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Pranostika 
 

 
Medardova krápě čtyřicet dní kape. 

Na svatého Jana otvírá se létu brána. 

Svatý Vít mění čas. 

Je-li od Petra do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. 
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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané,  
 

trošku mě mrzí, že v tak krásné roční období, jakým jistě 
blížící se konec jara je, vás musím informovat o dočasně ne-
příjemných stavbách, které se začínají realizovat. Krajská 
komunikace 4848 spojující Místek s Palkovicemi bude v dél-
ce od Pekárny Pino na ulici Palkovické až po most u restau-
race U Kubalů rekonstruována. Rekonstrukce si ovšem 
vyžádá úplnou uzávěru po dobu nejméně jednoho měsíce 
během letních prázdnin. V kombinaci s uzavřeným mostem 
u Technických služeb ve Frýdku-Místku nám všem tato oprava radosti neudělá. Ofi-
ciální objížďka bude vedena přes Chlebovice. Všichni ovšem víte, že je možno se do 
Palkovic dostat ještě přes Osadu a Kunčičky u Bašky kolem restaurace Pohoda. 
Zdánlivě nás netýkající se, je i úplná uzávěra komunikace spojující Metylovice  
a Lhotku, taktéž v prázdninových měsících. Zde je nutno dodat, že objížďka vede 
přes Palkovice po už tak dost zkoušené komunikaci od restaurace Tomis směrem na 
Kozlovice. Přes tyto dočasné nepříjemnosti děkuji vedení Správy a údržby silnic ve 
Frýdku-Místku, která tyto opravy zajišťuje a do daleké budoucnosti garantuje klidnou 
a pohodovou jízdu po výše zmíněných cestách. Nedá mi to a musím dodat, že silnice 
od restaurace Tomis až po autobusovou zastávku Rozhraní bude generálně rekon-
struovaná a tím pádem i uzavřena dle plánu prací v příštím roce. Zbývá jen přání, ať 
vše proběhne hladce, a vás žádám o trošku trpělivosti a shovívavosti. 

 
Budova staré školy na Myslíku, která byla začátkem roku prodaná soukromé ma-

jitelce, se začne přestavovat na bytový dům. Bude zde vybudováno šest bytů, které 
budou posléze  prodány. Samozřejmě, že budou upřednostněni zájemci z řad obča-
nů Myslíka a Palkovic. Své žádosti o odkup těchto bytů můžete podávat na Obecní 
úřad v Palkovicích. Tímto chci učinit přítrž všem řečem o tom, že stará škola na 
Myslíku bude prodána nebo darována nepřizpůsobivým přespolním spoluobčanům. 
Otázkou akorát zůstává, co to je nepřizpůsobivý občan? Je to ten, který nepracuje, 
akorát sbírá staré železo, topí parketami  a sem tam něco zcizí? Nebo takový, který 
kameny ze své zahrady háže sousedovi na zahradu jeho, či při stříhání svého živého 
plotu nechá ostřihané zbytky rostlin na sousedově pozemku, nebo třeba takový co 
při stavbě svého rodinného domu vynese na kolech bagru či nákladního automobilu 
metráky zeminy na právě pozametanou obecní cestu a ani ho nenapadne vzít lopatu 
a aspoň simulovat to, že hlínu uklízí? Ještě větší „legrace“ je, když spolumajitel 
dvojdomku parkuje uprostřed společného příjezdu ke garážím tak, ať druhý spoluma-
jitel se ke své garáži nemůže dostat vůbec. Těžko říct, co je horší.  
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Přeji vám krásný začátek léta, hodně slušných a přizpůsobivých sousedů a nad 
hlavami mnoho sluníčka. 

Váš starosta Radim Bača 

 
 

Severozápadní pohled na budovu bývalé staré školy na Myslíku po rekonstrukci 
 
 

 
 

Již 63 let máme svobodu 
 
V pondělí 5. května 2008 se v Pal-

kovicích i na Myslíku vzpomínalo na po-
hnuté, ale i radostné okamžiky osvobo-
zení našich obcí v květnu 1945. V úvo-
du pietních aktů na pamětních místech 
přivítal starosta obce pan Radim Bača 
všechny přítomné, kteří se přišli poklo-
nit památce všech těch, kteří se svobody 
nedožili. 

Pietní akty se uskutečnily nejdříve  
u pomníku v bývalém Zátopkovém lomu 
na Myslíku, pak u kulturního domu 
v Palkovicích a na závěr u pomníku pad-
lých vojáků Rudé armády na místním 
hřbitově. 

Vzpomínky byly zahájeny Českou 
státní hymnou, básní Vítězslava Nezvala 
Zpěv míru v přednesu žákyně 9. třídy 
ZŠ slečny Natálie Hetmerové a polože-
ním kytic. V krátkém projevu pak sta-
rosta obce připomenul přítomným, že  
u těchto pomníků se scházíme každý 
rok, abychom si připomněli vznik draze 
vykoupené  svobody a vzpomenuli všech 
obětí, padlých a umučených za druhé 
světové války. Také si připomínáme tra-
gédii Zátopkova lomu a devíti padlých 
sovětských vojáků. Ti prošli válečným 
tažením od Moskvy, Stalingradu, Kyjeva 
přes Duklu, aby právě u nás v Palko-
vicích, v poslední den války, vydechli 
naposled.  
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„Osudu všech vzpomínaných, 
kteří za II. světové války prokázali 
svou statečnost, odvahu, sílu i hr-
dinství nesmí být nikdy zapomenu-
to.“ 

Čest jejich světlé památce! 
Na závěr pietního aktu bylo minutou 

ticha uctěno všech osmdesáti miliónů 
obětí II. světové války. 

Stanislav Harabiš
 

 
 

Základní škola Palkovice 
 

 
Sběr starého papíru - duben 2008 

 
V termínu od 14. do 16. dubna pro-

bíhal u příležitosti Dne Země 2008 na 
Základní škole sběr starého papíru. Ví-
tězství v  této soutěži a pořadí tříd bylo 
stanoveno podle vypočteného průměru 
nasbíraného množství papíru na 1 žáka 
třídy. 

Vítězná 8. B třída s průměrem na 
žáka 125,35 kg obdrží k částce za  
2131 kg odevzdaného sběru ještě od-
měnu 300 Kč, 2. místo obsadila 2. třída 
s 3 603 kg a získává odměnu 200 Kč  

a na 3. místě za 1 976 kg a 100 Kč je 
odměněna 5. A. třída. 

 

 
Celkové výsledky udává přehledná tabulka 
 

Třída Počet žáků Nasbíráno kg Průměr na 1 ž v kg Umístění 
8.B 17 2131 125,35  1. 
2. 29 3603 124,24  2. 
5.A 19 1976 104,00  3. 
9. 28 2772   99,00  4. 
8.A 24 2293   95,54  5. 
5.B 18 1582   87,89  6. 
6. 19 1600   84,21  7. 
7. 28 2264   80,86  8. 
3. 28 2119   75,68  9. 
4. 26 1532   58,92 10. 
1. 24   876   36,50 11. 

 

Vítězům blahopřejeme a všem, kteří se zapojili, děkujeme za snahu a účast. 
Ředitelství ZŠ a MŠ Palkovice 
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Jaro v lese  
 

Naše studánka 
 
Naše studánka leží na kraji lesa. Ros-

tou tam různé květiny a žijí tam různí ži-
vočichové. 

 
My, s celou třídou, jsme se vypravili 

na pobyt v přírodě. Viděli jsme názor-
nou ukázku: 

„Jara v lese.“ Prošli jsme les, viděli 
nádherné květiny, mláďata, ale i zdatné 
samce, jak se pasou nebo jen tak pobí-
hají po lese. Bylo to úchvatné vidět jak 
se příroda probouzí!!! 

