, baristu a majitele kavárny PePe Bakery and Coffee na
Ostravici. Všichni tři poskytli malý rozhovor o tom,
co je jim v jejich profesi nejbližší, jak začínali a my

jelikož v každém ročníku se sejde mnoho vyrovnaných týmů a rozhodují tak doslova malé rozdíly.
Vybrat ten nejchutnější guláš měli za úkol kromě poroty také návštěvníci festivalu. Soutěžilo 11
týmů: Myslivci, Truck-eři, Volejbalisté, Osadníci,
Chovatelé, Holky v akci, Štola, Porabka, Kanci, Senioři z Palkovic a Palčáci.
Od 12:30 hodin začal kulturní program, ve
kterém se představili: Šuba Duba Band z Frýdku-Místku, Dechový orchestr Malá černá hudba
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jim moc děkujeme za to, že nám věnovali chvilku
svého volného času.
Po vystoupení dechové hudby Mistříňanky došlo k samotnému vyhlašování výsledků ve vaření
guláše. Vyhlašování se ujal člen poroty pan Olin
Kutač, ceny pak rozdali starosta Radim Bača, Martina Mertová a Eva Vránová.
Porota hodnotila takto:
1. místo
Osadníci
		

Vepřovo-hlívový guláš
(soutěžní číslo 6)

2. místo
Štola
		

Hornický guláš
(soutěžní číslo 5)

3. místo
Kanci
		

Dančí guláš
(soutěžní číslo 2)

Veřejnost takto:
1. místo
Volejbalisté Volejbalový guláš 		
		
(soutěžní číslo 1)
2. místo
Kanci
		

Dančí guláš		
(soutěžní číslo 2)

3. místo
Myslivci
		

Srnčí guláš
(soutěžní číslo 10)

Porota se také rozhodla udělit speciální cenu za
nejlepší umělecký dojem, kterým zapůsobil nejlépe
tým z polské Porabky.
Všichni soutěžící dostali na památku vařečku
a upomínkový předmět. Výherci pak obdrželi v obou kategoriích putovní
pohár a věcné ceny v podobě
selete, sudu piva a grillu.
O program dětí bylo po celé
odpoledne dobře postaráno.
Mohly využít nově otevřené
dětské hřiště, skákací hrad, zorbing, vyzkoušet jízdu na poníkovi, jízdu v elektrickém autíčku.
Hasiči vyrobili oblíbenou pěnu
a zastavit se mohly také u stánku s tetováním.
Celodenní program zakončila zábava se skupinou Krakatit.
Na závěr je potřeba poděkovat všem organizátorům, od příprav až po samotný úklid areálu
a pak zejména soutěžícím, kteří
mají velký podíl na úspěšnosti

celé akce. Samozřejmě děkujeme všem návštěvníkům, kterých bylo necelých tisíc a půl za účast
a příští rok snad opět na viděnou!
Za kulturní komisi Petra Opělová
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Tradiční obecní dožínky se letos uskuteční již po šestnácté
Obec Palkovice ve spolupráci s místními spolky
a dobrovolníky Vás všechny zve na tradiční vyvrcholení léta v Palkovicích. Obecní dožínky se letos
uskuteční v sobotu 24. srpna 2019 od 13 hodin
ve volnočasovém areálu za tělocvičnou. Kulturní
program tradičně zahájí dechová hudba Palkovjanka, po ní vystoupí zpěvák Jakub Děkan, kterého jste
si sami vybrali v malé anketě na Facebooku obce.
Dalším účinkujícím bude částečně domácí hudební
skupina Maxim Turbulenc, která nejen přítomným
dětem zahraje všechny své známé písničky. Následovat bude vystoupení populární hudební skupiny Slza, jejíž známé hity můžete slyšet každý den
v našich rádiích. Vyvrcholením dne bude koncert
populární české zpěvačky Hany Zagorové, která
zajisté zazpívá řadu svých úspěšných hitů, z nichž
některé již téměř zlidověly. O večerní taneční zábavu se postará místní skupina Sagar, která si pro
Vás připravila také Freddie Mercury show. Celým
kulturním program bude se svým nezaměnitelným
humorem provázet moderátor rádia Kiss Michal
Kavalčík, kterého mnozí z Vás zajisté znají pod pseudonymem Ruda z Ostravy.

Tradiční součástí programu je i bohatý doprovodný program pro děti, zábavné a pouťové atrakce, malování na obličej, pískohraní a spousta další
zábavy. O bohaté občerstvení se opět postarají
místní spolky.
Letos jsme museli přistoupit ke změně vstupného, které doteď bylo víceméně symbolické.
Vstupné pro příchozí do 14.00 hodin bude činit
100 Kč, vstupné pro příchozí mezi 14:00 – 21:30
bude činit 200 Kč a vstupné pro ty, kteří přijdou
až po 21:30, bude opět činit jen 100 Kč. Současně jsme chtěli, aby občané naší obce měli stále
možnost platit symbolické vstupné, jako v předešlých letech a jako nejvhodnější variantu, jak toto
zajistit, jsme zvolili slevový kupón ve výši 50 % na
vstupné, který je součásti tohoto vydání Palkovických listů. S tímto kupónem můžete získat slevu až pro čtyři osoby, tudíž Vás vstupné bude
stát stejně jako v předešlých letech, tj. 50,- Kč
do 14:00, 100,- Kč mezi 14:00 – 21:30 a opět
50,- Kč od 21:30. Děti do 15 let, ZTP a ZTP/P mají
tradičně vstup zdarma.
V rámci hudebního programu jsme letos vyslyšeli hlasy řady z Vás a rozhodli jsme se prodloužit intervaly mezi jednotlivými vystupujícími
cca o 30 minut, tudíž budete mít více časového
prostoru si v klidu povykládat, zajít si koupit něco
dobrého do stánků, či si užít atrakce. Pevně věříme,
že počasí nám bude přát a že si již XVI. Obecní
dožínky všichni společně užijeme.
Za kulturní komisi David Kula a Petra Opělová
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TIPY NA VÝLETY – PALKOVICE A BLÍZKÉ OKOLÍ
Z Čupku na skok do „Kožaného města“

Slavnou historii řemenářství v obci Metylovice mapuje expozice obecního muzea nazvaná Kožané město nedaleko odbočky na Čupek
za zastávkou na Čihadle. Původní řemenářská
dílna tak i v současnosti žije dál svým životem
a ke své návštěvě zve po celý rok.
Koňské kůže se v Metylovicích zpracovávaly
od 17. do poloviny 20. století. Ve druhé polovině 19. století začaly být biče vyráběny ve velkém
a metylovický bič se stal pojmem v celé Evropě.
Místní zpracovatelé všech možných druhů kůží
se vedle jejich vydělávání zabývali také výrobou
kožených krpců a hlavic k cepům. Metylovským
koželuhům se přezdívalo „dřící“ a přezdívka metylovský dřík natolik zobecněla, že se na dlouho
stala označením obyvatel vesnice. Nedostatkové kůže se postupně získávaly nákupem starých
levných koní určených k porážce, které se také za
tímto účelem prováděly přímo v Metylovicích. Pro

koně si tehdy metylovští jezdili do širokého okolí
a také na Slovensko, do Maďarska a Polska. Metylovicím se z tohoto důvodu také začalo hanlivě
přezdívat „Koňské nebe“. Sami sebe ale Metylovjané nazývali „Kožaným městem“.
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S výstavou řemenářství začali na „Valachách“
Ještě před vznikem muzea v Metylovicích se
o Kožaném městu mohli dozvědět turisté v Rožnově pod Radhoštěm. Sesbírané materiály nabídl metylovský rodák Václav Michalička k výstavě
do Valašského muzea v přírodě. Po velkém úspěchu, který zde sklidil, se zastupitelé obce začali zabývat myšlenkou pro vybudování vlastního muzea.
K realizaci přitom pomohla příležitost k odkoupení
bývalého objektu řemenářské dílny Sylvestra Bílka
v roce 2008 a pak již následovaly další kroky až
k úspěšnému dokončení v roce 2010. V expozici realizované v odborné spolupráci s Muzeem Novojičínska a Ústavem Evropské etnologie FF MU v Brně
jsou nyní představeny zejména výrobní postupy

a svébytná práce i život řemenářů z Metylovic.
Postup výroby bičů byl vcelku zdlouhavým procesem, při kterém se kůže musely nejprve odmočit
v lázni a pak se vkládaly do jam s mírným roztokem hašeného vápna, kde „zrály“ zhruba dva týdny. Jedním z postupů při výrobě bylo také šlapání
kůží s přídavkem drceného kamence a soli, napohled podobné šlapání zelí ve džberu, které trvalo
několik hodin. Postupným šlapáním kůže změkla
a roztok jí mohl lépe prostoupit. Teprve pak začala
již samotná výroba bičů od válení až po závěrečné
zdobení, kterou si i s doplňujícími fotografiemi můžete pečlivě prostudovat v expozici. Více informací
najdete na http://muzeum.metylovice.cz/

