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Pranostika 
 

 
Říjen 

Sněží-li v říjnu, bude měkká zima. 

Po svaté Tereze mráz za nehty zaleze. 

Studený říjen – zelený leden. 

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu. 
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Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 24.6.2009 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 

 
I. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Ing. Vladimír Bača, Bc. Martin Polášek, Aleš 

Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Martin Kurečka, Ing. František Ží-

dek.  
4) Kontrolu usnesení minulého zasedání ZO a zápisu jednání rady obce od  

1.4.2009 do 8.6.2009. 
5) Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2008, který se uzavírá vyjádřením sou-

hlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
6) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a firmou Profactor Strategy s.r.o. na zajiš-

tění komplexního balíku činností k přípravě a realizaci projektu s názvem „Ma-
teřská škola a jesle obce Palkovice“, připravovaném v rámci dotačního titulu 
ROP NUTS II Moravskoslezsko. 

7) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a panem Oldřichem Štěrbou na zajištění 
technického dozoru stavby, odbornou pomoc, koordinaci stavby se smlouvou 
ROP a spolupráci při zajišťování podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce 
„Rekonstrukce místních komunikací a chodníků Palkovice – 1. a 2. stavba“. 

8) Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady –  
r.č. CZ.1.10/1.1.00/03.00155. 

9) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/1/i/2009/Ch mezi Mo-
ravskoslezským krajem a Obcí Palkovice o přijetí částí pozemků parc.č.3115  
a 3104/1 k.ú. Palkovice do majetku obce po výstavbě cyklostezek na těchto 
pozemcích.  

10) Přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace mezi Moravskoslezským krajem  
a Obcí Palkovice z programu „Program pro podporu přípravy projektové do-
kumentace 2009“ na projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Palkovicích“ 
ve výši 532 tis. Kč.  

11) Přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace mezi Moravskoslezským krajem  
a Obcí Palkovice z programu „Program pro podporu přípravy projektové do-
kumentace 2009“ na projekt „Mateřská škola a jesle obce Palkovice“ ve výši  
1 mil. Kč. 
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12) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a Českým zahrádkářským svazem, MO 
Palkovice, Petrem Fojtíkem, Jaroslavem Žídkem a Drahomírou Žídkovou o pro-
deji obecního pozemku parc.č. 728 k.ú. Palkovice dle přiloženého geometric-
kého plánu. 

13) Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Palkovice o darování 
3 ks velkoplošných orientačních panelů. 

14) Vyjádření souhlasu zastupitelstva obce Palkovice s podpisem smlouvy o prodeji 
plynovodů v majetku obce firmě SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava za 
cenu minimálně 24 mil. Kč. 

15) Firmu CPS Consulting s.r.o., Havanská 22, Praha, k provedení výběrového ří-
zení na dodavatele stavebních prací na stavbu „Rozšíření kanalizační sítě v obci 
Palkovice - 2.část“. 

16) Firmu Ing. Iva Mejzlíková, Třebíč, k provedení výběrového řízení na dodavatele 
instalace bezpečnostních prvků na stavbě „Palkovice – rekonstrukce místních 
komunikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě“. 

17) Zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodavatele instalace bezpečnostních 
prvků na stavbě „Palkovice – rekonstrukce místních komunikací a chodníků nad 
rozšířením kanalizační sítě“. 

18) Členy hodnotící komise (otevírání obálek) pro výběrové řízení na dodavatele in-
stalace bezpečnostních prvků na stavbě „Palkovice – rekonstrukce místních ko-
munikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě“ ve složení: Aleš Kubala, 
Helena Kapsová, Oldřich Štěrba. 

19) Členy hodnotící komise (posouzení a hodnocení nabídek) pro výběrové řízení 
na dodavatele instalace bezpečnostních prvků na stavbě „Palkovice – rekon-
strukce místních komunikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě“ ve slo-
žení: Aleš Kubala, Helena Kapsová, Oldřich Štěrba. 
 

II. Bere na vědomí: 
1) Zprávu knihovnice paní Šlajerové o nákladech na provoz obecních knihoven 

v Obci Palkovice a v okolních obcích. 
2) Rozbor hospodaření Obce Palkovice ke dni 31. května 2009. 
3) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 17.3.2009 a 17.6.2009. 
 
III. Vyhlašuje: 
1) Záměr prodeje části obecního pozemku parc.č. 729 k.ú. Palkovice. 
2) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na stavbu „Rozšíření kanalizační 

sítě v obci Palkovice - 2.část“. 
3) Výběrové řízení na základě požadavků ROP na dodavatele instalace bezpeč-

nostních prvků na stavbě „Palkovice – rekonstrukce místních komunikací  
a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě“. 
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IV. Ukládá: 
Starostovi obce vyzvat žadatele o vyjádření ke stavbám na Myslíku Ing. Josefa Ran-
du, Mgr. Patrika Randu, Ing. Milana Krušinu a Evu Krušinovou o doplnění účelu je-
jich zemědělského podnikání. 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
 
 

Výstavba chodníků 

 
V červnu 2009 byla zahájena výstavba chodníků v lokalitě od Palkovice „Re-

staurace Tomis“ po Myslík „Sportovně kulturní společenské centrum“. Výstav-
bou chodníků bude zajištěna bezpečnost chodců po tak frekventované silnici.  

Akce „Palkovice – rekonstrukce místních komunikací a chodníků 
nad rozšířením kanalizační sítě“ je spolufinancována Evropskou unii.  

Výše dotace činí 20.046.570,90 Kč, což je 92,5%.  
Na stavbě se konají pravidelné kontrolní dny stavby, na kterých se řeší po-

stupy výstavby, případné drobné změny, které jsou vyvolány požadavky obyvatel 
obce. Zásadní změny, a to změna typu dlažby, nečekané problémy s podložím 
pod dešťovou kanalizací , musely být řešeny prostřednictvím Úřadu Regionální 
rady, který tyto změny odsouhlasil a zároveň obci prodloužil dokončení stavby 
do 02/2010. Tento termín je pro Obec Palkovice závazný, kdy musí věcně a fi-
nančně stavbu dokončit, uhradit a vyhotovit závěrečnou monitorovací zprávu. 
Termín dokončení (fyzické stavby) se předpokládá do 30.10.2009, podání žá-
dosti o kolaudační rozhodnutí trvalého užívání stavby je 2.11.2009, předpoklad 
vydání kolaudačního souhlasu do užívání do 30.11.2009. 

 
 

 
Poděkování  
 

V září 2009 se rozhodl člen redakční rady Palkovických listů pan Vilém Vlk 
ukončit své působení v redakční radě tohoto zpravodaje. 

Obec Palkovice a redakční rada Palkovických listů děkuje zaklada-
teli Palkovických listů panu Vilému Vlkovi za dlouholetou a obětavou 
práci v redakční radě. 
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Sběr nebezpečného odpadu  
 

V sobotu 17. 10. 2009 se bude ko-
nat sběr nebezpečného odpadu v obcích 
Palkovice a Myslík, dle následujícího 
harmonogramu: 
 
Palkovice 
Palkovice  
  – transformátor 07.30 – 07.45 
Střed  
  – prodejna Jednota 07.50 – 08.20 

Hala naproti OÚ 08.25 – 08.55 
Horní konec  
  – bývalá Jednota 09.00 – 09.15 
Palkovice – rozhraní 09.20 – 09.35 
 
Palkovice – Myslík 
Kaple   9.45 – 10.00 
Transformátor  10.05 – 10.20 
Pod Bačovým kopcem,  
před kamenným mostem  
na Kozlovice  10.25 – 10.40 

 
 
 

Sběr velkoobjemového odpadu 
 

Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 17.října 2009 a v so-
botu 24.října 2009 v prostorách haly OÚ Palkovice ( naproti Restaurace Pod 
Habešem ) v době od 8 do 12 hodin. Doprava vlastní. 