Slunce svítilo a nebe bylo dočista 
modré. Byl to nezapomenutelný pohled 
vidět, jak si srnky hrají na honěnou, za-
jíčci na schovávanou a mnoho dalších 
zvířátek si pochutnávají na čerstvé jarní 
trávě. 

Mít možnost takto pozorovat přírodu 
by si měl každý vážit. Tak proč ji tedy 
někteří jen ničí?!?!? 

Mě osobně se pobyt v přírodě 
móóóóóc líbil!!! Viděla jsem a hlavně se 
dozvěděla mnoho nových a zajímavých 
věcí!!! Pohádka by z toho byla úžasná!!! 
Takže: 

Bylo, nebylo….. 
Konec 

Bára Jurenková 5. B 
 
 

 
 

Noc s Andersenem 
 
Dne 19. dubna 2008 se sešly děti 

z druhé třídy ve škole v pohádkových 
maskách. Měly totiž strávit noc ve škole. 
Po úvodní „Pohádce mládí“, která je zá-
roveň autobiografií dánského spisovatele 
Hanse Christiana Andersena se vydaly 
na putovní hru „Po stopách H. CH. 
Andersena“. Putovaly po škole rozděle-
ny do menších skupinek, aby se jim lépe 
pracovalo. Měly několik pohádkových 
úkolů, které plnily po cestě školou (Ješ-
tě, že máme školu tak velkou). 

Stopy směřovaly ke knihovně…. tam 
na nás měla čekat návštěva. Ale protože  
to byla návštěva zdaleka, došlo ke zdr-
žení…Nedivte se, vždyť byla až z Dán-
ska! A skutečně. Přišli nás navštívit dva 
tajemní neznámí. Děti měly za úkol od-

halit, kdo jsou. Jak? No, přece podle 
toho, co napsali. 

První pan X přečetl úryvek ze svého 
díla. Byla to pohádka „Křesadlo“. Druhý 
pan Y rovněž následoval. Slyšeli jsme od 
něj pohádku „Dášeňka…“. Na dětech 
zbývalo jen rozhodnutí, kdo je kdo. Vý-
sledek byl jasný. No ano! Přišel nás na-
vštívit pan Hans Christian Andersen  
a pan Karel Čapek (za skvělé provedení 
těchto rolí patří velké poděkování panu 
starostovi a místostarostovi). 

Následovala prezentace masek po-
hádkových bytostí a jejich hodnocení 
třídou. Byli vylosováni: 

 
1. místo: malá mořská víla  

– Klárka Mertová 
2. místo: vojenský pirát  

– Mates Svobodník 
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3. místo: námořní pirát – Denis Vaško 
4. místo: kouzelník – Dominik Bača 
5. místo: Batman – Albert Suška 
6. místo: čert – Matouš Horyl 
7. místo: Ferda Mravenec – Jan Oliva 

 
Následovala příprava pohádkové ve-

čeře. Odebrali jsme se do kuchyňky  
a připravili si (něco málo s předpřípra-
vou) no, jak jinak než pohádkové jídlo: 
„Úsměv pana M“. Chutnalo všem. 

Venku se setmělo. Čekala nás ná-
vštěva tajemného místa, které je plné in-
formací. Došli jsme nočními Palkovicemi 
až ke knihovně. Mile nás přivítala paní 
knihovnice Mirka Šlajerová, která při-
pravila milé posezení u známých knížek 
zmíněných autorů. 

Protože letošní rok byl věnován prá-
vě Karlu Čapkovi, blíže jsme se seznámi-
li právě s ním. Po kvízu jsme byli obda-
rováni a rozloučili jsme se s tím, že 
všichni knihovnu znovu brzy navštívíme. 
Venku nás čekalo překvapení. Na tele-
fonu paní učitelky byl tzv. přítel po tele-
fonu, kterému jsme zavolali, že už může 
přijít na návštěvu. Spěchali jsme tmou 

zpět nocí. Pak přišla na řadu „Stezka 
odvahy“. Tma a tajemno nás lákaly. 
Zvládli ji všichni. Než jsme si pak stačili 
nachystat spacáky a noční pelíšek, ta-
jemná návštěva byla tady. Byl to potulný 
pan promítač v temném kabátu, s klo-
boukem a petrolejkou. Přišel nás pozvat 
na promítání na schodech. A byla tu 
další pohádka. “Ošklivé káčátko“ v po-
dání našeho skvělého pana učitele Luká-
še Bjolka nemělo konkurenci. 50 let sta-
ré diapozitivy s jeho doprovodem byly 
sladkou tečkou za celou nocí – před 
půlnocí. 

Všechny děti se vyspaly do růžova. 
To bylo dobře, protože po krátké roz-
cvičce s hudbou a snídani (já koblížek 
smažený… z místní pekárny a bábovky 
našich maminek), nás čekala už jen po-
slední čtenářská dílna, s našimi oblíbe-
nými knížkami. 

Dopoledne si děti vyzvedli rodiče.  
A ty budou číst i doma. Vždyť je to pře-
ce super zážitek! Tak čtěte taky, vždyť 
máte co! 
Mgr. Miroslava Žídková, třídní učitelka 

Dotazovala se Karla Menšíková
 
 
 

Mateřská škola Palkovice 
 

 
Dopravní den v MŠ 

 
Tak a je to tady. Dne 18. 4. v 9 hod. 

přijela do naši MŠ policie. Ne, ne, nic se 
u nás nestalo, jen pro nás připravili zá-
bavné dopoledne s názvem „ Zebra se 
za Tebe nerozhlídne“. 

A co jsme všechno prožili? Nejprve 
děti dostaly za úkol namalovat přechod 

pro chodce. Pak se posadily na lavičky  
a spolu s paní policistkou si zopakovaly 
pravidla silničního provozu, zaměřené 
především na přecházení přes silnici  
a také na cyklistiku. No a následovala 
zkouška, zdali děti umí přecházet přes 
„zebru“. Jéééé, zavolaly paní učitelky, 
tak takhle to naše děti pěkně umí! 
Všechny děti vzorně předvedly chůzi 
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přes přechod pro chodce a za odměnu 
dostaly malé dárečky. 

Tento den byl velkým přínosem, děti 
velice zaujal a věřím, že i do budoucna 
nám budou policisté v dopravní výchově 
nápomocní. Tímto jim mnohokrát děku-

jeme a především panu Gřesovi, který 
vše zorganizoval, přejeme jim spoustu 
zdraví a úspěchů.  

MŠ „Radost“ Palkovice 
Lenka Svobodová

 
 
 

 
„Slet čarodějnic“ 

 
Letos poprvé jsme uspořádali SLET 

ČARODĚJNIC. Co tato školní akce ob-
nášela? Především byla hodně legrační. 
Děti si vyrobily košťata, přichystaly si 
masky čarodějnic a čarodějů a pak to 
začalo. 

V úterý 29. 4. 08 jsme všichni hned 
ráno „přiletěli“ do školky a byli jsme 
k nepoznání. Rejdili jsme, kouzlili a ča-

rovali. Po svačince jsme „přelétli“ ven  
a pokračovali. Podle starého zvyku 
chlapci vyhazovali košťata, děvčata po-
skakovala dokola. A nakonec jsme zapá-
lili čarodějnici, kterou děti společně vy-
tvořily. 

Celé dopoledne bylo kouzelné a kdo 
ví, možná jsme nějakým kouzlem něko-
ho začarovali. 

MŠ „Radost“ Palkovice 
Lenka Svobodová

 
 
 

 
Milé Palkovice! 

 
Tentokrát vás rádi seznámíme s akcí 

školky, která se konala 16. 5. 08. 
Nesla název „ MAMINCE Z LÁSKY“ 

a byla uskutečněna k příležitosti každo-
ročního Dne matek. Protože tento svá-
tek pojímáme netradičně, i tentokrát si 
děti připravily milé vystoupení. 

Zahrály pohádky, zacvičily, zazpívaly 
písně…a to především maminkám, ale  

i ostatním hostům. Poté jsme se všichni 
přesunuli na školní zahradu, kde ma-
minky společně se svými ratolestmi tvo-
řily dárečky pro radost. 