TIP: Nad „Kožaným městem“ bdí Cyril s Metodějem
Pokud jste ještě nezavítali
na vrchol Metylovické hůrky,
o které byla řeč v minulém
čísle Palkovických listů, máte
nyní o důvod víc, proč se na
Čupek lopotit. 5. 7. 2019, na
svátek slovanských věrozvěstů,
byl na tomto místě slavnostně
odhalen dřevěný reliéf Cyrila
a Metoděje, který byl následně posvěcen farářem Bronislavem Wojnarem. Autorem
díla, na jehož realizaci se podílela obec Metylovice, Baška
a Pržno, je řezbář Boris Zvada.
Při této příležitosti vydala také
obec Metylovice dřevěnou turistickou známku dostupnou
na Obecním úřadě v Metylovicích (cena 35,- Kč). Tímto
počinem byla zahájená nová
tradice Cyrilomětodějských
poutí, které se, stejně jako na
Radhošti, budou pravidelně
konat i na Čupku.
Mgr. Lenka Vašková
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování
tentokrát pod názvem „Będzie się działo“. Po plavbě na lodi Tresna po přehradě (v polštině zapoře)
zbudované na řece Soła, nás čekal na místním fotbalovém hřišti bohatý kulturní program. Výjimečně nepršelo!
Další návštěvu jsme vykonali ve středu 26. června, kdy čtyři naši zástupci vyjeli do Fryčovic k rybníku na Krnalovickém potoce, u kterého místní
Klub seniorů pořádal poslední setkání členů před
prázdninovou přestávkou spojené s opékáním
špekáčků.
Zapomenout nesmíme ani na naši skromnou
účast 5. července na Cyrilometodějské pouti na
Čupku, kde jsme se podívali na odhalení a posvěcení nového dřevěného reliéfu Cyrila a Metoděje,
vytvořeného řezbářem Borisem Zvadou z Horních
Tošanovic.
Letos jsme se již po třetí zúčastnili klání o „Nej
guláš Obce Palkovice“, které probíhalo v sobotu
13. července v rámci 5. ročníku Festivalu dechovek,
pivních a gulášových slavností. Tentokrát náš tým
pod vedením Oty Brudného opět uvařil buřtguláš

Ve středu 12. června jsme se v areálu SKSC na
Myslíku setkali na tradičním smažení vaječiny. Za
příznivého počasí se nás sešlo celkem více než
100, když naše řady rozšířila devítičlenná návštěva z družební polské organizace KGW z Kobiernic
a další 2 soutěžní týmy z blízkých vesnic, které se
zúčastnily 2. ročníku sportovních her. Návštěvou
nás tradičně poctil i starosta obce Radim Bača. Vaječinu jsme smažili z 346 vajec ve třech dávkách
a všichni přítomní si ji pochvalovali. Poděkování
patří hlavnímu „kuchaři“ Otovi Brudnému a jeho
tradičnímu pomocníkovi Jarkovi Mikendovi.
Sportovních her se pod řízením Josefa Gavlase
zúčastnila v 5 disciplinách (běh s kolečkem, srážení plechovek míčkem, hod kroužků na kužel,
běh s míčkem na raketě a zatloukání hřebíků) čtyři
družstva, aby se nakonec podělila o stupně vítězů
takto: 1. a 2. místo – družstva z Fryčovic a Lhotky,
3. a 4. místo – družstva z Kobiernic a Palkovic.
Hned v sobotu 15. června jsme na pozvání starosty z polské Porąbky vyslali své 4 členy s naším
starostou na jejich každoroční Dni gminy Porąbky,
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a čepovali jsme piva z Řemeslného pivovaru Morava v Místku. Podle některých ohlasů se domníváme, že jsme si ostudu neudělali a náš guláš všem
chutnal. Jako doplněk nabídky jsme prodávali domácí ovocné koláče, které šly na dračku a tímto
chceme poděkovat sedmi obětavým kuchařkám
za jejich upečení.

Ve středu 17. července jsme za krásného počasí absolvovali další zájezd na jižní Moravu. Tam
jsme si postupně prohlédli interiéry státního hradu
Buchlov a po chutném obědě jsme se prošli státním
zámkem v Buchlovicích. Poté následovala volná
prohlídka zámeckého parku, zahradnictví s téměř
2000 druhy fuchsií a případně i návštěva zámecké
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čokoládovny. Všichni zúčastnění byli velmi spokojeni a jedinou vadou na tomto zájezdu byla nižší
účast zájemců o poznávání krás naší vlasti.

A co nás čeká?

Před obecními dožínkami ve středu 21. srpna
proběhne od 16 hodin tradičně ve dvoře Penzionu
U Bačů smažení bramborových placků.
Další zájezd plánujeme na středu 18. září
do Bruntálu a okolí. Tento zájezd má však omezený počet míst, a tak budeme zájemce o něj vybírat
i podle jejich dosavadní aktivity.

zde uvádíme až jubilanty zářijové – Ing. Šárka
Bužková a Danuše Brudná z Palkovic a Petr Janus z Myslíku.
V říjnu budou svá „kulatá“ jubilea slavit Miroslava Kuráňová, Sylva Červenková a Iva Mičulková, všechny z Palkovic.
Přejeme jim všem pevné zdraví, štěstí, pohodu
v rodině a trvalý životní optimismus.

Společenská rubrika

O srpnových oslavencích jsme přinesli informace již v předchozím čísle Palkovických listů, a tak

Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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Vzpomínky Josefa Chlebka
Před nedávnem pozval současný výbor Senior
klubu své bývalé členy na společné setkání do kulturního domu v Palkovicích. Svou účastí poctil toto
setkání i starosta obce pan Radim Bača. Z bývalého výboru se dostavili téměř všichni až na dva
členy Josefa Chlebka a Stanislava Vašínka, kteří se
omluvili pro nemoc.
Nepřítomnost bývalého předsedy Senior klubu
Josefa Chlebka byla mi příležitostí, abych jej navštívil v jeho bydlišti a seznámil jej s průběhem
akce. Při tomto přátelském setkání došlo i ke vzpomínkám na některé významné etapy jeho života.

Vzpomínky ze Svazarmu pomalu dokládal
četnými fotografiemi a dále pak i přiznal, že byl
i členem zahrádkářského sdružení v naší obci, kde
byl platným svými zkušenostmi z tohoto odvětví.
Život měl pestrý, protože když v roce 1954 opustil
armádu, začal pracovat jako havíř na šachtě v Ostravě. Ale za tři roky ze zdravotních důvodů musel toho zanechat a přešel do Válcoven plechu ve
Frýdku-Místku, kde pracoval až do zaslouženého
důchodu. Z tohoto podniku obdržel při odchodu
do důchodu medaili a veřejné uznání za dobrou
práci ve Válcovnách plechu, což mi ukázal. Jak
sám přiznal, téměř celý život zasvětil společenské
aktivitě v Palkovicích.

Moje otázka, jak došlo k tomu, že máš vojenskou hodnost podplukovníka?
„Po vychození školní docházky jsem se šel vyučit
pekařem u pana Vančury do Bartovic u Ostravy.
Tato práce, která mě z počátku nadchla, později mě
přestala bavit. Se souhlasem rodičů jsem se přihlásil
do vojenské školy v Bratislavě, protože jsem se chtěl
věnovat službě v armádě. Tam jsem byl několik let
a po absolvování jsem jako frekventant nastoupil
do vojenské služby na pomezí hranice v prostoru
Rajhrad u Znojma. Byla to zodpovědná a náročná
služba, kde jsem postupně sloužil jako velitel pohraniční roty. Ne vždy tato služba byla vykonávána
s ohledem situace na pomezí slovenského a maďarského snadná, což si ani neumíme představit.“

Moje otázka: “Spolu jsme byli i v Seniorklubu,
jak na to vzpomínáš?
„Velmi rád a často, získal jsi mě do tohoto spolku, když se Stanislav Vyvial vzdal funkce a já nastoupil jako předseda. Spoléhal jsem se na tebe jako
na jednatele. Organizovali jsme velmi významné
zájezdy i na Slovensko a do Polska, pořádali jsme
akce “Důchodci se baví“, často s hosty, velká legrace
byly námi nacvičované scénky, kde jsem často hrál
i na harmoniku. A nejlépe jsem se cítil mezi Vámi,
každoročně v roli Mikuláše a Řezníček v roli čerta
na vánočních akcích.“
Moje návštěva pomalu končí, Pepík Chlebek
se svěřuje, že měl a má ve stáří ještě tři svoje
věrné “lásky“, a to fotografování, svého kocoura,
kterého nedávno přejelo auto, a harmoniku. I zde
vzpomínal, že hrával často na harmoniku v duu
s Tomášem Kalkusem pod názvem “Palkoňští
voraři“, a to na svatbách u známých přátel i na
akcích Klubu.