 
 

 
Palkovické obecní dožínky 2009 
 

Již posedmé, v řadě za sebou, patřila 
sobota 22. 8. 2009 tradiční oslavě do-
žínek v naší obci. Ty letošní se kona-
ly za finanční spoluúčasti Morav-
skoslezského kraje, v rámci dotač-
ního programu „Podpora obnovy a 
rozvoje venkova Moravskoslezské-
ho kraje“. Partnerem bylo Sdruže-
ní měst a obcí povodí Ondřejnice, 
jehož členem je také obec Palkovi-
ce. 

Že se jednalo o největší kulturní akci 
roku s bohatým programem našich 
předních umělců, ale i místních a regio-
nálních souborů, snad ani není zapotřebí 
připomínat. 

Samozřejmostí se stala i tradiční, živá 
pozvánka alegorického vozu s hudební-
ky kapely „Palkovjanka,“. V letošním 
roce projížděla od Osady přes Podhůří 
až na Myslík po hranici s obcí Kozlovice, 
aby hudbou připomněla, pozvala, ale  
i přilákala co nejvíce návštěvníků k so-
botní účasti v areálu výletiště. 

Bohužel předpověď sobotního počasí 
nevěstila nic dobrého. Přicházely zprá-
vy, že téměř na většině území naší re-
publiky prší. U nás sice déšť nebyl, ale 
černé mraky visely blízko nad zemí a ci-
telně se i ochladilo. Takto to vydrželo až 
do samého večera, kdy hustý déšť zkro-
pil celé výletiště a poslední vystoupení 
břišních tanečnic muselo být na čas pře-
rušeno. 
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Samotný program dožínek bývá tak 
bohatý, že je nutné jej zahajovat již ve 
13 hodin, kdy výletiště nebývá ještě zce-
la zaplněné a hodnotná vystoupení 
mnoho diváků nevidí. Což určitě stojí za 
zamyšlení, posunout začátky na 14 ho-
dinu. 

Letošní zahájení patřilo místní 
punk – rockové skupině „Krycí ná-
zev“. Jejich pěkné třiceti minutové vy-
stoupení nadchlo především mladé, ale 
obdiv sklidilo i u nás dříve narozených. 

Bez vystoupení mažoretek si už do-
žínky představit ani nedovedeme. Ty le-
tošní patřily po roční odmlce, opět ve 
dvou věkových skupinách, mažoret-
kám z Havířova. Byly skvělé. Přesné, 
jednotné, ladné pohyby, ale hlavně ten 
krásný a milý úsměv na všech tvářích. 
Jak by také ne? Vždyť jsou vicemistryně 
ČR a mistryně ČR v soloformaci. Jak 
nám sdělila jejich vedoucí paní Kamila 
Charvátová, za 14 dní odjíždějí do Pol-
ska na mistrovství Evropy. A moc by si 
přály, aby k nám příští rok mohly přijet 
s nějakým titulem, či cenným kovem. Slí-
bil jsem za vás za všechny, že jim budeme 
držet palce. Při loučení se mi ještě děvča-
ta důvěrně svěřila, že by nás příští rok, 
pokud je znovu pozveme rády překvapily 
něčím novým. Koupily si totiž kovbojské 
klobouky! Víc už ale neprozradím. 

Kdo na dožínkovém pódiu po celých 
sedm let nescházel, je naše místní de-
chovka, kapela Palkovjanka, která svůj 
repertoár opět obohatila sólo zpěvem 
zpěvačky Katky Pospíšilové i duem spo-
lu s Jarkem Ondračkou. Páni hudebníci, 
páni muzikanti jsme na Vás hrdí, jsme 
rádi, že vás máme a že nám vždy zahra-
jete, kdy vás potřebujeme. 

Po Palkovjance nastoupilo na pódi-
um naše rozzářené mládí. Dětský count-
ry taneční soubor „Palkovjánek“, vítěz 
několika regionálních i republikových 
soutěží. Pod vedením paní učitelky Mar-
cely Jindrové předvedl tanečky v rytmu 
country s nádechem slavných mexických 
kovbojů. 

Po tomto vystoupení přišly na řadu 
již jen profesionální soubory. Jako první 
to byl „STANLEYŚ DIXIE STREET 
BAND“ z Kopřivnice. Jediný profesio-
nální soubor tohoto žánru v ČR, pod 
vedením kapelníka Stanislava Dětského. 
Napsat, že byli dobří, že byli výborní je 
stále málo, protože byli vynikající! 

Přesně v 16 hodin byl zahájen hlavní 
odpolední program s vystoupením Iva-
na Mládka – BANJO BAND s celým 
svým souborem, ve kterém postupně 
vystoupili a pobavili diváky svými pís-
němi a vyprávěním všichni jeho členové: 
Lenka Plačková, Lenka Šindelářová, Li-
buna (Libuše) Roubychová, Ivo Pešát, 
Milan Pitkin, Honza Mrázek a hlavně 
samotný Ivan Mládek. Pěkně nás poba-
vili a povznesli nám náladu, pod stále ví-
ce a více zamračenou oblohou. 

Následující vystoupení mělo meziná-
rodní charakter, vystoupil velice známý 
slovenský zpěvák Peter Nagy. Hned 
první písničkou si získal srdce většiny di-
váků. A dalšími písněmi byl stále lepší  
a lepší. Potěšil nás také svou přízní 
k Čechům a s lítostí vzpomenul rozpad 
našich republik. 

Těsně před posledním vystoupením 
odpoledního programu se snesl nad vý-
letištěm hustý a vytrvalý déšť. Zasedl or-
ganizační výbor a  rozhodovalo se o pře-
rušení programu. Po důkladném zvážení 
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bylo přijato opatření, že za určitých 
technických podmínek bude odpolední 
program dokončen a skončí po oh-
ňostroji taneční zábavou ve 22 hodin. 

Tím posledním odpoledním vystou-
pením byly „Břišní tanečnice BELLY 
DANCE GROUP APHRODITÉ“, kte-
ré se samy rozhodly, že i v těch těžkých 
podmínkách rády vystoupí. To se jim 
podařilo bohužel pouze jen z padesáti 
procent, protože pak začala voda proni-
kat i na pódium a hrozilo nebezpečí po-
ničení a poškození jejich úborů i drahé 
obuvi. Vystoupení bylo na několik minut 
přerušeno. To jen do doby, než starosta 
obce Radim Bača dojednal s vedoucím 
zábavných atrakcí možnost dokončení 
vystoupení tanečnic, s uměleckými jmé-
ny Jasmína, Oriana a Shanti z Otroko-
vic, Vsetína a Zlína, na ploše autodráhy. 
Je třeba ocenit, jejich statečné rozhod-
nutí a poděkovat jim za jejich dojemné 
vystoupení, protože byly skvělé! Kdo je 
viděl, nelitoval. 

Mezi tím si střelec a pyrotechnik 
v jedné osobě pan Tomáš Pavelec 
připravil v předstihu, ve velmi zkrácené 
době velkolepý noční ohňostroj – 
směs raket, bouchání, petard a barev-
ných efektů. 

Ohňostrojem měly být dožínky ukon-
čeny, ale před pódiem s hudebníky, hu-
dební skupiny TNT z Příboru se roze-
běhla taneční zábava. Tančilo se s dešt-
níky, ale i bez. Takže se mnozí účastníci 
dožínek začali rozcházet dlouho po půl-
noci. 