Také jsme si zasoutěžili a připravili 
chutnou vaječinu a někteří opekli i pár-
ky. Počasí nám přálo a tak vše dobře 
dopadlo. A vidět tolik veselých a spoko-
jených tváří nás všechny moc potěšilo. 

MŠ „Radost“ Palkovice 
Lenka Svobodová

 
 
 

 
15. Mezinárodní festival FEDD 

 
Ve dnech 23. - 24. 5.2008 se konal 

15. Mezinárodní festival dovedností dětí 

a mládeže FEDD. Hlavní program byl 
slavnostně zahájen v místním kinosále 
starostou obce panem Radimem Bačou 
a hlavní organizátorkou Bronislavou 
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Brixovou. Na pódiu se střídal zpěv, ta-
nec, herectví i aerobic. Vystoupily děti 
z Polska, Slovenska i z České republiky. 
Naši vesnici reprezentoval country sou-
bor Palkovjánek a se zpěvem děti ze ZŠ. 

Po krátké přestávce pokračovala vy-
stoupení v místní tělocvičně, kde se 
představily především větší skupiny. Ce-
lého klání se zúčastnilo téměř 250 dětí. 

Všechny předvedené výkony měly 
velmi vysokou úroveň a pro porotu bylo 
velice těžké vybrat ty nejlepší. 

V kategorii zpěváků do 10 let zvítězil 
Rafal Kozik z polského Rybnika, na 
druhém místě se umístil Květoslav Kou-
lák ze ZŠ Palkovice a na 3. místě Anna 
Bonczyk ze Zory. 

V dalších věkových kategoriích zvítě-
zily děti z Polska. 

V kategorii aerobik + tanec se vítě-
zem stala skupina z Opatowa, před ae-
robikem – Piotrkow Trybunalski a Funky 
Beat- TJ VP Frýdek-Místek. 

Nás těší, že zvláštní cenu poroty zís-
kal soubor Palkovjánek, který zaujal 
především porotce z Polska, kteří byli 
naši skupinou velice nadšeni. 

Krátkou ukázku z festivalu vysílala  
i česká televize. 

Jedinou kaňkou celé akce byl nezá-
jem obyvatel naší obce, což je určitě 
škoda, protože výkony dětí byly skuteč-
ně profesionální. 

Martina Mertová

 

 

Sport... 
 

 
Dramatický souboj  
o mistrovský titul 
 

Frýdek-Místek, Palkovice – Ně-
kolik dramatických okamžiků pro-
žili účastníci pátečního Mistrovství 
republiky ve sportovní gymnastice 
Asociace školních sportovních klu-
bů, které se uskutečnilo v nových 
reprezentativních halách palkovic-
ké tělocvičny. 

Pořadatelé – základní škola z Palko-
vic, frýdecko-místecká jedenáctka a gym-
názium Petra Bezruče museli skloubit do 
jednoho dopoledne závod starších žáků 
a žákyň osmých a devátých tříd a klání 
dorostenců a dorostenek. Volba palko-
vického sportovního areálu se ukázala 
jako vhodná. „Tělocvičny už budujeme 
od roku 1978. O pětadvacet let později, 

za působnosti pana starosty Hušky, jsme 
začali s rekonstrukcí, rozšířili prostory 
tělocvičny a přistavili další dva sály,“ 
uvedl starosta Palkovic Radim Bača, 
podle jehož slov se za posledních pět let 
proinvestovalo v tělocvičně na dvacet 
miliónů korun. 

Základní škola v Palkovicích se podí-
lela na organizaci mistrovského klání. 
„Celou akci má na starosti naše učitelka 
Alice Gorelová. Máme trochu problém 
se zajištěním stravování. Vaříme pro tři 
sta našich strávníků a teď nám jich při-
bylo ještě dalších dvě stě. Kuchařky už 
od rána vaří a chystají,“ řekl ředitel pal-
kovické školy František Brix a pokračo-
val: „Máme v tomto školním roce před 
sebou ještě jednu větší akci. V červnu 
proběhne v našem kulturním domě Fes-
tival dovedností mládeže FEDD, kde se 
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setkají děti z naší republiky, Slovenska  
a Polska a předvedou folklórní, pěvecká 
a taneční vystoupení.“ 

Na cvičence z osmi krajů republiky 
čekal na palkovickém mistrovství tvrdý 
souboj. Chlapci soutěžili v šestiboji – 
bradlech, prostných, na kruzích, hrazdě, 
v přeskoku přes koně a ve šplhu. Na 
děvčata čekaly čtyři disciplíny: kladina, 
prostná, přeskok a hrazda. Nejžhavější-
mi želízky v ohni kromě domácích z frý-
decko-místecké jedenáctky a gymnázia 
Petra Bezruče byli Kolínští a Příbramští. 
Ani práce rozhodčích nebyla lehká. 
Hlavní rozhodčí v soutěži chlapců Jan 
Netka z olomoucké fakulty tělesné kultu-
ry byl spokojený: „Kvalita cvičenců je na 
solidní úrovni a organizátoři soutěže 
v čele se Sylvou Kubalovou odvedli po-
řádný kus práce.“ Jako hlavní rozhodčí 
na jedné z disciplin působil i zkušený 
olympijský rozhodčí Vilém Kocián. „Pře-
kvapuje mne, že jsou ještě školy, kde se 
na vysoké úrovni dělá gymnastika. Je 
chybou ministerstva školství, že nezavádí 
do osnov gymnastiku jako povinnou dis-
ciplinu. Teď už fungují jen poslední ost-
růvky gymnastiky a je neuvěřitelné, co 
trenéři s dětmi v často nevyhovujících 
podmínkách dokáží,“ komentoval situaci 
v českém gymnastickém sportu meziná-
rodní rozhodčí Vilém Kocián. 

Nevyzpytatelnost gymnastického spor-
tu si počíhala letos na družstvo starších 
žákyň z Frýdku-Místku vedených trenér-
kou Pavlou Raškovou. Favoritka soutěže 
a trojnásobná mistryně republiky Kate-
řina Kohutová zpočátku brilantně zvlá-
dala první soutěžní disciplinu - prostná. 
Nečekaná kolize na doskoku při ronda-
tu způsobila natažení zádového svalu  
a Katka jen s obtížemi dokončila sesta-

vu. Naděje na obhájení čtvrtého mis-
trovského titulu byla v nedohlednu a na 
družstvo padla beznaděj. „V tu chvíli to 
s námi vypadalo špatně, z družstva zbyla 
jen tři děvčata. Nemohli jsme si dovolit 
sebemenší chybu, a to před námi byla 
ještě kladina, přeskok a hrazda,“ řekla 
ředitelka soutěže a trenérka Pavla Raš-
ková a pokračovala: „Naději do žil nám 
vlil precizní výkon Katčina dvojčete 
Hanky, která získala na sestavě deset 
bodů, což je hodnocení, které se na mis-
trovství republiky jen tak nevidí.“ 

I přes počáteční nepřízeň osudu se 
frýdecko-místecké gymnastky z jedenáct-
ky dokázaly dostat na stupně vítězů, a to 
hned dvakrát. Družstvo A excelovalo na 
prvním místě v hvězdné sestavě Hanka 
Kohutová, Karolína Machalová a Petra 
Tobiášová. Třetí místo patřilo družstvu 
B, které, i když zaostávalo za věkovým 
průměrem ostatních družstev, předvedlo 
precizní práci na všech disciplinách. 
Mistrovský titul poputuje již počtvrté 
k rodině Kohutových, tentokrát se však 
ze zlatého poháru pro jednotlivce těší 
dvojče Hanka. 