To já sám jsem prožil, když jsem byl během své
vojenské povinnosti služebně u útvaru pohraniční stráže v Litoměřicích, i když jen jako nestraník
u výcviku nováčků. Besedovali jsme dále, a tak se
mi svěřil, že brzo po návratu do svého bydliště
v Palkovicích zde založil tehdy oblíbenou organizaci Svaz pro spolupráci s armádou.
„Ano, propagací jsem získal desítku chlapců,
později i dívek, kdy jsem prováděl polovojenský výcvik jak v pořadovém výcviku, tak i výcviku se zbraní, jak teoreticky, tak i prakticky. Postupem doby
upadl u mládeže zájem a mnozí chodili do této
organizace do města.“

Za vše, co pro obec a Senior klub vykonal, mu
děkujeme a do dalších let přejeme mnoho zdraví.
Vilém Vlk
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SPORT
Mistrovství ČR v Turistickém závodě v Palkovicích a Metylovicích
skvělou atmosféru,” popisuje ředitel závodu Vladan Sukač.
Závodníci byli dle věku a pohlaví rozdělení
do deseti mládežnických kategorií a čtyř kategorií
dospělých. Hlavní pořadatel, Turistický oddíl mládeže Žlutý kvítek Palkovice, pro širokou veřejnost
ještě otevřel tzv. OPEN závod, do něhož se mohl
přihlásit kdokoliv a vyzkoušet si tak mistrovskou
trať na vlastní kůži. V této kategorii startovalo
12 závodníků.
„Tento turistický závod umí nenáročnou formou
přinést dětem a dospělým základní informace, které se jim v přírodě mohou hodit. Sportovci na tratích dlouhých 2-6 km dle kategorií plnili poznávací
úkoly dřevin, turistických značek, českých památek
a evropských měst. Museli umět uvázat jeden ze
šesti základních uzlů, odhadnout vzdálenost v terénu, správně zorientovat mapu a neztratit se na
kratším azimutovém úseku. Z fyzických dovedností
je čekalo plížení, překonání úseku pomocí dvou nad
sebou zavěšených lan (lanová lávka) a v neposlední řadě hod kriketovým míčkem na cíl, který byl tentokráte mírně do kopce,“ pokračuje ředitel závodu.

V sobotu 22. června 2019 hostily obce Palkovice a Metylovice vrchol letošního seriálu turistických závodů – mistrovství České republiky.
V minulém vydání PL jsme vám o tom přinesli
základní informace, dnes přinášíme souhrnné
zpravodajství.
Seriál turistických závodů se do Palkovic opět
vrátil po pěti letech. A tentokrát ve spolupráci se
sousední obci Metylovice a pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, prof. Ing. Ivo
Vondráka, CSc. Na start se postavilo přes 170 závodníků ze všech koutů naší vlasti, kteří si vybojovali v předchozích kolech „místenku“ zde soutěžit. Z našeho oddílu se do závodu nominovalo
10 závodníků. Na trati se soutěžilo také o nominaci na mezinárodní turistický závod, který se letos
uskuteční 28. 9. 2019 ve Vsetíně.
„Místní prostředí a krajina hodně nahrávala
k tomu, abychom pro závodníky připravili náročnější kopcovitou trať, kterou si jinak během sezóny
moc neužili. Podařilo se nám využít prostor kolem palkovické sjezdovky. Tím jsme nabídli sledovat část závodu přímo i divákům, kteří vytvořili
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Mistry České republiky pro rok 2019 se ve
svých kategoriích stali: Viktorie Nýdlová (ZŠ +
MŠ České Velenice), Mikuláš Ulman (ZŠ Dětmarovice), Ema Babulíková (TOM Tuláci Frýdek-Místek), Jakub Kůrka (MSK Orlová), Petra Paluchová (MSK Orlová), Štěpán Scholaster (TOM
Nezmaři Bílovec), Magdaléna Wagnerová (ZŠ
Kynšperk nad Ohří), Jakub Vantuch (TOM Tuláci
Frýdek-Místek), Hana Gabzdylová (MSK Orlová),
Jakub Hofman (TOM KČT Kralupy nad Vltavou),
Ivana Zbořilová (Beskydská devítka Havířov),
Ondřej Genco (MSK Orlová), Šárka Pokludová
(TOM Nezmaři Bílovec) a Miroslav Štefl (Kralovice).
Naši členové oddílu Žlutý kvítek dopadli následovně: Tomáš Menšík 12. místo, Vít Jakub Pavlas
3. místo, Kateřina Žváková 2. místo, Hana Polášková 5. místo, Anežka Sochová 6. místo, Ondřej
Šnajder 7. místo, Kateřina Vyvialová 5. místo, Petr
Bílek 4. místo, Jiří Bajtek 6. místo a Tomáš Huďa
12. místo.
Medaile nejúspěšnějším závodníkům předávali
společně s dalšími hosty česká olympionička Zuzana O´Hanlon a australský paralympionik Evan
O´Hanlon.

Při závěrečném ceremoniálu v kinosále v Metylovicích byly rovněž vyhlášeny výsledky Českého poháru v turistickém závodě a nejúspěšnějším
oddílem v bílém poháru žactva byli členové MSK
Orlová pod vedením Evy a Jiřího Vilhelmových
a v červeném poháru dorostu a dospělých byl na
stupni nejvyšším oddíl TOM Tuláci Frýdek-Místek pod vedením Daniely a Romana Gachových.
Poděkování za pomoc při uspořádání mistrovství České republiky patří Moravskoslezskému
kraji, obcím Metylovice a Palkovice, KČT, Asociaci turistických oddílů, dále pak partnerským firmám a společnostem BeWooden, dm drogerie
markt, TrendCar, ALPA, IPEZ-EE, DART production, K.M.Saddlery, ZERO, GTB Group, RIVA-FLEX,
SportChip, MPM Quality, Autoservis Miloš Kubala, Stolařství Vlastimil Šlajer a dalším za finanční
příspěvky a sponzorské dary, TJ Sokol Metylovice,
Základní škole v Metylovicích a v neposlední řadě
maskotu soutěže koníčkovi Snokerovi.
Děkujeme také všem ochotným rodičům našich členů a našim kamarádům za jejich nezištnou
a velkou pomoc při organizaci toho závodu.
Fotografie z akce najdete na internetovém odkazu: https://pirat.rajce.idnes.cz/
Vedení oddílu TOM 1309 Žlutý kvítek Palkovice

Enduro Palkovice
Po roce plném očekávání jsme se podruhé
vydali do Zlatých Hor a odstartovali o víkendu 13.-14. července 2019 šestidílný seriál MČR
a Pohár CAMS ENDURO OPEN 2019
Již po loňské premiéře se dalo tušit, že půjde
opět o ojedinělý a již nyní se dá říct i v budoucnu
doufejme „kultovní“ endurový podnik, pořádaný
skvělou partou zlatohorských příznivců terénního
sportu pod vedením místní gynekologické kapacity Tondou Kořenkem.
Celý početný team pořadatelů si dal opět záležet do nejmenších detailů a z loňska nabyté
zkušenosti přetavili v nádherný endurový podnik,
okořeněný unikátním přejezdem po sjezdovce
vrchu Příčný, pod lany sedačkové lanovky, která
mimochodem jezdila celý víkend zcela zdarma.
A aby toho nebylo málo tak téměř šestikilometrový úsek byl vyšperkován lesními pasážemi
s prudkými sjezdy i slušným odklonem vytyčené
trati přejezdu. Letošní Enduro sprint ve Zlatých
horách opravdu snese ty největší kritiky a více než
dvanácti kilometrový okruh se dvěma měřenými
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testy endurového charakteru, prověřil na úvod
sezóny síly i zdatnost jednotlivých účastníků. Důkazem správného rozhodnutí se do Zlatých hor
vrátit, byla startovní listina čítající 242 účastníků
kteří opět zaplnili místní sportovní a rekreační
areál Bohéma.
Pořadatelé mysleli opravdu na vše a až s mateřskou pečlivostí ladili nejen testy a trať, ale i zázemí a jako třešničku na dort si pro nejmenší piloty nachystali i dětský závod který se uskutečnil
mezi jednotlivými jízdami jejich starších kolegů.
Po loňské prověrce schopností místních i přespolních stavitelů testů se letos chlapci a děvčata
přiklonili k pravdivému – méně je někdy mnohem
více. Oba testy byly nejen náročné, ale i rytmické
a do tempa, a tak jezdci již nehledali obsluhu kolotoče, aby si koupili další rundu. Opravdu pěkně byl
namyšlen test „U Grilu“ ze kterého se celý víkend
linuly báječné vůně – myšleno z grilu nikoliv testu.
Své kouzlo, fanoušky i odpůrce si pak našla i pasáž s extrémními prvky v testu „U hřiště“, která byla
nejen pro skvělý přehled hojně obsypána diváky.