Tak takové byly letošní dožínky. Ne-
úspěšné počasím, ale úspěšné svým bo-
hatým programem a nadšením všech 
pořadatelů. K úspěchu a průběhu doží-

nek bezesporu přispěly i pouťové atrak-
ce pro děti, počínaje kolotoči, houpač-
kami a konče velikou autodráhou. 

Starosta obce a obecní rada děkuje  
i všem osmnácti stánkařům, kteří na vý-
letišti strávili spoustu volného času, aby 
nám připravili bohatou nabídku chutné-
ho občerstvení. Samotné poděkování 
patří i moderátorovi celého sobotního 
programu panu Květoslavu Kouláko-
vi, který svůj úkol splnil opět výborně. 
Samozřejmě, že stejně velké poděkování 
patří i kapele „Palkovjanka“ i všem vy-
stupujícím souborům a účinkujícím. Byli 
jste skvělí! 

Poděkování si zasloužíte i vy všichni, 
kteří jste přišli podpořit už naše tradiční 
dožínky, které jsou největší obecní, kul-
turní akcí roku. Bylo vás hodně přes 
sedm set a dalších snad 350 až 450 dětí 
od těch v kočárcích až do 15 let. Za vás 
za všechny účastníky si nemůžu nechat 
jen tak pro sebe uznání snad nejstarší 
účastnice 86 leté paní „J.: „….pane Ha-
rabiš, komu můžu poděkovat za to 
všechno nádherné? To je krásy! Vyřiďte 
všem moje velké poděkování!“ Rád tak 
činím na stránkách našeho časopisu. 

Mimořádné a bezejmenné, ale 
zato to největší poděkování patří 
všem pořadatelům, elektrikáři pa-
nu Opělovi, zvukařům, zdravotní 
službě, požární ochraně a pracov-
níkům obecního úřadu, kteří nám 
vzorně připravili výletiště a pak 
stejně vzorně po nás uklidili! 

Nashledanou při VIII. dožínkách 
v roce 2010!! 

 
( zpracoval Stanislav Harabiš ve 

spolupráci s redakční radou ) 
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Palkovická desítka 
 

Před prázdninami avizovaná soutěž 
„Palkovická desítka“ byla ukončena lo-
sováním cen 22. srpna na Palkovických 
dožínkách. První cenu – týdenní pobyt 
v lázních Luhačovice - získal pan Miro-
slav Stavinoha z Palkovic, druhou cenu 
– noc na Hotelu Troyer – vyhrál pan Pe-
tr Tobala  a třetí cenu – míchané nápoje 
- si odnesl pan Jan Chlebek. Dalších 7 
výherců bylo odměněno drobnými ce- 
 

nami. Děkuji za sponzorské dary firmě 
Festbau Třinec, majitelům Hotelu 
Troyer, palkovické organizaci ČSSD, 
rekreačnímu středisku Palkovické Hůr-
ky, panu Olivovi a dalším. 

Všem, soutěžícím, kterých bylo sice  
o  trošíčku méně než jsem myslel,  
děkuji. Děkuji  samozřejmě i 
zúčastněným provozovatelům restaurací 
a těším se na další spolupráci, třeba při 
jiné příležitosti. 

(  Radim Bača ) 

 
 

Policie České republiky informuje…  
 

 
Projekt cyklohlídek 

v okrese Frýdek-Místek 
zahájili ve středu 9.září 
2009 policisté u přehra-
dy Olešná. Policii zde by-
ly předány první tři slu-

žební kola. Bicykly mají nové policejní 
barvy a nápis „Pomáhat a chránit.“ 

Ochránci zákona budou mít na sobě 
profesionální cyklistický dres v  policejní 
úpravě. Cyklohlídky budou moci účinněji 
zasahovat i na odlehlých a pro služební 
vozidla špatně přístupných místech. Na 
nákup těchto kol přispěla i naše obec. 

(  převzato  
z Moravskoslezského deníku ) 

 
 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 

Od posledního vy-
dání Palkovických listů 
se řady našich jubilantů 
utěšeně rozšířily: 

 
V měsíci červnu sla-

vily ženy: 
paní Marie Žídková z Palkovic, paní 
Štěpánka Tabachová z Myslíku, pa-

ní Anna Mertová a paní Marie Krčo-
vá, obě z Palkovic. 

 
V červenci byl počet jubilujících ještě 

bohatší. Slavná kulatá a půlkulatá výročí 
oslavilo v tomto měsíci 5 našich spolu-
občanů: 
pan Ladislav Slípek z Myslíku, paní 
Anna Mamulová, paní Anna Pust-
ková a paní Maria Mičulková, všech-
ny z Palkovic. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 11 

V srpnu pan Miloš Míček, pan 
Hartmut Moškoř a paní Jarmila 
Zemanová oslavili v kruhu svých nej-
bližších slavná jubilea. 

 
Všechno nelze říci slovy, co mů-

žeme Vám přát. 

Přejeme to nejkrásnější, co ži-
vot může dát. 

 
K přání, aby všem jubilantům život 

dal opravdu to nejkrásnější se připoju-
je Zastupitelstvo obce Palkovice, Rada 
obce, SPOZ a Tisková komise Palko-
vických listů. 

 
 

 
Blahopřání 
…orám, orám, pole, louky, 
od vesnice k lesu 
a zase zpět, 
kdy ta pole a louky 
doorám…? 

Těmito slovy by se mohl stručně cha-
rakterizovat těžký zemědělský život pana 

Eduarda Rady, který se 16. července 
dožil svých 65 let. 

Přejeme mu hodně sil, pevné a 
dlouhé zdraví do dalších let a ať se 
mu splní všechna dosud nesplněná 
přání! 

Přejí zákazníci, kamarádi,  
přátelé a známí.  

 
 
 

Rozloučili jsme se… 
 
Když řekneš maminka, za 
život děkuješ. 
I když ti zemřela, stále ji 
miluješ. 

 
 

Měsíc srpen nebyl jen měsícem ra-
dosti a oslav. 

V tomto měsíci jsme se navždy roz-
loučili s paní Věrou Kulovou, paní 
Vandou Němcovou a paní Drahomí-
rou Mičaníkovou, všechny z Palko-
vic. 

Zastupitelstvo obce Palkovice, Ra-
da obce, SPOZ a Tisková komise Pal-
kovických listů vyslovuje všem po-
zůstalým svou hlubokou a upřímnou 
soustrast. 

 
 

 
 

 

Lidé kolem nás… 
 

 
Mezinárodní úspěch 

 
Střední škola, základní škola a ma-

teřská škola logopedická na ulici Pionýrů 

ve Frýdku-Místku je zapojená do pro-
gramu mezinárodní spolupráce škol stá-
tů Evropské unie COMENIUS. Každo-
ročně je Evropskou komisí vyhlášen 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 12 

„Týden programu Comenius.“ Téma le-
tošního ročníku se neslo v duchu Evrop-
ského roku kreativity a inovací. Každá 
z 31 zapojených zemí v prvním květno-
vém týdnu organizovala akce, které byly 
zaměřené na propagaci mezinárodního 
hnutí, celoživotního učení a na populari-
zaci dobrých výsledků dosažených při 
práci na společných projektech. 

Česká mezinárodní agentura pro ev-
ropské vzdělávací záležitosti organizova-
la mimo jiné i aktivitu nazvanou „Pošli 
pohlednici J. A. Komenském.“ Žáci ze 
všech zemí zapojených do tohoto pro-
gramu byli vyzváni, aby vytvořili pohled-
nici s krátkým vzkazem o jejich zkuše-
nostech s projektem Comenius. 