I dorostenci z frýdecko-místeckého 
gymnázia vedení trenérkou a sportovní 
ředitelkou soutěže Sylvou Kubalovou 
dosáhli na mety nejvyšší. „Naše družstvo 
A vybojovalo zlatou medaili, béčko bylo 
čtvrté,“ uvedla Sylva Kubalová a pokra-
čovala: „V jednotlivcích dosáhl nejlepší-
ho výsledku Lukáš Haluska, který skon-
čil na třetím místě. Trénink je pro 
chlapce velmi náročný a tvrdý. Trénu-
jeme každé ráno před školou od sedmi 
do osmi a pak ještě odpoledne po škole. 
Naši chlapci jsou všestranní sportovci, 
v mistrovství republiky ve šplhu skončili 
na třetím místě.“ 
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Svěřenkyně Pavly Raškové mají za 
sebou bohatý gymnastický týden. Kro-
mě mistrovství republiky 25. dubna  
v Palkovicích absolvovali v Českém Du-
bu Mistrovství republiky AŠSK v pohy-
bových skladbách, kde ve druhé katego-
rii se skladbou nazvanou Žáby jedno-
značně zvítězily. I na ostravském sobot-

ním MR Teamgym Junior a Senior 
s mezinárodní účastí pořádaném gym-
nastickou federací mezi profesionály za-
bodovaly. Druhé místo je obrovským 
úspěchem nejen pro ně, ale i pro frý-
decko-místeckou gymnastiku vůbec. 

Renata Spustová 

 
 
 

 
Z činnosti oddílu TOM 1309  
- Žlutý kvítek Palkovice 

 
Poslední krajské kolo v turistických 

závodech a zároveň Mistrovství Morav-
skoslezského kraje se konalo 26. 4. 
2008 v Orlové. Jestliže na předcházejí-
cích závodech bylo deštivo a zima, ten-
tokráte se na nás sluníčko usmálo. Zá-
vodu se z našeho oddílu celkem zúčast-
nilo 46 závodníků a z jejich úspěchů 
jmenujeme tyto medailisty: 
Michaela Žváková  
– Lucie Juřenová 1. místo 
Monika Sukačová  
– Lenka Výmolová 3. místo 
Tomáš Trojčínský  
– Adam Smolík  3. místo 
Ondřej Huďa  3. místo 
Alena Mičulková 2. místo 
Soňa Lepíková  3. místo 
Jan Šupina  2. místo 
Melánie Halešová 3. místo 
Tomáš Huďa  2. místo 

 
Přebornicemi Moravskoslezského kra-

je pro rok 2008 se staly Lucie Juře-
nová a Michaela Žváková. Na zákla-
dě vynikajících výsledků byl oddíl Žlutý 

kvítek vyhodnocen v kategorii žactva na 
2. místě z 15 zúčastněných oddílů, 
v kategorii dorostenecké a dospělých na 
3. místě. Do Českého poháru, tj. vyšší 
soutěže, bylo nominováno 29 našich 
závodníků: Lucie Juřenová, Michaela 
Žváková, Monika Sukačová, Lenka Vý-
molová, Jana Bajtková, Dominika Bare-
šová, Hana Polášková, Anna Huďová, 
Jiří Bajtek, Petr Bílek, Adam Smolík, 
Tomáš Trojčínský, Dan Kunz, Přemysl 
Mičulka, Daniel Bareš, Jiří Menšík, Ja-
kub Warzecha, Kristýna Sasínová, Mar-
tin Mičulka, Zuzana Juřenová, Ondřej 
Huďa, Tomáš Hrdina, Soňa Lepíková, 
Alena Mičulková, Ada Paluzgová, Jan 
Šupina, Vítězslav Tkáč, Melánie Halešo-
vá, Tomáš Huďa. Podaří se někomu 
probojovat do republikového finále 
v Ivančicích? 

První kolo Českého poháru v turistic-
kých závodech se konalo 3. 5. 2008 
v Bohumíně a zúčastnili jsme se ho také 
my. Trať vedla podél řeky Odry s maxi-
málním převýšením 10 metrů a po ní 
svádělo urputné boje 263 hlídek z 28 
oddílů celého Česka. Pokud někdo oče-
kával od našich závodníků medaile, byl 
asi zklamán, že byly jen dvě. Ale v tak 
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těžké konkurenci! Nejlepšími našimi zá-
vodnicemi byly Michaela Žváková  
a Lucie Juřenová, které získaly zlatou 
medailí a bronzovou medaili získala Ada 
Paluzgová. Ostatní hlídky se již na 
stupních vítězů neobjevily. Překvapením 
pro nás byly nominace do republikové-
ho finále v turistických závodech, neboť 
kromě zmíněných dívek si účast hned  
po prvním závodě zajistili dále Tomáš  
 

Hrdina, Zuzana Juřenová, Melánie Ha-
lešová, Jiří Bajtek a Petr Bílek. 

Další velké překvapení na nás čekalo 
při vyhlašování nejlepších oddílů. V ka-
tegorii dospělých a dorostenců jsme byli 
vyhlášení na 10. místě a v kategorii 
žactva dokonce na 3. místě v republi-
ce, když před námi skončila Orlová  
a Uherské Hradiště!!! Za tak vynikající 
úspěchy patří díky všem závodníkům. 

vedení oddílu
 
 

 
 

Nejúspěšnější sportovkyně 
z Palkovic 

 
Vilém Vlk 
Frýdek-Místek, Palkovice 

Již od sedmdesátých let každoročně 
vyhlašuje okresní výbor svazu tělovýcho-
vy deset nejúspěšnějších sportovců za 
výkony uplynulého roku. V letošním ro-
ce se v desítce nejlepších sportovců 
okresu objevily Jana Hoňková a Jana 
Skotnicová z TJ Sokol Palkovice. 

Jana Hoňková - založila před třemi 
roky oddíl v korejském bojovém umění 
Taekwon-Do ITF v Palkovicích. Pro ten-
to oddíl získala více jak tři desítky mla-
dých nadšenců. Mimo to působí i v od-
díle ve Frýdku-Místku, kde patří mezi 
ženami k absolutní špičce. Minulý rok se 
stala vícemistryní světa a Evropy ve slo-
vinském Bledu a estonském Talinu. Pat-
ří i do nejúspěšnějšího ženského senior-
ského týmu Evropy 2007, se kterým 
získala 2x zlato. 

V těchto dnech se vrátila s dalšími 
úspěchy. Sama říká: “Koncem roku 
jsem v Rusku v Peterburku získala 2 stří-

brné medaile a jednu zlatou v týmu v se-
stavě. V dubnu jsem se vrátila ze Slove-
nia Open ve Slovinsku, kde jsem získala 
rovněž 2 stříbrné medaile v jednotliv-
cích. Koncem května se zúčastním mis-
trovství Evropy v Chorvatsku.“ 

Jana Skotnicová - je členkou oddí-
lu jachtingu v TJ Sokol Palkovice. Závo-
dí na jednoposádkové plachetnici třídy 
Evropa, která byla na OH v Aténách 
olympijskou disciplinou. Jako reprezen-
tantka ČR se dokázala probojovat loni 
na mistrovství světa do Holandska a na 
mistrovství Evropy do Španělska, kde 
vybojovala 11. místo. Stejnou příčku zís-
kala i na Evropském poháru v Itálii. Na 
šampionátu ČR mezi ženami na Nových 
Mlýnech vyhrála a skončila v absolutním 
pořadí čtvrtá, což je úspěch. 