5/2019
Největším zážitkem však bylo to že, všude
a na každém kroku byla z pořadatelů cítit ochota,
úsměv a zapálení pro uspořádání dalšího ročníku
Enduro sprintu ve Zlatých Horách.
Co si pořadatelé naplánovali, to i zrealizovali a budiž jim odměnou, že na podnik ve Zlatých
Horách budou všichni jezdci, doprovod i návštěvníci vzpomínat jen a jen v dobrém a pevně věřím,
že se do tohoto krásného koutu naší vlasti ještě
mnohokrát, za endurem, vrátí.
Celý týden se na republiku pomalu posouvala
mokrá fronta od západu a předpověď slibovala
deštivý víkend.
Na většině území tomu tak skutečně i bylo
a kolem Zlatých Hor se prý v sobotu čerti ženili.
Patrně odměnou za námahu a snahu (neboť
si to zasloužíme), či notnou dávkou říkadel s duchovním zaměřením se kolem areálu Bohéma
utvořil kruh a počasí nám bylo více než nakloněno.
Pokud sprchlo tak v pátek večer, v sobotu chvilku
při vyhlášení anebo v neděli, ale to bylo jen šest
kapek ve dvou řadách.
Sobotní, první letošní souboje o pódiová umístění, kvalitu a náročnost připravené trati okusili
jako první jezdci mistrovských kategorií, na něž
čekalo 5 okruhů a celkem 9 měřených testů. Spolu
s nimi se o první pohárové body postavili na start
i jezdci pohárových E1, E2 a E3, na které čekaly
kola čtyři a sedm měřených testů.
Po více jak třech a půl hodinách závodění si
pak první letošní vítězství v jednotlivých třídách
a kategoriích vybojovali tito jezdci. Pohár CAMS
E1 ovládl Michal Sitta z EDURO KLUBU PALKOVICE, kategorii E2 opanoval Ivan Ročeň a pohárovou
kategorii E3 ovládl Karel Kalina z ENDURO KLUBU
PALKOVICE.
Ve třídě MČR II. byli nejlepší Jiří Lečbych
z ENDURO TEAMU SLOVÁCKO E1, Vojtěch Sekanina z ENDURO KLUBU PALKOVICE v kategorii E2
a mezi veterány byl nejlepší Radek Bareš z MOTOCLUBU MILEVSKO.
Nejlepší podívanou však nabízeli mistrovské
kategorie. Mezi veterány byl nejlepší Daniel Neumann. Ovšem ty nejzajímavější souboje se očekávaly v nejprestižnějších třídách E1, E2 a v absolutním pořadí.
Konkurence se tentokrát sešla opravdu velmi slušná, a tak nechyběla jména jako Vít Kuklík,
Martin Volný, Jan Zaremba, Tomáš Koucký, Jiří
Slischka, nebo vycházející hvězda našeho Endura
Matěj Škuta.
V kategorii E1 si právě posledně zmiňovaný
odnesl plný počet bodů za sobotní vítězství. E2
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s náskokem téměř půl minuty vyhrál Martin Volný
ze stejné stáje jako Matěj Škuta tedy BETA ENDURO TEAMU.
Nejcennější poháry se však rozdávají za umístění v absolutním pořadí bez rozdílu tříd.
A tady se děly věci. Celý den se bojovalo ve
vteřinách, aby nakonec třetí příčku obsadil nestárnoucí mnohonásobný mistr ČR a Evropy Vít Kuklík
z KRTZ Motorsport. Oproti loňsku si o jednu příčku pohoršila ikona severomoravských luhů a hájů
Martin Volný z BETA ENDURO TEAMU.
Premiérovou výhru ale slavil ten nejmladší, teprve 15-ti letý Matěj Škuta z BETA ENDURO
TEAMU, jehož progres a talent obdivně sledovala
opravdu početná divácká i jezdecká kulis
Ve 14.00 pak odstartoval druhý sobotní závod
vypsaný na 4 kola a 7 měřených testů, ve kterém
se představili jednak jezdci některých mistrovských a pohárových kategorií, a s nimi hobby
jezdci o pohár měst Zlaté Hory. Kategorii Veterán
50 ovládl Zdeněk Halata z DUVAS-UNI s.r.o., v kategorii JUNIOR 80 si vítězství odvezl Miloš Klimeš
z SMX RACING TEAMU Rudník. Nejlepší ženou
byla Jana Kořenková z HAM Zlaté Hory. V poháru si vítězství mezi veterány odvezl Tomáš Ručka
z RD RACING a mezi pohárovými veterány nad
50 let byl nejlepší Radim Sukač z ENDURO KLUBU
PALKOVICE.
Nejlepším hobby jezdcem byl v sobotu Martin
Ficek. Kategorii veterán 40 ovládl Jiří Fejta a mezi
těmi nejzkušenějšími nad 50 let zvítězil Jiří Beneš.
Dlužno ještě dodat, že všechny výsledky měli
možnost všichni premiérově sledovat i online na
http://zavody.endurotabor.eu
Kolem 18.00 projel poslední jezdec poslední
časovou kontrolou, takže se mohlo v 19.00 vyhlašovat a odměňovat.
Při slavnostním vyhlášení, jak bývá dobrým
zvykem, poděkovali jezdci pořadatelům bouřlivým
potleskem
Večer ještě zpříjemnila svými tóny známá kapela Proton a kolem půl noci již jezdci a pořadatelé nabírali síly na druhý závodní den ve Zlatých
horách.
Nedělní ráno se pořadí závodů obrací a závodí
se o kolo méně.
Na některých jezdcích byla vidět náročnost jak
trati, tak i předešlého večera, ale i tak se na start
postavilo opět téměř 200 jezdců.
Byť se od rána zdálo, že bude pršet, na výkony
jezdců to nemělo žádný vliv. Ze sobotní trati se
vynechal jeden složitý sjezd v přejezdu a na sekci
s umělými překážkami několik prvků.
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V 9.00 odstartoval závod pan starosta Zlatých
Hor Ing. Milan Rác. Po třech kolech a šesti měřených testech se v neděli radovali z plného bodového přídělu Zdeněk Halata z DUVAS UNI s.r.o.,
Miloš Klimeš z SMX RACING TEAM RUDNÍK, Jana
Kořenková z HAM ZLATÉ HORY, Tomáš Ručka
z RD RACING a Radim Sukač ENDURO KLUB PALKOVICE v seriálových kategoriích.
V závodě hobby jezdců „O Pohár města Zlaté
Hory“ si triumf odvezli Jiří Palacký, Josef Stuchlík
a Jiří Beneš.
Ve 13.00 se pak k poslednímu letošnímu startu z rukou MUDr. Antonína Kořenka Phd. postavili
jezdci MČR I, MČR II a POHÁR E1, E2 a E3.
Na konci dne si na nejvyšší stupínek vyskočili
2 x Matěj Škuta BETA ENDURO TEAM, jenž vyhrál v absolutním pořadí i svou kategorii E1, Martin Volný z BETA TEAM, Daniel Neumann, Justyn
Janas, Vojtěch Sekanina z ENDURO TEAM PALKOVICE, Radek Bareš z MOCLUBU MILEVSKO. V poháru CAMS se radovali Erik Neuwirth, Martin Salajka z GT2 MOTOSPORT a Karel Kalina z ENDURO
TEAM PALKOVICE.
Spolu s jednotlivci se při podnicích endura
CAMS jede i seriál družstev, kdy se sčítají všem
třem jezdcům výsledky obou dnů. Poslední vyhlašování tedy patřilo těm nejlepším družstvům.
25 bodů do tabulky si vybojovalo v MČR I družstvo BETA ENDURO TEAM ve složení Matěj Škuta, Miloslav Škuta a Martin Volný. V soutěži MČR
II zvítězilo družstvo ENDURO KLUB PALKOVICE
III v sestavě Vladimír Velička, Vojtěch Sekanina
a Lukáš Kuklík. Pohárová družstva ovládli Martin