Autoři pohlednic psali o tom, co se 
naučili o zemích, z kterých jsou jejich 
partnerské školy, zda si našli nové kama-
rády a jestli se něco změnilo v jejich životě. 

Všech 337 zaslaných pohlednic bylo 
vystaveno během konference programu 

celoživotního učení, která se konala 
v Praze. Z vystavených pohlednic po-
stoupilo do finále 31 nejlepších. Do me-
zinárodní soutěže byla vybrána pouze 
jedna pohlednice z České republiky,  
kterou namalovala Marie Uhrovičová 
z Palkovic. Studentka druhého roční- 
ku Praktické školy dvouleté – logopedic-
ké. 

Určitě se jedná o veliký úspěch  
a propagaci školy, města Frýdku-Místku, 
České republiky i naší obce Palkovi- 
ce. Ředitelství školy navrhlo autorku 
úspěšné pohlednice na ocenění nejú-
spěšnějších žáků středních škol Morav-
skoslezského kraje ve školním roce 
2008/2009. 

Tisková komise rady obce Palkovice 
Marušce Uhrovičové blahopřeje k dosa-
žennému úspěchu. 

 
(převzato a kráceno ze Zpravodaje  
č. 12, zpracoval Stanislav Harabiš) 

 
 
 

  
Sešli se staří přátelé 
 

Neděle 19. července 2009 se stala 
vzpomínkovým dnem, nedožitého život-
ního jubilea, devadesáti let pátera Ro-
mualda Filipa (1919). Působil v naší obci 
nejdříve jako kaplan a později jako kněz 
v letech 1949 až 1967. Pocházel ze 
Šumvaldu na Moravě. Jeho zdraví mu 
však nedovolilo dožít se mezi námi vyš-
šího věku a ve svých 48 letech 19. září 
1967 zemřel. Ale o tom všem jsme  
již psali v Palkovických listech číslo 
4/2009. 

Jeho věrní přátelé a známí na něj  
i po dlouhých letech, kdy nás opustil, 

rádi a s láskou vzpomínají. Na neděli 
19. července připravili vzpomínkový 
den se slouženou mší svatou v kostele 
sv. Jana Křtitele v naší obci. Přijeli i jeho 
příbuzní ze vzdáleného Šumvaldu - jeho 
neteře s rodinnými příslušníky, pro které 
byl připraven celodenní program za po-
znáním naší obce. Bohužel deštivé po-
časí dovolilo jen společný oběd a pak  
i posezení v kulturním domě. Přesto se 
hodně vzpomínalo! A bylo na co. Ne-
scházel ani zpěv, ve kterém vynikaly 
právě neteře překrásným pěveckým hla-
sem. A než jsme se nadáli byl tu podve-
čer, čas rozloučení, na které nám vysvit-
lo i sluníčko. 
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S přáním opět někdy nashledanou a 
šťastnou cestu zpět domů jsme se 
s vzácnou návštěvou rozloučili. 

Je milou povinností poděkovat všem 
těm, kteří se na přípravě slavnostní ne-

děle podíleli. Ve své skromnosti si však 
nepřáli být jmenování. 

Takže ještě jednou Vám všem velké 
díky. 

( z pověření redakční rady  
zaznamenal Stanislav Harabiš )

 
 

 
 

 

Sport... 
 

 
Michal Štefek splnil limit  
na Mistrovství Evropy 
 

Ve dnech 29. - 31. 5. 2009 se ko-
nalo v Jablonci nad Nisou Mistrovství 
České republiky ve vícebojích, kterého 
se zúčastnilo 177 závodníků. Tentokrát 
je čekal nejen boj se zdatnými soupeři  
a plnění „náročných“ limitů na Mistrov-
ství Evropy, ale také nelítostný souboj 
s mimořádně nepříznivým počasím. Po 
celou dobu se ručička teploměru pohy-
bovala mezi 5 - 9°C, foukal silný nára-
zový vítr a hustý déšť téměř neustával.  
I v těchto nepříznivých podmínkách 
však bylo dosaženo velice kvalitních vý-
konů. 

Mezi nejlepší juniorské vícebojaře, 
kteří se umístili na stupních vítězů, patří 
také člen oddílu TJ Slezan Frýdek-
Místek - Michal Štefek. Podařilo se mu 
zde jak svým osobním, tak oddílovým 
rekordem 7 083 bodů pokořit limit 
Českého atletického svazu, potřebný 
pro nominaci na Mistrovství Evropy ju-
niorů v desetiboji, které se konalo 
v červenci v Srbsku. 

Odměnou pro první tři borce bylo 
pak osobní pozvání Tomáše Dvořáka 
na prestižní vícebojařský mítink 
(TNT Fortuna meeting) do Kladna, 

který se konal 23. - 24. 6. 2009. 
V tomto roce proběhl již třetí ročník,  
a to za účasti nejlepších vícebojařů svě-
ta. Síly si tu přijeli změřit například Ro-
man Šebrle, jamajský vicemistr světa - 
Mauric Smith, Dmitrij Karpov,  olympij-
ská vítězka z Pekingu Natalia Dobryňská 
a mnoho dalších. 

Také v tomto závodě si vedl Michal 
velice dobře. Přes opětovnou nepřízeň 
počasí a již druhý desetiboj během jed-
noho měsíce se mu opětovně podařilo 
překonat hranici limitu na Mistrovství 
Evropy, čímž potvrdil svou letošní skvě-
lou formu. Zajímavou zkušeností pak byl 
pro juniorského desetibojaře společný 
start v závěrečném běhu na 1 500 m 
společně se světovou desetibojařskou 
špičkou. 

Bohužel Mistrovství Evropy se mo-
hou zúčastnit v dané disciplíně pouze  
3 zástupci jedné země a vzhledem k vý-
borné konkurenci, kdy 4 borci naší ze-
mě splnili stanovený limit ve vícebojích 
(což historie nepamatuje) padl na Micha-
la černý Petr. Michalova příprava však 
již směřuje k Mistrovství světa devate-
náctiletých v příštím roce, kterého se 
ještě může zúčastnit, jelikož byl letos 
prvním rokem junior. 

( trenérka Zuzana Pavelková ) 
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Mezinárodní mistrovství v TZ 
Uherské Hradiště 5. 9. 2009 
 

Posledním velkým závodem letošní 
sezóny v turistických závodech bylo me-
zinárodní mistrovství, které se konalo  
5. září 2009 v Uherském Hradišti. 
Z oddílu Žlutý kvítek Palkovice na zákla-
dě výsledků mistrovství České republiky 
a Českého poháru byli nominováni Petr 
Bílek, Lenka Výmolová, Ondřej Huďa, 
Zuzana Juřenová, Julie Halešová a Ada 
Paluzgová. Jako náhradník byl nomino-
ván Tomáš Hrdina, ale k vlastnímu zá-
vodu již bohužel nebyl vedením české 
reprezentace povolán.  

Závod probíhal za chladného počasí 
v lokalitě Rochus u Uherského Hradiště. 
Přestože se jednalo o závod mezinárod-
ní, pořadatelé se potýkali s nedostatkem 
kvalifikovaných rozhodčích, což ovlivnilo 
i výsledky našich závodníků. Byli jsme 
rádi, že jsme mohli  organizátorům na-
bídnout zkušené mladé rozhodčí z naše-
ho oddílu (Vladan Sukač, Jan Šupina). 