Co ji letos čeká nám sdělil funkcionář 
oddílu Václav Klement: “Protože letos 
ukončuje studium na Vysokém učení 
technickém v  Praze, nebude moci  
v l. pololetí vůbec za náš oddíl závodit. 
Jistě si to vynahradí v druhé polovině le-
tošního roku.“ 
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Nejmladší jachtař Palkovic 
 

Vilém Vlk, Palkovice 
Koncem dubna uspořádal oddíl jach-

tingu TJ Sokol Palkovice na přehradní 
nádrži Olešná mistrovství Moravy mlá-
deže v jachtingu, třída Optimist. Sjelo se 
na něj několik desítek mladých naděj-
ných jachtařů ze všech koutů Moravy, 
Brna, Olomouce, Prostějova, Ždáru, 
Opavy a dalších míst, kde se věnují to-
muto sportu. Dva dny zápolili o mistrov-
ský titul a i pořádající oddíl měl své dvě 
“želízka“ v ohni. Jedním z nich byl talen-
tovaný Michal Tichánek, který v mi-
nulosti i na republikových závodech do-
cílil dobrých výsledků.V tomto přeboru 
Moravy skončil v silné konkurenci na 
čestném 4. místě, i když byl ještě 
v základním kole druhý. Ale o tom již 
náš rozhovor: 

Jak jsi se k tomuto sportu do-
stal? 

„Už moji rodiče se tomuto sportu 
věnovali. Začínal jsem v šesti letech  
a dnes je mi čtrnáct. Hodně mě tento 
sport baví a vedle školní docházky mu 
věnuji každou volnou chvilku.“ 

Letos je to tvůj první závod? 
„Je to druhý závod, první byl v Hlu-

číně, kde jsem ve své kategorii vyhrál. 
Dnes jsem závodil v kategorii od  
6 - 15 let ve třídě Optimist. Startovalo 
20 závodníků třídy Optimist a l0 závod-
níků třídy Evropa. Umístil jsem se bohu-
žel na čestném 4. místě, ale ještě včera 
v rozjíždce jsem byl druhý. Dnes se mi 
nedařilo. Slabě foukal vítr a nezvládl 
jsem to jak jsem chtěl.“ 

Jaké závody Tě ještě letos čekají? 
„Za l4 dní závody na přehradě Roz-

koš v Čechách. Je to mistrovství juniorů 
České republiky a pak další závody 
podle výsledků,kterých budu docilovat. 
Budou probíhat celé léto a podzim, do-
předu to nevím.“ 

Jaké sporty ještě provozuješ  
a co Ti přináší jachting? 

„Závodně již nic neprovozuji, jezdím 
rád na kole a v zimě chodíme do tělo-
cvičny. Tento sport vyžaduje sílu, odva-
hu, kondici.“ 

Náš skromný rozhovor skončil s přá-
ním mnoha dalších úspěchů. 

(Na fotografii s funkcionářem  
oddílu panem Václavem Klementem)

 
 
 

 
Úspěch palkovického studenta 
v soutěži o Zlatý pohár Linde 2008 

 
Ve dnech 15. a 16. 4. 2008 se 

uskutečnila mezinárodní soutěž žáků 
středních škol ve svařování. Pořadate-
lem této soutěže byla již tradičně Střední 
škola strojírenská a dopravní ve Frýdku-

Místku. Soutěže se zúčastnili soutěžící 
z Německa, Slovenska a z celé České 
republiky. Soutěžilo se ve čtyřech meto-
dách a to: 
Metoda ZK 111 – Svařování el. oblou-

kem  obalenou elektrodou, 
Metoda ZK 135 – Svařování el. oblou-

kem tavící  se elektrodou, 
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Metoda ZK 141– Svařování el. oblou-
kem  netavící se elektrodou v inter-
ním plynu, 

Metoda ZK 311 – Svařování plamenem. 
 
Skvěle se umístil Roman Nakoukal, 

student Střední školy zemědělské a les-
nické ve Frýdku-Místku. Tento palkovic-
ký občan dosáhl v široké konkurenci vy-
nikajícího šestého místa v kategorii ZK 
311. Jeho spolužák ze „zemědělky“, 

Jan Zeman, zvítězil zase v kategorii ZK 
111. 

Soutěž měla dvě části. V první, prak-
tické, studenti prováděli soutěžní svaro-
vé spoje v jednotlivých metodách. A ve 
druhé, teoretické, žáci prokazovali své 
znalosti technologie a BOZ. 

Mgr. Martin Tuma 
Střední škola zemědělská a lesnic-

ká Frýdek-Místek

 
 
 

Obvodní oddělení Policie ČR Palkovice 
 

 
Vážení občané, 

chtěla bych Vás touto 
cestou upozornit na pro-
blém, se kterým se začí-
náme setkávat zejména  

v jarním období, a to jak my policisté, 
tak Vy řadoví občané. Někteří z Vás se  
s tímto problémem setkali možná již 
osobně, nebo o něm alespoň slyšeli. 
Jedná se o stále častější výskyt podvodů 
a krádeží, páchaných zejména na důvě-
řivých a starších občanech. V měsících 
březen a duben 2008 byl zaznamenán 
výskyt podezřelých osob, zejména Rom-
ské národnosti, a to jak v obci Palkovi-
ce, tak v okolních obcích. 

Jedná se převážně o osoby, které se 
pohybují ve skupince dvou a více osob, 
muži i ženy, přijíždějí osobními motoro-
vými vozidly, která nechávají zaparko-
vána opodál. Na silnici navazují kontakty 
s náhodnými osobami a snaží se získat 
informace k pobytu starších osob v dané 
obci. Následně si vyhlédnou dům, který 
je obývaný většinou staršími nebo osa-

mocenými osobami a tyto pod různými 
záminkami navštíví. V posledním kon-
krétním případě se tito lidé vydávali za 
pracovníky energetických závodů, kteří 
provádějí tzv. odečty spotřeby elektřiny 
a vrací přeplatky. Nabízejí k rozměnění 
bankovky větší nominální hodnoty a v tu 
dobu zjišťují, kde mají domácí osoby ulo-
ženu finanční hotovost, nebo tímto od-
lákají jejich pozornost. V dalších přípa-
dech se jedná o osoby, které se nechají 
pozvat do domu pod záminkou prodeje 
různého zboží za výhodné ceny nebo ji-
né neopakovatelné akce s určitou vý-
hrou. Tyto osoby využívají důvěřivosti  
a poctivosti občanů a do našich příbytků 
se snaží doslova vetřít. Pokud jim toto 
umožníme, vystavujeme se nebezpečí 
krádeží nejrůznějších věcí v domě (např. 
finanční hotovost, šperky a jiné). 

Jestliže se sami dostanete do podob-
né situace, nikdy nepouštějte do domu 
osobu, kterou neznáte nebo Vám tato 
není schopna nikterak dokladovat účel, 
za jakým do Vašeho obydlí přišla. Pokud 
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s takovou osobou jednáte, nepodléhejte 
nátlaku z její strany a jednoznačně řek-
něte „NE“. V případě výskytu těchto 
osob ve Vaší obci neváhejte a volejte na 
bezplatnou linku 158 Policie ČR. Policie 
osoby na místě prověří a může se stát, 
že tímto rychlým jednáním zachráníte 
úspory a věci své nebo Vašich sousedů  
v obci. 

Dalším problémem, který se v po-
sledních dnech objevil v naší obci, při-
čemž není vyloučeno, že by se mohl opa-
kovat, je znečištění vody v Palkovickém 
potoku. Konkrétně se jednalo o úsek při-
bližně od restaurace U Kuchařů až po 
splav za prodejnou firmy Prašivka. V dů-
sledku tohoto znečištění došlo k úhynu 
většího množství pstruhů. Z provedeného 
šetření vyplynulo, že voda nebyla znečiš-
těna úmyslně, ale zřejmě nedopatřením 

došlo k vypuštění odpadové vody, která 
s největší pravděpodobností obsahovala 
směs louhu či kyselin. Jednalo se pouze 
o jednorázové znečištění vody, bez trva-
lých následků na životní prostředí. V té-
to souvislosti bychom rádi apelovali na 
Vás, palkovičtí občané, aby jste si opět 
uvědomili důležitost zdravého životního 
prostředí, ve kterém Vy sami žijete a vy-
varovali se vylévání nebezpečných od-
padů a látek do kanalizace. 