Salajka, Erik Neuwirth a Ctibor Kolouch z GT2 MOTOSPORT a spojenou kategorii MČR I VET 50 +
80 OPEN + ŽENY opanovalo družstvo DUVAS-UNI
s.r.o/HAM ZLATÉ HORY v sestavě Zdeněk Halata,
Zděněk Špaček a Jana Kořenková.
Na závěr je potřeba ještě jednou poděkovat
pořadatelům z HAM Zlaté Hory za vlídnost a skvělou organizaci a doufat, že se ve Zlatých Horách
setkáme příští rok znovu u Enduro sprintu, někdy
v polovině července 2020.
Nyní na jezdce čeká měsíční pauza a pak už
druhý podnik seriálu v Benešově u Prahy kam Vás
zve KBS Team spolu s bratry Kuklíkovými do známého motoristického areálu na Kavčáku.
Výsledky ze Zlatých Hor najdete na: http://zavody.endurotabor.eu
Fotografie od Věrky Tajflové na odkazu: https://
tajflice.rajce.idnes.cz/
Enduro klub Palkovice by Vás Tímto chtělo pozvat
na 3. sportovní podnik, kde se sejde celá enduro
špička – BESKYDSKÝ POHÁR 2019 – Mistrovství
České republiky v Enduro sprintu Palkovice.
V sobotu a v neděli 21. a 22. září 2019. Start
závodu po oba dny v 9.00 hodin na pile u Bačů
na Horním konci: GPS:49.632425N,18.290194E.
Občerstvení a Cross Test v místě startu. Přijďte
podpořit místní borce!!!! Akce je bez Vstupného!!
Pozvánku najdete v sekci „Pozvánky na akce“
v zadní části tohoto vydání Palkovických listů.
S pozdravem sportu zdar a Enduru
zvlášť předseda klubu Josef Lukeš

FINN MASTERS na přehradě Olešná
Ve dnech 21. – 23.6.2019 pořádal oddíl Palkovických jachtařů za podpory obce Palkovice, Moravskoslezského krajského svazu jachtingu Mistrovství
republiky Masters v olympijské lodní třídě Finn.
Bojovalo se v kategoriích 40-50, 50-60, 60-70
a nad 70 let. V závodě jsme měli zastoupení dvěma závodníky a oba byli na bedně.
Kamil Ščerba vyhrál kategorii 50-60 let a celkově 5. místo, Vladimír Bílek vyhrál kategorii dřevěných lodí a umístil se celkově na 16. místě.
Závod se vydařil, bylo ideální počasí a závodníci
odjeli všechny plánované rozjížďky, závod rozhodcoval zkušený rozhodčí Lukáš Vavrla z pořádajícího
oddílu.
Za oddíl jachtingu Kamil Ščerba CZE 63


– předseda oddílu
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Bermuda cup 2019
O víkendu 6. - 7. 7. 2019 se konal na Slezské
Hartě 14. ročník závodů Bermuda cup 2019 který
dlouhodobě pořádá TJ Sokol Palkovice – oddíl jachtingu.
Zázemí pro závodníky bylo připraveno tradičně
na zelené louce poblíž obce Leskovec nad Moravicí.
Netradičního závodu se zúčastnilo přes 30 lodí
a nechyběly ani kajutové plachetnice. Naši závodníci si v olympijské lodní třídě Finn vedli velmi dobře.

Kamil Ščerba se stal krajským vícemistrem a jeho
syn Patrik Ščerba se umístil hned za ním, na krásném třetím místě. Ve dvou posádkové lodní třídě
Fireball se Vladimír Bílek umístil na bronzové příčce.
Dálkovou plavbu vyhrál celkově palkovický Kamil Ščerba.
Za oddíl jachtingu ředitel závodu Lukáš Vavrla
– místopředseda oddílu
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Informace oddílu kopané
obětavým trenérem Peterem Bujňákem postoupili do krajské soutěže. I přes poměrně nízký počet
hráčů a díky odchodu některých kluků do mužů
jsme ve výboru oddílu usoudili, že si zaslouží hrát
vyšší soutěž a do kraje jsme je přihlásili. Jak se nakonec ukázalo, pro nedostatečný počet hráčů jsme
je byli nuceni po druhém jarním kole ze soutěže
odhlásit. Bylo to velice těžké rozhodnutí, které mě
dodnes mrzí, ale nedalo se nic jiného dělat. Schází
zodpovědnost, zájem, chuť něco pro sebe udělat.
A to platí především pro rodiče. Když si představím, že před cca 5 léty jich bylo v kádru 20 a hráli
žákovský krajský přebor, že se jim věnovalo spoustu času a hlavně peněz, tak to nejen mrzí, ale …
Podobná situace je i u žákovské kategorie.
V loňské sezóně hráli naši kluci ve spojeném družstvu s Fryčovicemi krajskou soutěž. Hraje se v kategorii mladších a starších žáků, trenérem je bývalý
hráč René Galásek. Také toto spojení je „vynucené“,
sami jsme nebyli schopni sestavit soutěžní družstvo. Proto došlo ke spolupráci se sousedními
Fryčovicemi, kde naší kluci pomáhají zachránit také
tam živořící žákovský fotbal.

V neděli 9. června ukončili fotbalisté Palkovic
soutěžní sezónu 2018-2019. V podstatě by se dalo
říct, že to byl již 87. ročník od založení kopané
v Palkovicích v roce 1931.
V okresních a krajských soutěžích jsme měli
v právě skončeném ročníku družstva mužů a dorostenců. Muži v konečné tabulce obsadili 4. místo
s 36 body za celky Lískovce (49 b.), Kozkovicemi
(47 b.) a Staříčem (44 b.). Jak se stalo již tradicí
v posledních létech, zase do 1. B třídy postoupily
celky před námi a na nás zůstal jen „černý Petr“.
Vzhledem k situaci, která panuje v celém našem
sportu, není zájem mládeže a plno oddílů v okolí
(okres Frýdek Místek je na tom ještě relativně dobře) končí s činností. Na podzim vedl jako trenér
družstvo mužů bývalý ligový hráč Bauman Petr,
v jarní části sezóny převzal mužstvo nový trenér
(taky vynikající hráč a Palkovjan) Martin Prokop.
Celou dobu se sice snažíme tvořit základ hráčského kádru z vlastních odchovanců, ale je to bohužel
čím dál větší problém.
Družstvo dorostu v loňském roce vyhrálo okresní přebor okresu Frýdek-Místek a spolu se svým

22

5/2019

Posledním naším družstvem je přípravka, kterou
vede ostřílený trenér Jiří Cáhel. Zatím pouze trénují
dvakrát týdně v počtu 10-12, dle toho, jak mají rodiče čas a chuť.
Nová sezóna mužů 2019/2020 bude po dlouhých létech zahájena v okrese Frýdek-Místek novým způsobem. Do soutěží se přihlásilo pouze
17 oddílů, proto došlo k rozhodnutí, že se budou
hrát dvě skupiny místecká a třinecká. V místecké je
9 a v třinecké 8 mužstev. První část soutěže se dohraje na jaře a pak bude pokračovat kvalifikace prvních tří mužstev z obou skupin o postup do krajské
1. B třídy. Podobně se bude hrát i druhá skupina
o „udržení“, protože pokud by se náhodou příští
rok přihlásilo více družstev (což asi nehrozí, nebo
bude více sestupujících), bude opět zřízen okresní
přebor a „prales“. Přesná pravidla budou doladěna a známá do zahájení sezóny 17. srpna. Jen pro
informaci, družstva žáků i dorostu jsme pro nastávající sezónu nepřihlásili pod hlavičkou Palkovic,
ale budeme pokračovat ve spolupráci se Sokolem
Fryčovice. Za stávajícího stavu to má své výhody
i nevýhody, moc jiných možností však není. Jen
doufáme, že to je dočasný stav. S vedením Fryčovic
jsme také domluveni na některých předzápasech
mužům v Palkovicích.

Dne 7. září se uskuteční na našem hřišti v Palkovicích slavnostní otevření nové části tělocvičny
včetně fotbalových kabin. Součástí tohoto odpoledne bude i utkání staré gardy Palkovic s týmem
staré gardy Bohemians Praha. Účast přislíbili Karol
Dobiáš, Antonín Panenka, Ladislav Vízek, Jan Berger, Lukáš Hartig a další. V předzápase sehrají muži
své mistrovské utkání s celkem Kunčic p/O. Při této
příležitosti zveme všechny příznivce sportu k návštěvě tohoto odpoledne.
V letošním roce se nám podařilo dokončit poslední etapu zavlažování hrací plochy, takže vše
probíhá automaticky, zakoupily se také nové střídačky družstev pro náhradníky. To vše společně
s novými šatnami by mělo tvořit zázemí, o kterém
se některým generacím fotbalistů v Palkovicích ani
nesnilo. Doufáme proto, že se podaří zastavit trend
ubývajících sportovců, který je alarmující v celé
České republice. Velkou naději vkládáme i do nastávající spolupráce se školou, kde došlo ke změně
na postu ředitele. Materiální ani jiné zabezpečení
ještě nezaručuje sportovní kvalitu, ale je její důležitým předpokladem. A ty mají nyní fotbalisté v Palkovicích vytvořeny.
B&M
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ SR 2019 - 2020
OP MUŽI SK. A
17.8.

17:00

SO

HUKVALDY

PALKOVICE

24.8.

10:15

SO

PALKOVICE

JANOVICE

31.8.

16:30

SO

PRŽNO

PALKOVICE

4.9.

17:00

ST

PALKOVICE

NOŠOVICE

7.9.

13:30

SO

PALKOVICE

KUNČICE P/O

21.9.