Jak je již na podobných závodech 
zvykem, o výsledku často rozhodovaly 
sekundy a v našich případech i trestné 
body. Starší žák Ondřej Huďa se umís- 
 

til na 4. místě, když jeho výsledný čas 
byl shodný s běžcem na místě třetím, ale 
o horším umístění rozhodl jeden trestný 
bod za neurčení dřeviny. Těžké azimuto-
vé úseky pohřbily naděje nejednoho fa-
vorita a stalo se to i v našem případě. 
Starší dorostenka Julie Halešová obsa-
dila 8. místo a v kategorii starších žákyň 
skončila rovněž na 8. místě Zuzana 
Juřenová. Překvapením byl vyrovnaný 
výkon Petra Bílka, který se v kategorii 
nejmladších žáků umístil na 5. místě. 

Medailového ocenění jsme se dočkali 
v kategorii starších dorostenek, když 
Ada Paluzgová obsadila 3. místo. 
Největším překvapením však pro nás 
všechny bylo 1. místo Lenky Výmo-
lové, která se stala MEZINÁRODNÍ 
MISTRYNÍ V TURISTICKÝCH ZÁ-
VODECH. 

V závěru bychom rádi poděkovali 
především všem závodníkům za jejich 
nádherné výkony v průběhu celé závod-
ní sezóny a za obětavost, se kterou se 
na jednotlivé závody připravovali, dále 
rodičům a sponzorům za jejich finanční 
podpory. 

( vedení oddílu TOM Žlutý kvítek )

 
 

A zde je rozhovor s účastníky  
mezinárodního mistrovství… 
 

Ada Paluzgová – v Českém poháru 
obsadila celkově 2. místo, na mistrovství 
České republiky ve stíhacím závodě zís-
kala bronzovou medaili a na mezinárod-
ním mistrovství rovněž bronz. 

Ado, ty jsi byla účastníkem  
i loňského mezinárodního mis-

trovství v turistických závodech, 
které jsi dokonce vyhrála. V čem 
se lišil letošní závod od toho 
loňského? 

„Loni se závod konal na Slovensku  
a rozhodně tam byla lepší a pohodovější 
atmosféra. Slováci si umějí závod užít, 
berou to spíše jako zábavu. My Češi 
jsme příliš vybičování, upnutí na výsled-
ky a závod až moc prožíváme. Taky mě 
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mrzelo, že se letos nehrály hymny. Co 
se mi naopak líbilo, bylo to, že pořada-
telé připravili ve vestibulu kulturního 
domu vernisáž, kde se mohly prezento-
vat všechny zúčastněné oddíly. Náš pa-
nel skvěle připravila Julča Halešová. By-
lo prima, prohlédnout si fotografie  
z různorodé činnosti asi 30 oddílů. Co 
se týče samotného závodu – zdál se mi 
letos jednodušší, ale vadilo mi, že na tra-
ti bylo málo kvalifikovaných rozhod-
čích.“ 

Který závod byl pro tebe letos 
nejtěžší?  

„Určitě mistrovství České republiky ve 
stíhacím závodě. Tam jsem si opravdu 
sáhla až na dno svých sil. Bronzové me-
daile z tohoto závodu si velmi cením.“ 

Jak hodnotíš letošní sezónu? 
„Loňská byla rozhodně úspěšnější, 

ale i v letošním roce jsem získala řadu 
medaili, takže jsem celkem spokojená.“ 

 
Lenka Výmolová – stala se mezi-

národní mistryni v turistických závodech, 
v Českém poháru získala bronzovou 
medaili a rovněž tak v závodě ČP 
v Praze – Vinoři a Pacově. 

Lenko, stala jsi se mezinárod-
ní mistryni v turistických závo-
dech. Jak se ti závod líbil? 

„V Uherském Hradišti se mi trať 
velmi líbila. Pouze čtvrtina tratě byla do 
kopce a zbytek už byl po rovině nebo 
z kopce. Byla jsem spokojená, protože 
kopce já moc nemusím. Taky plnění 
jednotlivých úkolů jsem zvládla celkem 
bez problémů.“ 

Každý jde určitě do závodu 
s tím, že by chtěl vyhrát. Přesto, 
bylo pro tebe vítězství překvape-
ním? 

„Bylo to velké překvapení nejen pro 
mě, ale i pro vedoucí a hlavně pro mé ro-
diče. Soutěž byla velmi vyrovnaná. Vyhrá-
la jsem o pouhých 19 s. Z vítězství jsem 
měla samozřejmě obrovskou radost.“ 

 
Zuzana Juřenová – zlatou medaili 

získala za vítězství v Českém poháru i za 
vítězství ve stíhacím závodě na mistrov-
ství České republiky. Na mistrovství 
České republiky se umístila na 2. místě.  

Zuzko, v letošním roce jsi se 
stala mistryni české republiky ve 
stíhacím závodě a zároveň jsi 
získala i Český pohár. Které tro-
feje si ceníš více? 

„Stíhací závod byl velmi náročný  
a vyhrála jsem ho doslova o pár centi-
metrů. Ze zlaté medaile jsem měla ob-
rovskou radost. Více si ale cením zisku 
Českého poháru, do něhož se započítá-
vají výsledky tří nejlepších závodů ze čtyř 
a výkony musí být velmi vyrovnané. 
Stačí jeden nepovedený závod a je po 
nadějích.  

Letošní sezóna byla pro tebe 
velmi úspěšná. Kromě výše uve-
dených vítězství jsi získala zlatou 
medaili i tady u nás v Palkovi-
cích, v Praze – Vinoři a Pacově 
jsi získala bronzovou medaili  
a v Kralupech nad Vltavou stří-
bro. Co by sis přála v příští sezó-
ně?  

„V příští sezóně již postoupím do 
vyšší kategorie. Určitě se budu snažit 
rychle se „rozkoukat“ a pokusit se navá-
zat na výsledky z letošního roku, ale 
vím, že to bude velmi těžké. Ráda bych 
se také probojovala na mezinárodní mis-
trovství v turistických závodech, které se 
bude konat na Slovensku. Letos se mi 
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tento závod příliš nepovedl, tak bych to 
příští rok ráda napravila.“ 

 
Ondra Huďa – v Českém poháru 

obsadil 5. místo, ve stíhacím závodě 
mistrovství ČR 4. místo, na mezinárod-
ním mistrovství v turistických závodech 
rovněž 4. místo. V prvním závodě ČP 
v Palkovicích zvítězil a v Praze – Vinoři 
obsadil 3. místo. Stal se také přeborní-
kem Moravskoslezského kraje.  

Ondro, který závod byl letos 
nejtěžší pro tebe? 

„Určitě třetí závod Českého poháru 
v Pacově. Po dvou kolech jsem byl ve-
doucím závodníkem a první místo jsem 
si chtěl udržet i po závodě v Pacově. 
Dolehla však na mě velká nervozita  
a závod se mi příliš nepovedl. V celko-
vém pořadí Českého poháru jsem na-
konec klesl na 5. místo. Určitě to však 
byla pro mě cenná zkušenost a doufám, 
že v příští sezóně se s tím poperu lépe.“ 

Jakého výsledku si letos ceníš 
nejvíce?  

„Radost jsem měl ze všech medaili, 
které jsem letos získal. Potěšilo mě, že 
jsem se stal přeborníkem Moravskoslez-
ského kraje, ale nejvíce si cením 4. mís-
ta ve stíhacím závodě na mistrovství 
České republiky. Byl to nesmírně těžký 
závod. Jen o vlásek mi unikla bronzová 
medaile na mezinárodních závodech, 
neboť jsem měl stejný výsledný čas jako 
závodník na 3. místě, ale bohužel jsem 
měl o jeden trestný bod více než on a to 
rozhodlo o pořadí.“ 

 
Petr Bílek – v Palkovicích získal 

bronzovou medaili, rovněž tak v Pacově. 
Celkově obsadil v Českém poháru  
5. místo, stejně jako na mistrovství ČR  

a 5. místo obsadil i na mezinárodním 
mistrovství v turistických závodech. 