Na závěr Vás tedy žádám, aby jste 
věnovali pozornost tomu, co se děje ve 
Vašem okolí a v případě potřeby se co 
nejrychleji obraceli na Policii ČR. Pomů-
žete tím chránit svůj majetek a zároveň 
také životní prostředí. 

komisař npor. Bc. Renáta Senftová 
zást. vedoucího oddělení PČR  

Palkovice 
 

 
 
 

 

„Jezdíme s úsměvem“ 
 
Za spoluúčasti dětí Základní školy 

v Palkovicích, proběhla dne 22. 5. 2008 
celorepubliková dopravně bezpečnostní 
akce pořádaná Českou pojišťovnou a. s. 
pod názvem „ Jezdíme s úsměvem“. 

Za přítomnosti policistů ČR rozdáva-
ly děti jednotlivým řidičům obrázky  
 

s autíčky. Zamračená autíčka dostávali 
řidiči, kteří se dopustili přestupku. 
Usměvavá, když se jednalo o vzorného 
řidiče. 

Ve většině případů byla dětmi rozdá-
na usměvavá autíčka. 

Preventivně informační skupina 
Policie ČR, OŘ Frýdek-Místek 

Petr Gřes 

 
 

 

Úhyn ryb 
 
Dne 21. dubna 2008 ohlásili místní 

občané úhyn ryb v Palkovickém potoku. 

Na místo havárie se dostavili k šetření 
zástupci Policie České republiky, život-
ního prostředí MěÚ ve Frýdku-Místku  
a havarijní služba Povodí Odry. 
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Prohlídkou a šetřením na místě, v to-
ku potoka, bylo prokazatelně na vzor-
cích ryb konstatováno, že se nejedná  
o obyčejný úhyn, ale o totální otravu 
v délce cca 350 metrů. Počátek otravy 
byl určen po směru toku od potrubí 
průměru 400 mm povrchové kanalizace 
u rodinného domku č. p. 132 až po 
soutok s potůčkem Pstruží. Způsobená 
škoda Místní organizaci ČRS ve Frýdku-
Místku za úhyn 130 kusů ryb převážně 
pstruha obecného a částečně i pstruha 
duhového nebyla dosud vyčíslená a je 
předmětem šetření. 

Příčina otravy dle sdělení odborníka 
z Povodí Odry podle chování uhynulých 
ryb nebyly ropné produkty, ale s největší 
pravděpodobností chemické látky, použí-
vané jako bělící prací prostředky, kyslič-
níky či savo. V úvahu připadají i různé  
 

ochranné  postřiky  stromů a rostlin.  Při  
nízkém průtoku vody v potoce, není 
zapotřebí těchto látek k otravě mnoho. 
Stačí vypláchnutí postřikovače, či vy-
puštění vany a ekologická havárie na 
sebe nedá dlouho čekat. 

Majitelům rodinných domků chceme 
připomenout, dejte si dobrý pozor, co do 
povrchových vod vypouštíte. Zejména je 
v těchto jarních a letních měsících 
nebezpečné vymývání postřikovačů či 
dokonce vylévání zbytků postřikových 
kapalin do kanalizačních šachtic. 

V případě zjištění viníka, vám hrozí 
od Odboru životního prostředí pokuta 
ve výší od 10 tisíc Kč a úhrada způso-
bené škody. 

Rada OÚ v Palkovicích 
Stanislav Harabiš

 
 
 

 

Jak rychle a snadno dojet 
k nemocnici? 

 
Přestože jízdní řády, nové zastávky  

i autobusové nádraží fungují již téměř 
půl roku, dochází stále mezi občany, 
zejména staršími, k potížím při cestování 
městem. Nejčastější problém je, jak se 
dostat k nemocnici. Kde vystoupit, kde 
přesednout a podobně. Proto jsme, pro 
ty z vás, kterým toto cestování dělá 
potíže, připravili pár praktických rad. 
Jak cestovat k nemocnici? 

Pro cestující od Palkovic a Myslíku 
linkou 860 301 (ČSAD Frýdek-Místek) 
je nejsnadnější využít autobus Městské 

hromadné dopravy (dále jen MHD) linky 
číslo 1 nebo také číslo 6, na kterou se 
dá přestoupit: 

 
a) Na zastávce Místek Slezan 03, přejít 

silnici a nastoupit na zastávce Místek 
– točna. 

b) Druhá možnost je vystoupit na býva-
lém autobusovém nádraží (dnes za-
stávka Politických obětí) a přestup na 
MHD dokončit. 

c) Třetí možnost je dojet až na nové au-
tobusové nádraží a tam přestup usku-
tečnit. 

d) Časové intervaly odjezdů linky MHD 
č.1 jsou 15 minutové, ve „špičkách“ 
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10 minut. U linky č. 6 pak 60 minu-
tové. 
 
Pozor! Pokud pojedete do Místku  

s kterýmkoliv z Ostravských autobusů, 
dopravní společnosti CONNEX, musíte 
přestup uskutečnit pouze na zástavce 
Místek-Frýdlanská a to na obě linky 
MHD číslo 1. i 6. Časové intervaly 
odjezdů zůstávají stejné. 

Při zpáteční cestě z nemocnice je 
možné opět použít linek MHD číslo 1.  
a 6. Přestupy na autobusy ve směru do 
Palkovic a Myslíku uskutečnit: 

 
a) Z linky MHD číslo 1. na linku č. 860 

301 ČSAD FM na zastávce Frýdek, 
nové autobusové nádraží, nebo Mís-
tek, Riviera - točna a vrátit se asi 
100 m zpět na zastávku Místek, Sle-
zan 03. 

b) Z linky MHD č. 6 na linku 860 301 
ČSAD FM na zastávce Místek, Po-
liklinika nebo Místek, Riviera - točna, 
ale s tím, že se budete muset asi  

100 m vrátit zpět na zastávku Mís-
tek, Slezan 03. 
Pozor! V případě, že k návratu do-

mu budete chtít využít Ostravských 
autobusů CONNEX musíte v každém 
případě uskutečnit přestup na zastávce 
Místek, Frýdlanská. U linky MHD č. 6. 
je možný přestup také na zastávce 
Místek, Anenská. 

 
V případě cesty na městský hřbitov 

Frýdek (u Dobré) je možno použit MHD 
linka č.3. vždy s přestupem na zastávce 
Místek, Frýdlanská (tam i zpět). Časový 
interval tohoto spoje je 60 minut. 

Samozřejmě, že jsou i jiné možnosti 
využití MHD, ale s přestupy mnohem 
složitějšími. Podrobně všechny spoje 
MHD řeší jízdní řád na území města FM 
v prodeji na novém autobusovém ná-
draží za 29 Kč. 

Šťastnou cestu a pohodlné cestování! 
 

Za komisi dopravy při OÚ pro Vás 
zpracoval Stanislav Harabiš

 
 

 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 

 
Hodně štěstí, hod-

ně zdraví a spokoje-
nosti v kruhu nejbliž-
ších přejeme těmto 
jubilantům a jubilant-
kám… 

 

V měsíci dubnu 2008 oslavili kula-
tá a půlkulatá jubilea tito naši spoluob-
čané: 

 
paní Marie Lukešová z Myslíka 
pan Stanislav Trojčínský z Palkovic 
paní Marie Bednářová z Palkovic 
pan Jan Seibert z Palkovic 
paní Ludmila Polášková z Palkovic 
a paní Jiřina Jalůvková z Myslíka. 
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V měsíci květnu pak rozšířili řady 
jubilantů: 

 
pan Vlastimil Krč z Palkovic 
pan Alois Bílek z Palkovic 
a paní Milada Hlaváčová z Palkovic. 

 

Při rodinných oslavách jistě zazněla 
ještě další a další přání všeho nejlepšího, 
co si od života člověk může přát. 

Aby se jubilantům vše splnilo ze 
srdce přeje Rada obce, Zastupitelstvo 
obce, SPOZ a redakční rada palkovic-
kých listů. 