16:00

SO

PALKOVICE

CHLEBOVICE

25.9.

16:00

ST

PALKOVICE

METYLOVICE

28.9.

15:30

SO

BAŠKA

PALKOVICE

6.10.

15:00

NE

NOŠOVICE

PALKOVICE

12.10.

15:00

SO

PALKOVICE

HUKVALDY

19.10.

14:00

SO

JANOVICE

PALKOVICE

26.10.

14:00

SO

PALKOVICE

PRŽNO

3.11.

14:00

NE

METYLOVICE

PALKOVICE

9.11.

13:30

SO

KUNČICE P/O

PALKOVICE

28.3.

15:30

SO

CHLEBOVICE

PALKOVICE

4.4.

15:30

SO

PALKOVICE

BAŠKA

Běh na Kubánkov
V pátek 30. 8. 2019 se uskuteční již 8. ročník
Memoriálu Antonína Řezníčka – běh na Kubánkov.
Start závodu dospělých je v 17 hodin od tělocvičny v Palkovicích. Trasa měří cca 17 km a vede od
tělocvičny na Myslík ke kapli, odtud na Kubánkov,
dále nad RS Hůrky, po vrstevnici nad Chlebovicemi
a dále ke kapličce v Chlebovicích., odkud pokračuje
po hlavní cestě na Podhůří a po polní cestě přes
Drážky zpět k tělocvičně. Po startu dospělých se

uskuteční závod dětí a mládeže. Délka mládežnických tratí od 200 m do 900 m. Rozpis jednotlivých
kategorií a bližší informace najdete v sekci „Pozvánky na akce“ v zadní části tohoto vydání Palkovických
listů. Občerstvení v místě startu i cíle je zajištěno.
Zveme občany, aby si přišli zazávodit nebo alespoň
povzbudit soutěžící, mezi nimiž, jak doufáme, budou i palkovičtí závodníci.
Za organizátory Martina Mertová
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SPOLKY V OBCI
ZAHRÁDKÁŘI
Smažení vaječiny

V pátek 21. června 2019 jsme se sešli v areálu
zahrádkářů – za potokem, naproti prodejny Rolničky, abychom jako každý rok usmažili vaječinu
na ohni. Protože bylo krásně, sešlo se nás celkem
dost, včetně 16 dětí. Každý měl za úkol dorazit s několika vejci a hlavně dobrou náladou, to
všichni splnili, a tak měl pan Ota Brudný zase plno
práce s přípravou vaječiny. Paní Vlaďka Knollová
přinesla výborný hruškový koláč, a tak nám čas
dobře ubíhal.
Letos jsme dělali vaječinu nakonec ze 106 vajec. Jako vždy se Otovi povedla a byla moc dobrá,
nezbyl ani ždibíček… Po jídle měla Jana Spěváková
připravený program pro děti – soutěže, malování
a pak dostaly děti i sladkou odměnu a dospělí si
zase mohli v klidu posedět a poklábosit. Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce podíleli, hlavně
pak: Ota Brudný, Zdeněk Vycpálek, Vítězslav Oleják, Jana Radová, Jana Spěváková, Lenka Žaarová
a Mirka Bednářová.

Za výbor ZO zahrádkářů Lenka Žaarová
Další fotky z činnosti zahrádkářů najdete na: https://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/
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SDH PALKOVICE
Denní soutěž v požárním útoku
na sjezdovce v Palkovicích
Dne 29. června proběhla v areálu sjezdovky
soutěž hasičů v požárním útoku do sjezdovky
Memoriál Miloslava Menšíka, která je začleněna
do Beskydské ligy. Zúčastnilo se jí 37 družstev,
které soutěžily ve třech kategoriích – ženy, muži
a 35+. V 16 hodin soutěž zahájil soutěž zástupce
starosty hasičů Martin Polášek společně se starostou obce Radimem Bačou. Soutěž do sjezdovky je vždy velice divácky atraktivní a přináší zajímavé výkony. Našim domácím družstvům –
ženám ani mužům útok dle představ nevyšel, ale
v kategorii 35+ družstvo předvedlo moc pěkný
útok s časem, který by i v mužské kategorii stačil na 5. místo. Letos jsme se bohužel mohli také
přesvědčit o tom, že tento sport je sice krásný,
ale zároveň velmi nebezpečný. Snad poprvé jsme
zaznamenali větší úraz, kdy musela být povolána
záchranná služba. Vše má ale dobrý konec a za
to jsme rádi.
Poděkování za nachystání areálu patří obecním pracovníkům, všem divákům za podporu,
panu Zbyňku Žákovi za možnost využití areálu, zdravotníkům a všem hasičům za odvedenou
práci.
Těšíme se na Vás zase za rok!
Za SDH Petra Opělová
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„O pohár Palkovické sjezdovky - Memoriál Miloslava Menšíka“
- SDH Palkovice 29. 6. 2019
MUŽI
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Start.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SDH
Brušperk
Metylovice
Lubno
Trojanovice
Lhotka
Nová Ves
Vyšní Lhoty
Proskovice
Stanislavice
Fryčovice
Baška
Palkovice
Myslík
Frýdek
Staré Město
Paskov
Bystré
Skalice
Hájov

LP
16,054
16,503
15,705
16,256
16,964
17,779
16,316
18,363
17,473
19,274
20,610
21,041
23,679
15,743
32,019
33,684
17,592
40,197

PP
15,990
15,873
16,510
16,633
17,626
16,899
17,814
18,507
18,821
18,508
20,091
16,487
23,740
31,889
17,631
34,401
37,527
18,163

Čas
16,054
16,503
16,510
16,633
17,626
17,779
17,814
18,507
18,821
19,274
20,610
21,041
23,740
31,889
32,019
34,401
37,527
40,197
NP

Prostřik
0,064
0,630
0,805
0,377
0,662
0,880
1,498
0,144
1,348
0,766
0,519
4,554
0,061
16,146
14,388
0,717
19,935
22,034
NP

BL
26
23
20
16
14
12
10
9
8
7
6
5

ŽENY
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Start.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SDH
Skalice
Nová Ves
Proskovice
Pstruží
Lhotka
Hájov
Metylovice
Stanislavice
Brušperk
Palkovice
Fryčovice
Hájov
Petřvald

LP
19,220
19,287
19,243
20,413
20,696
21,142
22,401
22,363
22,021
26,872
32,471

PP
18,809
19,092
19,942
19,098
19,907
21,732
20,745
23,145
26,121
25,740
19,500

Čas
19,220
19,287
19,942
20,413
20,696
21,732
22,401
23,145
26,121
26,872
32,471
NP
NP

Prostřik
0,411
0,195
0,699
1,315
0,789
0,590
1,656
0,782
4,100
1,132
12,971
NP
NP

BL
17
14
11
8
7
6
5
-

35+
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.

Start.
.
.
.
.
.

SDH
Hájov
Palkovice
Metylovice
Vyšní Lhoty
Fryčovice

LP
17,595
17,913
19,298
19,351
20,402

PP
17,514
17,469
18,830
19,131
23,534

Čas
17,595
17,913
19,298
19,351
23,534

Prostřik
0,081
0,444
0,468
0,220
3,132

BL
14
11
8
5
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jak ten čas letí…

a veřejný život v obou obcích. Svým vystupováním,
ale hlavně přátelskou a milou povahou si brzy získal spoustu přátel a srdce mnoha občanů, zejména
mládeže. Prostě v Palkovicích i Metylovicích zanechal hluboce zapuštěné kořeny i nezapomenutelné vzpomínky a zážitky. Vždyť již přes padesát let,
každých pět let při výročí jeho úmrtí tam za ním
jezdíme, pomodlit se a poklonit jeho památce.
A on jako by to věděl, jako by to tušil. Nechal
si na svůj pomník vytesat nápis „No to je dobře,
že jste za mnou přišli, pomodlit se na můj hrob.“
Neméně populární byla v Palkovicích i jeho sestra
Anežka, kuchařka na faře.
Po příjezdu na hřbitov delegace pamětníků položila na jeho hrob i k oltáři nádherné kytice a rozsvítila svíce. Slavnostní mši svátou celebroval v duchu Romualdova stého nedožitého jubilea pan farář Ladislav Sovatina v doprovodu dvacetičlenného
pěveckého sboru se závěrečnou písni „Ave Maria.“