Péťo, vypadá to, že pětka je 
tvé oblíbené číslo…… 

„Když jsem skončil téměř ve všech 
závodech na 5. místě, měl jsem radost. 
Pětku mám rád, ale ne ve škole. Tam 
mám raději jedničky.“ 

Který závod se ti letos povedl 
nejlépe, a který se ti naopak ne-
podařil? 

„Nejspokojenější jsem byl v Palkovi-
cích a v Pacově. V obou závodech jsem 
získal bronzové medaile. Myslím, že se 
mi letos nepovedl závod v Praze-Vinoři, 
i když ani ten jsem vyloženě nepokazil, 
ale soupeři byli rychlejší. Doufám, že se 
mi i v příštím roce podaří probojovat se 
na mezinárodní mistrovství v turistických 
závodech. To je moje velké přání.“ 

 
Julie Halešová – v Palkovicích ob-

sadila 7. místo, v Praze - Vinoři 9., 
v Pacově 7., na mistrovství ČR v Kralu-
pech 8. místo a stejné umístění měla  
i na mezinárodních závodech. 

V letošním roce jsi se poprvé 
zúčastnila všech závodů Českého 
poháru po svém zranění. Jak se 
ti sezóna líbila? 

„Se sezónou jsem spokojena, neboť 
jsem dosáhla nejlepších svých umístění. 
Nejvíce jsem byla překvapena, že jsem 
byla nominována na mezinárodní závo-
dy. Protože jsem se to však dozvěděla 
necelých 24 hodin před vlastním závo-
dem, neměla jsem již čas na vlastní pří-
pravu...“ 

 
Tomáš Hrdina – obsadil v Praze-

Vinoři 2. místo, v Palkovicích skončil na 
6. místě, v Pacově na 7. a v Kralupech 
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nad Vltavou obsadil 9. místo. Na mezi-
národní závody byl nominován jako ná-
hradník, ale do vlastního závodu nebyl 
povolán a působil ve funkci pomocného 
vedoucího. 

Kolik vás v letošním roce staly 
všechny závody? 

„No, bylo to hodně. Zatím nás závo-
dy vyšly na 70.000,- Kč, což průměrně 
na jednoho závodníka dělá cca 3.000,- 
Kč. Malou část nákladů nám pokryly 
sponzorské dary, ale zbývající část jsme 
si museli uhradit z vlastních prostředků.“  

Kolik závodníků se jednotli-
vých kol zúčastnilo? 

„V průměru se jednoho závodu Čes-
kého poháru zúčastňuje okolo 250 zá-
vodníků, na mistrovstvích republiky je již 
účast menší, protože záleží na postu-
pech. Tam je počet závodníků okolo 
120.“ 

 Jaké plány má oddíl do bu-
doucna? 

„Letošní sezóna byla pro nás velmi 
úspěšná. Byli bychom rádi, kdyby se 
nám v příštím roce dařilo stejně jako le-
tos nebo ještě lépe. V příští sezóně bu-
dou dva ze čtyř závodů v našem regio- 
 

nu. Jeden v Malenovicích a druhý ve 
Frýdlantě nad Ostravicí, takže se dá říci, 
že budeme závodit „doma“. Vzhledem 
k blízkosti těchto dvou míst to snad pro 
nás nebude ani tak finančně náročné. 
Třetí místo v republice v hodnocení od-
dílů, které jsme letos získali nás velmi 
potěšilo, ale příští rok bychom rádi po-
hlíželi ještě výše.  

V letošním roce byl jeden ze závodů 
Českého poháru uspořádán i v Palko-
vicích a mezi závodníky i vedoucími byl 
hodnocen velmi vysoko. Všem se u nás 
velmi líbilo. Příští rok se bude meziná-
rodní mistrovství v turistických závodech 
konat na Slovensku, ale v roce 2011 
bychom tento závod rádi uspořádali  
u nás doma.“ 

 
Redakční rada blahopřeje všem 

závodníkům k vynikajícím výsled-
kům v celé letošní sezóně a děkuje 
za vzornou reprezentaci obce. Zá-
roveň děkuje všem vedoucím oddí-
lu za obětavou a náročnou práci  
i za čas, který našim dětem věnují. 

 
( za redakční radu Martina Mertová ) 

 
 
 

Dvě velká vítězství 
 

Byla neděle 30. srpna 2009 a na zá-
vodišti Velká Chuchle v Praze se jede 
prestižní rovinový dostih – listed katego-
rie, 64. ročník TATTERSALLS ST. 
LEGER na 2 800 metrů s dotací jeden 
milión korun. 

Z Palkovic časně ráno vyjíždí zájez-
dový autobus a mikrobus, který do Pra-

hy veze sedmdesát příznivců a fandů do-
stihového sportu s oranžovými čepič-
kami. Mnohé z nich již s autogramy, 
majitele, trenéra i žokeje z předcháze-
jících závodů. 

Čím byl tento závod výjimečný a vel-
ký? Hlavně tím, že opět po osmi letech, 
může pouze jeden, jediný kůň ze star-
tovního pole Age of Jape, ze stáje Ra-
dim Bača z Palkovic získat nejcennější 
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trofej v dostihovém sportu „Trojkoru-
nu“. 

Ta může patřit pouze koni, který vy-
hraje zároveň Velkou jarní cenu a České 
Derby. A Age of Jape byl před startem 
ten, který tyto podmínky splňoval. Byl 
největším favoritem mezi kvalitou ostat-
ních koní, a proto byl na jeho vítězství 
vypsán velmi nízký kurz 1:1,5. 

Startu tohoto dostihu předcházel zá-
vod 4-letých a starších koní „Cena Elek-
trizace železnic Praha“ přes proutěné 
překážky III. kategorie na 3 300 metrů. 
I v tomto závodě měl majitel Radim Ba-
ča na startu svého koně. Pětiletého TE-
REBESZE trénuje ve Velkých Karlovi-
cích syn slavného trenéra Františka Hol-
čáka – Radek, sedlal ho mezinárodní 
žokej - slovák Tomáš Bosák. Terebesz je 
mimo jiných úspěchů vítěz prestižního 
závodu z roku 2008 v italském Meranu. 

Po startu se Terebesz držel ve středu 
startovního pole. Do útoku přešel až 
v cílové rovince, kde zvítězil o půl délky. 
Palkovičtí diváci se vítězstvím hned 
v úvodu nedělního odpoledne doslova 
namlsali. 

Sluší se ještě připomenout, že Age of 
Jape před závodem v pražské Chuchli 
nezahálel, startoval s žokejem Jean Pier-
re Lopezem v neděli 19. července 
v Bratislavě ve Slovenském Derby na 
trati dlouhé 2 400 metrů s dotací 67 tis. 
eur. A opět vítězně! 

Žokej Jean Pierre Lopez se tímto ví-
tězstvím stal ve své kariéře nepřekona-
telný v Evropě. Je vítězem devíti mezi-
národních Derby, což je absolutní jez-
decký vrchol. 

Je 15.45 hod.. Jezdci představují 
koně i sebe před hlavní tribunou. Lopez 
má oranžově pruhovány dres, který 

přímo září ve startovním poli. Při loso-
vání dostává kůň startovní číslo „13“. 
Realizační tým v čele s trenérem Fran-
tiškem Holčákem, ale věří, že dnes to 
bude číslo šťastné. Koně jsou postupně 
zaváděny do startovních boxů. Napětí 
roste! Boxy se otevírají. Je odstartová-
no! 