 
 

 
 

Rozloučili jsme se… 
 

Neplačte drazí,  
že odešla jsem spát, 
jak pokynul mi osud. 
Ve věčné noci  
bude se mi zdát, 
že žiji s Vámi dosud. 

 
 

V měsíci dubnu 2008 jsme se navždy 
rozloučili s paní Helenou Stolzarovou 
a paní Boženou Mičulkovou, obě 
z Palkovic. 

 
Rada, Zastupitelstvo obce, SPOZ 

obce Palkovice a redakční rada palko-
vických listů vyslovuje všem pozůsta-
lým upřímnou a hlubokou soustrast. 

 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

Ve středu l6. dubna vyrazila skupina 
44 členů našeho klubu na burzu do Pol-
ského Těšína, kde si “koupěchtiví“ nad-
šenci pořídili potřebné věci pro domác-
nosti. Zájezd se až na počasí vydařil. 

Ve středu 2l. května se konal další 
zájezd do arboreta v Pisarzowitzích 
v Polsku, kde byli účastníci zájezdu pře-
kvapeni, co příroda dovede vytvořit. 

V úterý 27. května se čtyřčlenná de-
legace zúčastnila tradičního každoroční-
ho setkání, tentokráte v klubu důchodců 
ve Staříči. 

 
Připravujeme: 

V pátek 20. června 2008 se usku-
teční dlouho plánovaný turistický zájezd 

na Lysou horu, v rámci akce ČSAD, 
s následnou exkurzí do pivovaru v Nošo-
vicích. Přihlášky na tuto akci budou  
k dispozici od l.června v novinovém 
stánku. Odjezd od 7.30 z parkoviště za 
restaurací Kubala. 

Tradiční „smažení vaječiny“ se letos 
uskuteční ve středu 2. července u mys-
livny na Bařině, začátek v l6.30 hodin. 
Vezměte s sebou vajíčka, chléb a pití za-
jištěno! 

 
Jubilanti: 

Květen (kulaté): Prašivka Alois (l3. 
5.), Červíková Alena (l9. 5.) a Brlík Jo-
sef (29. 5.) 

Koncem dubna oslavili v kruhu 
své rodiny naši dlouholetí členové 
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„Zlatou svatbu“ manželé Sylva  
a Vlastimil Kusých. Přejeme jim 
další léta společného života v po-
hodě a rodinném klidu. 

Červen (kulaté narozeniny): Dám-
ková Věra (l6. 6.), Lysek Jaromír (30. 
6.). I jim blahopřejeme! 
 
Noví členové:  

Vítáme do našich řad nové členy,jsou 
to:Ludmila Mívaltová, Milan Mívalt, Mi-

roslava Murková, Jaroslav Murka (všich-
ni Palkovice) a Ludmila Bartošová (Mys-
lík). 

 
Různé:  

Pro malý zájem členů byl zrušen kurs 
na počítač ve zdejší škole. 
 

Z pověření výboru Seniorklubu 
 informuje Vilém Vlk

 
 

 
 
 

 

Nové okénko – Recepty pro Vás 
 

 
Guláš  
bez míchání  
– opravdu skvělý! 

 
Potřebné přísady: 
1 kg vepřového masa – nejlepší je 
z plecka, 
3 větší cibule, 
5 stroužků česneku, 
2 čajové lžičky gulášového koření (může 
být i kari), 
3 čaj. lžičky sladké mleté papriky, 
3 polévkové lžíce solamylu, 
sůl, 
pepř, 
2 masoxy, 
feferonka, 
0,75 – 1 litr vody. 

Postup přípravy: 
Tento receptík není můj, objevila 

jsem ho na babynetu, ale přesto si ho 
zde dovoluji zveřejnit, jelikož je opravdu 
skvělý a ohlasy měl obrovské. Nejdříve 
jsem měla strach „nekoukat“ pod alobal, 
ale vydržela jsem a povedlo se. Doporu-
čuji vyzkoušet, recept není náročný na 
čas! Je úplně jiný než klasický guláš. 

Maso a cibuli nakrájet, smíchat ostat-
ní suroviny, pořádně promíchat (masoxy 
rozpustit v malém hrníčku a dolít do 1 l 
vodu), dát vše do pekáče, je lepší do si-
maxové misky, přikrýt alobalem a péct 
při 250°C asi 1,5 hodiny. Nedolévat 
vodu, nemíchat, nesundávat alo-
bal. Podáváme s chlebem, těstovinami, 
rýží, knedlíkem. 

 
 

 
 

Řezy s ananasovým krémem 
 
Těsto: 
1 a 1/2  hrnku polohrubé mouky 
1 hrnek cukru moučky 

1/2 hrnku mléka 
1/2 hrnku oleje 
2 vejce 
1 prášek do pečiva 
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Krém: 
1 velký ananasový kompot i se šťávou 
1 šlehačka 
 

1 ztužovač šlehačky 
1 puding bez vaření (např. Creme Ole 
zn. Dr. Oetker) 

 

Všechny suroviny na těsto dobře pro-
míchejte, nalijte na vymazaný a vysypaný 
plech s okrajem. V předehřáté troubě 
zvolna upečte a nechte vychladnout. Šťá-
vu z kompotu, šlehačku, ztužovač a pu-
ding ušlehejte do krému. Vmíchejte do 
něj drobně nakrájený ananas a krém ro-
zetřete na upečenou buchtu. Povrch mů-
žete pokropit čokoládovou polevou. 

 
 

 
 

Jahodová strašidýlka 
 
Těsto: 
4 vejce 
120 g cukru 
1 balíček vanilínového cukru Dr. Oetker 
100 g hladké mouky 
1 balíček pudingu s vanilkovou příchutí 
Dr. Oetker 
50 g strouhaných mandlí 
 
Náplň: 
10 plátků želatiny v plátcích Dr. Oetker 
4 polévkové lžíce citrónové šťávy 
1 l meruňkového jogurtu 
250 ml smetany ke šlehání 
 
Na zdobení: 
500 g omytých jahod 
50 g pražených mandlových lupínků 
rozpuštěná Dekor poleva dr. Oetker 
20 g rozpuštěné čokolády na vaření 
 
Příprava: 

Těsto vyšleháme elektrickým ručním 
šlehačem. Vejce s cukrem a vanilínovým 
cukrem do pěny. Mouku smícháme 
s pudingovým práškem, prosejeme do 
vyšlehané hmoty, přidáme strouhané 

mandle a všechno jemně, ale důkladně 
promícháme. Těsto nalijeme na předem 
vymazaný a vysypaný plech o velikosti 
30x40 cm a uhladíme do roviny. Peče-
me v předehřáté troubě. 

Elektrická 200°C 
Horkovzdušná 180°C 
Plynová trouba stupeň 4 
Doba pečení asi 12 minut. 
Na krém si připravíme želatinu podle 

návodu na obalu. Rozpuštěnou želatinu 
smícháme s citrónovou šťávou a jogur-
tem. Poté ušleháme smetanu a opatrně 
ji přimícháme do želatinové hmoty. Při-
pravený krém rovnoměrně natřeme na 
vychladlé piškotové těsto a odložíme na 
1 hodinu do chladničky. Celé jahody 
pravidelně rozložíme po krému a celý 
koláč posypeme mandlovými lupínky. 

Podle návodu na obalu připravíme 
světlou polevu, rozpustíme čokoládu na 
vaření a za pomoci párátka vytvoříme 
na jahodách obličeje. Koláč rozřežeme 
na kostky a servírujeme. 

 
Pokud Vám recepty chutnaly a měli 

by jste zájem o další, prosím, vhoďte své 
názory a náměty do schránek na sběr-
ných místech (Myslík, Obecní úřad – 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 22 

vestibul, Dům služeb – uvnitř na chod-
bě). Samozřejmě budeme rádi za všech-
ny Vaše připomínky, samozřejmě i zá-
porné. 