V sobotu 19. července ráno se zájezdovým
autobusem vydává podstatná část pamětníků
do Šumvaldu u Uničova, aby si tam při slavnostní
bohoslužbě v chrámu Svátého Mikuláše společně
s tamními farníky připomněli sté výročí narození
Pátera Romualda Filipa, který se v Šumvaldu narodil přesně 19. července 1919 v rolnické rodině, kde
také společně s deseti sourozenci žil až do svých
studií na gymnasiu. Kněžská studia zakončil vysvěcením 25. 3. 1944 v polské Vratislavi. Do roku
1948 pak působil jako kněz v Uničově. Poté sloužil
až do roku 1967 v Palkovicích a Metylovicích. Po
těžké, nevyléčitelné chorobě zemřel mlád ve věku
48 let, 19. září 1967. Pohřební obřad se konal nejdříve v kostele sv. Jana Křtitele v Palkovicích a poté
byl převezen k uložení do rodinného hrobu v rodném Šumvaldu.
Jednalo se o kněze, který se velice zajímal nejen
o historii obou vesnic, ale také o kulturně-sportovní
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Oficiálního přivítaní se nám dostalo při společném obědě, kdy nám jeho žijící neteře zpěvem
přednesly krásné a dojemné uvítaní. Protože bylo
tak milé a procítěné, dovolím si ho vám, čtenářům
„Palkovických listů“ otisknout.
„Vítáme Vás Palkovjané, Metylovjané a děkujeme za věrnost, že společně tolik roků jsme si stále po boku.
Na pátera vzpomínáme, že měli jsme ho moc rádi,
za skromnost a dobré srdce ho milovali.
Leta letí jako voda a strýčka je velká škoda, kdyby
tady on s námi byl, sto roků by oslavil.
Byl to člověk vždy veselý a měl rád taky přírodu,
přátelský byl ke všem lidem, proto byl tak oblíben.
Starala se o něj sestra, jmenovala se Anežka,
skromností taky zářila, se vším si poradila.
Měli pěkné hospodářství, zvířátek byl plný dvůr.
Anna se o ně starala a pejsek Borek hlídal celý dům.
Prázdniny tam byly krásné, vždycky jsme se tam
těšili, s radostí nás vždy přivítal, stále se jen usmíval.
Pocházel on z mnohá dětí a bylo jich jedenáct,
všichni doma skromně žili, života si užili.
Život jeho nebyl lehký, opustil vše, co miloval, skončilo to velmi brzy, Pán Bůh si ho povolal.
Obce Šumvald – Palkovice – Metylovice jsme už
navždy spojení, dokud budeme dýchat, tak budeme vzpomínat.
Vypijeme si sklenku vína, zazpíváme písničku a na
jeho hrob v Šumvaldu dáme pěknou kytičku.

Přejeme Vám hodně zdraví a ať jste moc spokojení, též Vám přejeme požehnání ať Vás Pán Bůh
ochrání.“
V pozdním odpolední za zpěvu lidových písní
nadešel čas loučení a vzájemných díků, stisky rukou, polibků, ale i na slzičky v mnohých očích.
Snad zase někdy na shledanou!
Za krásně prožitý den, plný vzpomínek patří veliké poděkování všem, s kterými jsme se setkali,
pěveckému souboru, ale hlavně jeho dosud žijícím
neteřím, Jiřině, Marii a Žofii. Samozřejmě také paní
Karle Menšíkové, která celý zájezd vzorně zorganizovala a v neposlední řádě také řidiči autobusu panu Čestmíru Krčovi, který cestou splnil každé
naše přání.
Stanislav Harabiš
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Blahopřejeme
Všechno nelze říci slovy,
co můžeme Vám přát,
zdraví je však nejcennější,
co život může dát.
V měsíci červnu 2019 oslavila své krásné životní jubileum paní Ludmila Adamovská
80 let, z Myslíku. V měsíci červnu 2019 také slavily své krásné narozeniny paní Ludmila Kulová 80 let, paní Anna Mertová 90 let, paní Marie Krčová 90 let, všechny z Palkovic.
V měsíci červenci 2019 oslavili své krásné životní jubileum pan Břetislav Damek 91 let, pan
Jaromír Charvát 80 let, paní Božena Pokludová 80 let, paní Rotraut Kroláková 85 let,
všichni z Palkovic.
Všem přejeme nejen zdraví, ale i hodně štěstí
a rodinné pohody.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.

Rozloučili jsme se
Jak tiše žili, tak tiše odešli,
skromní ve svém životě,
velcí ve své lásce a dobrotě.
V červnu jsme se rozloučili s panem Zdeňkem Klegou, paní Aloisii Chlebkovou, oba
z Palkovic a panem Václavem Vyvialem z Myslíku.
V měsíci červenci jsme pak na poslední cestu vyprovodili pana Františka Binara a pana
Josefa Sasyna, oba z Palkovic.
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HOLKY V AKCI

V dnešním gastronomickém okénku budeme cestovat v čase. Trocha historie neuškodí. Je
čas dovolených. Pro někoho
z nás to může znamenat i četbu
knih. Třeba i takových, na které během roku nezbývá čas. Jedna taková se nám dostala

do ruky. Kniha Můj rok
1969. Zajímavý rok, ale
dost opomíjený ve stínu
„velkého roku“ 1968. Co ale
bylo v naší knize velmi zajímavé, byly recepty tehdejších
kulinářských pochutin. Dva takové
nejzajímavější vám přinášíme v našich listech.

Bramborové topinky
Pěkné nemoučnaté brambory omyjeme kartáčem, osušíme a nakrájíme na kolečka o tloušťce
asi půl cm. Srovnáme je na suchý plech, mírně je
osolíme a dáme do dobře vyhřáté trouby. Upečeme je dozlatova. Horké topinky z brambor můžeme potřít teplou masitou nebo syrovou pomazánkou a dát k čaji nebo mléku. Jindy je použijeme
jako samostatný pokrm. V tomto případě utřeme
česnek se solí, dáme jej na dno polévkové mísy,
přidáme trochu sádla, nejlépe husího, na to vložíme horké bramborové topinky, zakryjeme pokličkou a potřásáním topinky promícháme a pomastíme. Této úpravě se říká myslivecké brambory. Před
pečením brambory nesolíme.

Zapečené broskve
Pro tři osoby:
1 malá konzerva broskví
9 piškotů
30 g čokolády na vaření
80 g cukru
půl balíčku vanilkového pudinku
čtvrt litru mléka
30 g másla
citronová kůra
Postup: Plochou ohnivzdornou misku vymažeme
máslem. Na dno poklademe piškoty lehce navlhčené
šťávou z broskví a posypeme hrubě nastrouhanou
čokoládou. Na piškoty položíme okapané broskve.
Ve ¼ litru mléka uvaříme s polovinou cukru pudink.
Necháme částečně prochladnout a přimícháme
3 žloutky a ze 3 bílků sníh zašlehaný s druhou polovinou cukru. Hmotu upravíme na broskve a pečeme
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v mírné troubě 10-15 minut. Pocukrujeme a ihned podáváme.
Pár slov na závěr. Citovaná kniha se k tématu „jídlo v roce 1969“
vyjadřuje v kontextu zdravé a racionální výživy kladně. Na druhé
straně (jedním dechem) uvádí, že
se propagace zdravého stravování
míjí s cenovou politikou. Jinak řečeno, vše, co je zdravé je značné drahé a na druhé
straně lihoviny, tuky a cukry (neboli nezdravé potraviny) výrazně zlevňují. Vegetariánství jako takové se
má za extrémní postoj tehdejší společnosti. Trvale
nedostatkovým zbožím na trhu je čočka. Zajímavý
paradox tehdejší doby, ale zase už ne tak nepochopitelný pro současné lidi, kteří v té době žili.
Holky v akci vám přejí dobrou chuť
a krásný zbytek léta roku 2019.

5/2019

POZVÁNKY NA AKCE

Fichtl cup Palkovice 17.8.2019
Pořádá Enduro klub Palkovice
ve spolupráci s SDH Myslík
a SOKOL Myslík

Kde: Myslík (za trávnatým hřištěm
směr Myslíkovské Hůrky)
GPS:49.618763616, 18.269978755
Přejímky: 8:30-9:30
Trénink: 9:30 -10:00

.
.

Start: 10:15 .
.
Kategorie: Originál
Speciál
.
Ženy
.
100 kg+ nebo 45let +
Junior do 15 let- moto do 50 ccm.
Občerstvení a příjemná zábava
je na místě zajištěna!
.