Jeden z koní se ihned po startu neu-
držitelně řítí vpřed. Získává až 80 met-
rový náskok, který však postupně ztrácí. 
Ostatní koně mají mírnější a vyrovnaný 
start. V prvním kole probíhá před hlavní 
tribunou Age of Jape na 11. místě. 
Fanklub palkovických příznivců hlasitě 
povzbuzuje, …Jape, Jape, Jape, …! 
Snad i ve skrytu duše, ze strachu 
z možného neúspěchu. Jen zkušený Lo-
pez ví, co kůň umí. Ví, že si nemůže do-
volit být vepředu příliš brzy. V polovině 
závodu je Age of Jape ve středu běžící-
ho pole. V poslední zatáčce před cílovou 
rovinkou je šestý, pátý, čtvrtý,…. Do cí-
lové rovinky vbíhá na prvním místě  
a svůj náskok stále zvyšuje. Před cílem 
již očividně vypouští nasazené tempo. 
Žokej Lopez se zdraví s příznivci i diváky 
zdviženou levicí a vztyčenými třemi prsty 
na znamení vítězství a získané „Trojko-
runy!“ Cílem probíhá s náskokem dva 
a půl koňské délky. Dokazuje, že 
v současné době nemá v rovinných zá-
vodech konkurenci. 

Bezprostředně po ukončeném dosti-
hu převzali jezdec, trenér a majitel oce-
nění a poháry, které jim předal exminis-
tr zahraničí pan Karel Schwarzenberg. 

Získaná „Trojkoruna“ je nejprestiž-
nější ocenění a zároveň tou nejvyšší me-
tou, kterou může majitel, trenér, jezdec, 
chovatel, ošetřovatel, prostě celý reali-
zační tým včetně vodiče koní Kamila Pí-
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chala (který před lety při dostizích utrpěl 
těžká zranění) v dostihovém světě do-
sáhnout. Trojkoruna je pouze čestná 
cena, bez dotace, ale historický zapsaná 
v dějinách dostihového sportu. 

Kůň „hrdina“ Age of Jape je teprve 
sedmým koněm v historii naší země, 
kterému se to podařilo. Pan Holčák  
o něm řekl „…kůň zraje jako víno…!“ 
Z deseti závodů své kariéry, má za sebou 
devět vítězství. Druhý byl jen jednou při 
svém debutu v polské metropoli. 

Pro trenéra pana Františka Holčáka 
znamenalo vítězství v Trojkoruně „čistý 
hattrick.“ Poprvé v roce 1996 s koněm 
Glowingem, o šest let později s koněm 
Tribal Instinctem a letos (2009) se rado-
val potřetí s koněm Age of Japem. Po 
závodě vzpomenul „každý z nich byl vý-
jimečný, ale oproti dobám před deseti 
lety je dnes konkurence výrazně tvrdší. 
Takže je třeba Age of  Jape postavit 
nejvýše.“ 

Jean Pierre Lopez je rutinovaný 
Francouz (42 let), mezinárodní žokej, 
sedminásobný rakouský šampión, vítěz 
více než 600 dostihů, z toho vítěz devíti 
mezinárodních DERBY a miláček čes-
kých milovníků koní a dostihů!  

Chovatel, starosta obce Palkovice, 
patří mezi nejmladší chovatele koní  
v republice a přesto už si vítězství svých 
miláčků zapisuje do druhé desítky. Kdo 
ví, čím nás do budoucna ještě překvapí? 

A diváci, příznivci, fanklub? Ti po 
vyhlášení vítězného koně, majiteli Radi-
mu Bačovi zazpívali nové podání známé 
lidovky „Beskyde, Beskyde …“ a pak 
dostal opravdového „hobla“. 

Redakční rada a Zastupitelstvo obce 
blahopřeje celému realizačnímu týmu k 
dvojnásobnému vítězství v pražské Velké 
Chuchli a děkuje za zviditelnění a repre-
zentaci naší obce v rámci celé České re-
publiky. 

( Stanislav Harabiš,  
přímý účastník dostihů ) 

 
 
 

 
Rozpis volejbalových zápasů hraných do konce roku ve Sportovní hale 
v Palkovicích 
 
MUŽI „A“  II.NL Sobota 17.10.2009 v 10 a 13 hodin Palkovice - Olomouc 
KADETI       KP Neděle 18.10.2009 v 10 a 12 hodin Palkovice – DHL Ostrava  
KADETI       KP Neděle 1.11.2009 v 10 a 12 hodin Palkovice – D. Benešov 
ŽENY  KP 1 Sobota   7.11.2009 v 10 a 13 hodin Palkovice – Frenštát p/R 
MUŽI „A“  II.NL Sobota 7.11.2009 v 10 a 13 hodin Palkovice - Drásov 
JUNIORKY KP Neděle     8.11.2009 v 16.30 a 18 hod. Palkovice – Kopřivnice 
MUŽI „A“   II.NL  Sobota 14.11.2009 v 10 a 13 hodin  Palkovice – VŠB Ostrava 
KADETI    KP Neděle 15.11.2009 v 10 a 12 hodin Palkovice – Nový Jičín 
ŽENY  KP 1 Sobota    21.11.2009 v 10 a 13 hodin Palkovice – Vratimov 
MUŽI „A“  II.NL  Sobota 28.11.2009 v 10 a 13 hodin  Palkovice – Holešov 
ŽENY  KP 1 Sobota    5.12.2009 v 10 a 13 hodin Palkovice – SKV Orlová 
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Akce pro děti a sport na Myslíku 
v letošním létě 
 

SDH a TJ Sokol Myslík společně 
uspořádali 6. 6. 2009 „ Dětský den 
s překvapením“, kterého se zúčastnilo 
60 dětí. Počasí nezklamalo, celý den pl-
ný soutěží a her se konal za krásného 
slunečného počasí, pod dohledem tee-
nagerů v čele se Zuzkou Chýlkovou. 
Odměnou za předvedené výkony a sna-
hu byly děti odměněny spoustou slad-
kostí a drobných dárečků, občerstvení  
a doplnění tekutin bylo samozřejmostí. 
O velké překvapení se postarali místní 
hasiči, kteří zajistili nastříkání velkého 
množství pěny, ve které se děti s radostí 
ztrácely a znovu nacházely, prostě řádi-
ly. Děti si dokonce mohly samy vyzkou-
šet, samozřejmě pod dohledem, moder-
ní hasičskou techniku. Zpestřením byla  
i projížďka na konících. Všechno pro-
běhlo tak rychle a krásně, že se už 
všichni těšili na další akci.  

Datum 29. 8. 2009 znamená pro 
děti blížící se konec prázdnin, tak se 
opět SDH a TJ Sokol Myslík snažili ten-
to konec trochu zpříjemnit akcí „ Roz-
loučení s prázdninami“. I přes nepřízni-
vé deštivé počasí se zúčastnilo 35 dětí. 
Opět byly připraveny různé hry a soutě-
že, s vyvrcholením - hledáním ztracené-
ho pokladu. Ten se nalézt podařilo, tak-
že odměna děti samozřejmě neminula. 
Večer po předchozích zápoleních násle- 
 

dovala diskotéka, kde si mohly děti samy 
zazpívat s mikrofonem za doprovodu 
hudby. S přibývajícím večerem děti do-
provodili i rodiče. O celodenní „pitný 
režim“ se postarali hasiči. 

Za hladký průběh těchto akcí za po-
hody i sloty děkujeme organizátorům  
a těšíme se na další. 

Teď už jen pár slov ke sportovním vý-
konům našich myslíkovských fotbalistů.  