Přeji Vám dobrou chuť! 
 

Připravila Karla Menšíková

 

  
 

 

Lidé kolem nás 
 

 

Počítače vzdělávají  
v každém věku 

 
Naše nová moderní doba přichází 

s nejnovějšími technickými vymoženost-
mi,které nám všem umožňují žít a po-
znávat, případně se rychle dorozumívat. 
Patří k nim mobilní telefony, faxy a po-
čítače. Již od útlého věku se začínají děti 
učit práci s počítačem, hrát si ale i vzdě-
lávat. Nejinak tom je i u starších občanů 
bez rozdílu věku. 

Této počítačové technice „propadla“ 
i bývalá paní učitelka Marie Bednářová, 
která v minulém roce oslavila požehna-
ný věk 90 let. Navštívil jsem ji jednoho 
květnového dne u jejího nového “kama-
ráda“ - u počítače. 

Jak jste přišla na myšlenku za-
čít se učit pracovat s počítačem? 

„Všichni naši vnuci a pravnuci umí 
pracovat s počítačem. Napadlo mě, 
proč bych se i já toto nemohla naučit. 
Když jsem měla devadesát let, ptali se 
mě, co bych chtěla za dárek. Já odpo-
věděla-mobil. Mobil mi dali. Oni však 
měli své počítače a to se mi také zalíbilo 
a tak mi koupili starší typ.“ 

Jak jste se s nim naučila praco-
vat? 

„První, kdo mě s počítačem sezná-
mil, byla paní knihovnice Šlajerová, kte-
rá mě s ním v knihovně před otevřením 
naučila zacházet. Zkoušela jsem to i do-
ma u našich „mladých“, kteří mě to 
zkrátka doučili, abych na něm mohla 
samostatně pracovat." 

Co Vás na internetu nejvíce za-
jímá? 

„Asi před třemi měsíci mi na něm 
naše „mladá“ našla krásný kurz angličti-
ny, kde je všechno zadarmo.Tak já vám 
každý den u toho sedím, ale ne déle jak 
hodinu, protože je to namáhavé na oči. 
Nemohu si to vynachválit. Když mám 
nějaké zdravotní potíže,vyhledám si rady 
jak si pomoci. Také si dovedu vyhledat 
adresy odborníků, kteří mi mohou po-
moci při údržbě zahrady či domu.Já si to 
tedy hrozně pochvaluji. Také jsem zjisti-
la, protože se celý život zajímám o espe-
ranto, že jsou tam také kurzy.“ 

Takže jste s počítačem a inter-
netem spokojená? 

„Já vám řeknu, je to k nezaplacení  
a divím se každému, který řekne, nestojí 
to za to, ale zopakuji, je to k nezaplace-
ní. Dá se říci, že počítač můžeme využít 
v každém věku.“ 

 
Za rozhovor poděkoval Vilém Vlk
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Různé 
 
Ve schránce máme třetí dotaz, opět 

anonymní. A ten zní: 
Mohli by jste zveřejnit jména 

neplatičů odpadu! 
Úřad pro ochranu osobních údajů to-

to nedoporučuje, jelikož tímto stěžujeme 
osobě postavení ve společnosti. 

Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku  
a způsobech jeho řešení (insolventní zá-
kon), který nabyl platnosti dne 1.ledna 
2008, přinesl nové možnosti řešení 
úpadku dlužníků. 

Ujišťujeme tazatele, že dluhy z této 
oblasti jsou přesně evidovány a vymá-
hány nejen účtárnou OÚ, ale i členy pří-
slušných komisí. 

Karla Menšíková
 

 

Kino 
 

 
Bobule 
Nová česká letní komedie. Letní melan-
cholická komedie o dvou kamarádech, 
kteří pochopí, že nejen u moře se dá 
prožít fantastická dovolená.  
Pátek 20.6.2008 v 19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
90 minut, klasický,  
premiéra: 27. Března 2008 
 
Než si pro nás přijde 
Nová americká komedie s hvězdným 
obsazením. Ještě jednou si to užít… 
Pátek 27.6.2008 v 19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky,  
97 minut, klasický,  
premiéra: 3. Dubna 2008 
 
Než ďábel zjistí, že seš mrtvej 
Nová americká krimi-detektivka. I ty 
můžeš půl hodiny pobýt v nebi.  
Pátek 4.7.2008 v 19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky, 
116 minut, klasický,  
premiéra: 21. Února 2008 

Speed Racer 
Nový americký dobrodružný film. Při-
chází svět stvořený pro rychlost. 
Pátek 11.7.2008 v 19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
134 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 8. Května 2008 
  
 
Nejkrásnější hádanka 
Nová filmová pohádka Zdeňka Trošky. 
Neděle 13.7.2008 v 16.00 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
98 minut, klasický,  
premiéra: 21. února 2008 
 
Tahle země není pro starý 
Nová americká krimi-detektivka. Žádná 
úniková cesta není bezpečná. 
Pátek 18.7.2008 v 19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky, 
122 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 28. Února 2008 
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Nabízíme stavby rodinných domů  
od základové desky až po střechu, veškeré zednické práce, obklady, 

dlažby, omítky, fasády, zateplování fasád, pokrývačské práce,  
zámkové dlažby. 

 
Kontakt: Jiří Fluksa, Příborská 12/1585, F – M, 

608 877 165, www.matysgroup.cz 
 

Přijmeme zedníky s praxí, klempíře a pokrývače, zámečníky. 
Frýdek – Místek – volejte Po – Pá 8 – 14 hodin 608 877 165. 

 
 

SLUNEČNICE 
ÚKLIDOVÉ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

• Úklid domů a bytů • Žehlení prádla • Čištění koberců a čalounění •  
• Osobní asistence pro seniory a osoby se zdravotním postižením • 

 

Informace o službách a objednávky: 
 

Navrátilová Eva, 739 49 Metylovice 430, Tel.: 731 157 671, 
e-mail: navratil.met@centrum.cz, http://www.uklidslunecnice.com 

 
 
 
  Profesionální Internet 5Mbps 
 

    Nabízíme Vám profesionální Internet postavený na technologii Motorola Canopy.  
    Technologie Motorola Canopy se vyznačuje především spolehlivostí a vysokou stabilitou. 
 

   Internet       Telefon 
    Instalační poplatek (AKCE):   2.773,- Kč     Paušál:          0,- Kč 
    Měsíční paušál:  350,- Kč     Hovorné v ČR (mimo špičku):    0,30,- Kč/min. 
    Rychlost (down./upload): 5Mbps / 1Mbps     Hovorné v ČR (špička):             0,59,- Kč/min. 
    Profesionální technologie:  MOTOROLA Canopy 
    Pásmo:  5,4 GHz     Kontakt:  OrbisNet, s.r.o., tel.: 597 587 500,  
    Objem přenesených dat:  bez omezení     GSM: 603 730 179,  info@orbisnet.cz, 
    Servis SO+NE+svátky:  8.00 - 20.00 hodin   www.orbisnet.cz, Po-Pá: 8.00 – 16.00 hodin. 
 

    U nás si můžete zvolit instalační poplatek za 1 Kč. Více informací získáte na uvedených kontaktech.  
    Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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Termínový kalendář 
 

 
20. června Seniorklub – zájezd na Lysou Horu, 7.30 parkoviště za Kubalou 
2. července Seniorklub – smažení „vaječiny“, 16.30 Bařina 
 

 
Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku 

pod registrační značkou MK ČR E12364. Redakcí je pověřena tisková komise rady obce  
Palkovice ve složení K. Menšíková, R. Bača, A. Kubala, P. Opělová, St. Harabiš, V. Vlk,  

J. Vašíková. Sestavuje P. Opělová, e-mail: petra.opelova@email.cz.  
Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. Internetová verze: www.palkovice.cz.  

Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku  
je zodpovědný autor. Uzávěrka příštího čísla 24. 6. 2008. Vychází osmkrát ročně 