!!!!Těšíme se na Vás!!!!!!!.
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BĚŽECKÝ ZÁVOD
Obec Palkovice Vás zve na

Palkovice - Kubánkov - Palkovice 2019
8. ročník Memoriálu Antonína Řezníčka

Prezentace:
15.30 – 16.45 (areál tělocvičny Palkovice)
KATEGORIE:

A HLAVNÍ ZÁVOD (17 km)
Muži:
A: do 34 let
B: 35 - 44 let
C: 45 - 54 let
D: 55 - 64 let
E: nad 65 let
F: muži Palkovic

Ženy:
G: do 34 let
H: 35 - 44 let
I: nad 45 let
J: ženy Palkovic

B ZÁVODY MLÁDEŽE

ročník 2014 a mladší - 200 m
ročníky 2012 - 2013 - 200 m
ročníky 2010 - 2011 - 400 m
ročníky 2008 - 2009 - 600 m
ročníky 2006 - 2007 - 800 m
ročníky 2004 - 2005 - 800 m
ročníky 2002 - 2003 - 800 m
(délka tratě je shodná pro dívky i chlapce)
Start hlavního závodu v 17 hodin
Starty kategorií mládeže od 17:05
Startovné:
- v kategorii dospělých 60,- Kč
- kategorie mládeže bez startovného

Ceny:
- poháry pro první tři v každé kategorii hlavního závodu
- pohár pro prvního muže a první ženu v absolutním
pořadí hlavního závodu
- věcná cena pro prvního muže a první ženu
na vrcholu Kubánkova
- pamětní medaile pro prvních 100 účastníků hl. závodu
- medaile pro první tři v každé kategorii závodu mládeže
- tombola pro všechny účastníky hlavního závodu
Popis tratě hlavního závodu:
- délka 17 km
- povrch - střídavý - asfalt, chodník, lesní cesty
- převýšení - 370 m
Start a cíl - areál tělocvičny v Palkovicích (320 m.n.m.)
(prezentace, vyhlášení výsledků, sprchy, šatny)
Vrcholový kulminační bod - Kubánkov (661 m.n.m.)
(občerstvení)
Zázemí:
- šatny, sprchy a občerstvení zajištěno pro všechny účastníky
Informace:
Martina Mertová, mobil: +420 736 472 247
Upozornění:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!!!

pátek 30. srpna 2019

volnočasový areál za tělocvičnou GPS: 49°38‘11.104“N, 18°18‘56.704“E
Více informací na: www.palkovice.cz
a www.facebook.com/ObecPalkovice
33

5/2019

34

5/2019

35

5/2019

36

5/2019

Palkovice

GPS:49.6324250N,18.2901394E

00

start závodu v sobotu a neděli v 9.
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hod.
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Kupón na slevu ze vstupného

ve výši 50 % z ceny

*0001

24. 8. 2019 od 13 hodin ve volnočasovém areálu za tělocvičnou

Kupón na slevu ze vstupného

ve výši 50 % z ceny

*0002

24. 8. 2019 od 13 hodin ve volnočasovém areálu za tělocvičnou

Kupón na slevu ze vstupného

ve výši 50 % z ceny

*0003

!

24. 8. 2019 od 13 hodin ve volnočasovém areálu za tělocvičnou

Kupón na slevu ze vstupného

ve výši 50 % z ceny

24. 8. 2019 od 13 hodin ve volnočasovém areálu za tělocvičnou

*0004

Pravidla pro uplatnění slevového kupónu:
- Kupóny každý samostatně vystřihněte dle naznačených symbolů tak, aby byl celý a nepoškozený.
- Kupóny předložte u vstupu na akci XVI. Obecní dožínky konané 24. 8. 2019 od 13 hodin ve volnočasovém
areálu za tělocvičnou (vstup do areálu možný od 12 hodin)
- Po předání kupónu bude odečtena sleva ze vstupného ve výši 50 % z ceny vstupného.
- Na jeden kupón je možno uplatnit slevu pro jednu osobu.
- Bez přeložení kupónu nebude možno slevu uplatnit.
- Vstupné po započítané slevě bude činit 50 Kč pro příchozí do 14.00 hodin, 100 Kč pro příchozí od 14.00 do
21.30 hodin a 50 Kč pro příchozí po 21.30.
- Děti do 15 let, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma, kupón není potřeba uplatňovat.
- Sleva na vstupném bude započítána pouze při přeložení originálního kupónu s unikátním číslem. Je zakázáno
kupóny kopírovat, tisknout či jakkoliv jinak upravovat.
- Pořadatelem akce je Obec Palkovice, změna pravidel uplatnění kupónu je vyhrazena.

Pravidla pro uplatnění slevového kupónu:
- Kupóny každý samostatně vystřihněte dle naznačených symbolů tak, aby byl celý a nepoškozený.
- Kupóny předložte u vstupu na akci XVI. Obecní dožínky konané 24. 8. 2019 od 13 hodin ve volnočasovém
areálu za tělocvičnou (vstup do areálu možný od 12 hodin)
- Po předání kupónu bude odečtena sleva ze vstupného ve výši 50 % z ceny vstupného.
- Na jeden kupón je možno uplatnit slevu pro jednu osobu.
- Bez přeložení kupónu nebude možno slevu uplatnit.
- Vstupné po započítané slevě bude činit 50 Kč pro příchozí do 14.00 hodin, 100 Kč pro příchozí od 14.00 do
21.30 hodin a 50 Kč pro příchozí po 21.30.
- Děti do 15 let, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma, kupón není potřeba uplatňovat.
- Sleva na vstupném bude započítána pouze při přeložení originálního kupónu s unikátním číslem. Je zakázáno
kupóny kopírovat, tisknout či jakkoliv jinak upravovat.
- Pořadatelem akce je Obec Palkovice, změna pravidel uplatnění kupónu je vyhrazena.

Pravidla pro uplatnění slevového kupónu:
- Kupóny každý samostatně vystřihněte dle naznačených symbolů tak, aby byl celý a nepoškozený.
- Kupóny předložte u vstupu na akci XVI. Obecní dožínky konané 24. 8. 2019 od 13 hodin ve volnočasovém
areálu za tělocvičnou (vstup do areálu možný od 12 hodin)
- Po předání kupónu bude odečtena sleva ze vstupného ve výši 50 % z ceny vstupného.
- Na jeden kupón je možno uplatnit slevu pro jednu osobu.
- Bez přeložení kupónu nebude možno slevu uplatnit.
- Vstupné po započítané slevě bude činit 50 Kč pro příchozí do 14.00 hodin, 100 Kč pro příchozí od 14.00 do
21.30 hodin a 50 Kč pro příchozí po 21.30.
- Děti do 15 let, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma, kupón není potřeba uplatňovat.
- Sleva na vstupném bude započítána pouze při přeložení originálního kupónu s unikátním číslem. Je zakázáno
kupóny kopírovat, tisknout či jakkoliv jinak upravovat.
- Pořadatelem akce je Obec Palkovice, změna pravidel uplatnění kupónu je vyhrazena.

Pravidla pro uplatnění slevového kupónu:
- Kupóny každý samostatně vystřihněte dle naznačených symbolů tak, aby byl celý a nepoškozený.
- Kupóny předložte u vstupu na akci XVI. Obecní dožínky konané 24. 8. 2019 od 13 hodin ve volnočasovém
areálu za tělocvičnou (vstup do areálu možný od 12 hodin)
- Po předání kupónu bude odečtena sleva ze vstupného ve výši 50 % z ceny vstupného.
- Na jeden kupón je možno uplatnit slevu pro jednu osobu.
- Bez přeložení kupónu nebude možno slevu uplatnit.
- Vstupné po započítané slevě bude činit 50 Kč pro příchozí do 14.00 hodin, 100 Kč pro příchozí od 14.00 do
21.30 hodin a 50 Kč pro příchozí po 21.30.
- Děti do 15 let, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma, kupón není potřeba uplatňovat.
- Sleva na vstupném bude započítána pouze při přeložení originálního kupónu s unikátním číslem. Je zakázáno
kupóny kopírovat, tisknout či jakkoliv jinak upravovat.
- Pořadatelem akce je Obec Palkovice, změna pravidel uplatnění kupónu je vyhrazena.

5/2019

Termínový kalendář
17. 8.		

Fichtl cup Palkovice – za travnatým hřištěm na Myslíku – start 10.15

21. 8.		

Senior klub – smažení placků – Penzion U Bačů od 16 hodin

24. 8.		

XVI. Obecní dožínky – volnočasový areál za tělocvičnou – od 13.00

30. 8.		

Memoriál A. Řezníčka – běh na Kubánkov – start od tělocvičny v Palkovicích

31. 8.		

Zakončení prázdnin na Myslíku – SKSC – od 16.00

		

7. 9.		

v 17 hodin – od 17.05 závod dětí a mládeže

Slavnostní otevření přístavby tělocvičny

18. 9.		

Senior klub – zájezd do okolí Bruntálu (omezený počet míst – bude proveden

21. 9.		

Myslíkovský dřevorubec – travnaté hřiště Myslík – prezentace od 12 hodin,

21. 9. - 22. 9.

Zahrádkářská výstava ovoce a zeleniny – Restaurace pod Habešem

21. 9. - 22. 9.

Beskydský pohár 2019, MČR Enduro Sprint Palkovice – start závodu

5. 10.		

Palkovické vinobraní – u hasičské zbrojnice – od 13.00

		
		
		
		

výběr z řad zájemců, dle jejich dosavadní aktivity)
start soutěže ve 13 hodin

– po oba dny 9.00 – 18.00
po oba dny v 9 hodin

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená tisková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové a informační komise,
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Martina Mertová, Dana Huďová a Mgr. Lenka
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