4. 7. 2009 se konal již tradiční turnaj 
v Měrkovicích za účasti 8 družstev. Slu-
níčko a teplo se snažilo znepříjemnit po-
hyb na hřišti, ale my jsme se nedali, bo-
jovali a odvezli jsme si krásné 3. místo.  

25. 7. 2009 pod organizaci TJ So-
kol Myslík byl uspořádán turnaj na umě-
lém povrchu v areálu školy na Myslíku, 
opět za účasti 8 fotbalových týmů. Ten-
tokrát si s námi počasí hrálo, sluníčko, 
déšť, sluníčko, déšť …, ale diváky, fa-
noušky a samozřejmě fotbalisty to neod-
radilo. Jídlo, pití, hudba a stále dobrá 
nálada, to vše bylo přítomno po celý 
den. I díky přispění sponzorů Zero Pal-
kovice a DOMANA vyběhlo naše druž-
stvo s novými dresy a odměnou za to 
bylo finále Myslík – Tichá.Toto finále 
jsme prohráli, ale i 2. místo je pro nás 
krásné. Za rok se určitě zase sejdeme  
a budeme opět bojovat o co nejlepší 
umístění.  

Příští rok se na všechny znovu těší-
me. 

( SDH Myslík a TJ Sokol Myslík ) 

 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

Letní aktivita byla jako každoročně 
velmi pestrá, proběhly tyto akce: 

Středa 17. června - tradiční “sma-
žení vaječiny“ u myslivny na Bařině, kte-
ré se vydařilo. Z donesených vajíček byla 
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připravena chutná vaječina kuchařkami 
z výboru. K poslechu a dobré náladě 
hrál na harmoniku pan Vlček. Mnozí si 
chutnou vaječinu ještě přidali. Díky patří 
myslivcům, kteří areál zapůjčili. Účast 
byla asi 57 osob. 

Středa 2. července - uspořádáno 
výborem pololetní hodnocení aktivity. 
Celkem na 10 akcích bylo přítomno 
348 členů. Přijato celkem 7 nových čle-
nů. Členové výboru navštívili celkem  
16 jubilantů. 

Středa l9. srpna - uspořádány 
opět “plackové hody“ v areálu pana Zd. 
Bači. Z 30 kg bramborového těsta  
upeklo šest kuchařek celkem l68 výbor-
ných placků. Přítomno bylo 82 členů  
a hostů, včetně 8 malých capartů, kteří 
se díky panu Bačovi mohli svézt na ko-
níčcích. K dobré náladě hrála dvojice 
harmonikářů Chlebek-Kalkus. Přijela ta-
ké dechová hudba Palkovjanka se sta-
rostou Radimem Bačou pozvat seniory 
na dožínky. 
Připravené akce: 

V měsíci říjnu jsou připraveny tyto 
akce: 

Ve středu 14. října (možná se 
změní datum zájezdu!) zájezd na vino- 
 
 

braní do Svatobořic na Slovácko, dopo-
ledne návštěva vybrané památky. Vede 
předseda Josef Chlebek. 

Ve středu 21. října zájezd na bur-
zu do polského Těšína s odjezdem  
v 7 hodin ráno na stanovišti za hostin-
cem Kubala. Bližší informace na obě říj-
nové akce ve skřínce Seniorklubu. 
 
Jubilanti: 

Září: ing. Bužková Šárka (2. 9.), 
Brudná Danuše (21. 9.) 

Říjen: Červenková Sylva (14. 10.), 
Mičulková Iva (22. 10.) 

Všem blahopřejeme! 
 
Noví členové: 

Josef  Kohut  a Ladislav Masař. Sr-
dečně je mezi nás vítáme a kdo bude 
další? 
 
Různé: 

V srpnu jsme se rozloučili na posled-
ní cestě s dlouholetými členkami Seni-
orklubu s paní Drahomírou Mičaníkovou 
a paní Vandou Němcovou. 

 
( za Seniorklub Vilém Vlk,  

jednatel ) 

 

Pozvánka 
 

Český svaz chovatelů v Palkovicích pořádá v sobotu 24.10.2009 v areálu 
chovatelů u sušičky „PRODEJNÍ VÝSTAVU“ drobných hospodářských zvířat  
( králíků, drůbeže, ovcí, koz, morčat, štěňat, koček aj. ) od 9 do 12 hodin. Příjem 
zvířat je od 8 do 9 hodin. Poplatek za jedno prodané zvíře činí 10 Kč. Bližší in-
formace podá pan Milan Mívalt, tel.558 656 039 nebo mob. 733 731 343. 

 

Srdečně zvou pořadatelé. 
 
 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 22 

 

Recepty pro Vás 
 

 
Zelí pomůže  
proti rakovině 
 

Oblíbené kysa-
né zelí účinně 
chrání před vzni-
kem rakoviny jater, 
plic, tlustého střeva a prsu. Věděli jste 
to? Látky zabraňující nádorovému bujení 
však neobsahuje zelí jako takové, 
ozdravné účinky mu dodává až proces 
kysání. Během něj totiž v zelí vznikají 
takzvané izotiokyanáty, látky, které mají 
silně protirakovinné účinky. 

Uchování celých zelných hlávek na-
solením už znali staří Římané. Dnešní 
způsob výroby kysaného zelí údajně 
převzali ve středověku Slované od Tata-
rů. Při objevných cestách po světových 
mořích se dávní mořeplavci chránili po-
žíváním kysaného zelí před obávanými 
kurdějemi, nemoci vznikající z nedostat-
ku vitamínů. 

Obsah vitamínu C je v kysaném zelí 
dokonce vyšší než v čerstvém, což je dů-
sledek činnosti bakterií mléčného kvaše-
ní. Již 200 g kysaného zelí pokryje den-
ní potřebu vitamínu C. Zelí působí také 
proti depresím a obsah vitamínu B12 je 
dobrý pro nervovou soustavu. Vysoké 
množství vitamínu C zvyšuje imunitu a je 
velice potřebný ke tvorbě hormonů. 
V kysaném zelí najdeme také draslík, že-
lezo, vápník, zinek, hořčík, fluor a en-
zymy. Kysané zelí rovněž podporuje 
tvorbu krve a hormonů. Aktivuje imu-
nitní systém v boji proti virům a bakteri-
ím, posiluje organismus proti infekcím. 

Snižuje také vysoké hodnoty krevního 
tlaku a zároveň aktivuje funkci střev  
a vylučování toxických látek. Podporuje 
i látkovou výměnu a má odvodňující 
účinek, a proto umožňuje rychlé odstra-
ňování odpadních látek z těla. 

 
Jak zelí nakládat 

5 kg zelí, 2 cibule, 20 g soli, několik 
bobkových listů, hrst kmínu, pár kuliček 
pepře, střední kořen křenu, 4 jablka, 
kopr. 

Zelí omyjeme, očistíme, nakrouháme. 
Na dno sudu nebo zelňáku dáme trošku 
výše uvedeného koření a rozložíme celé 
zelné listy. Na tyto listy poklademe na-
krouhané zelí a pěchujeme, každou vrst-
vu osolíme, posypeme kmínem, přidáme 
několik bobkových listů, křen a pepř. 
Každou vrstvu je důležité důkladně stlačit. 
Jestliže přidáváme jablka, tak je rozloží-
me do každé vrstvy. Když je sud plný  
a zelí stlačené, necháme ho 2 týdny 
v teple. Poté do žlábku u nádoby nalije-
me vodu, dáme do sklepa, či spíže a ne-
cháme kvasit několik dalších týdnů. 

Pozor! Zelí musí být na povrchu po-
kryté zelnými listy a šťávou, nesmí 
oschnout, jinak by se začalo kazit. Když 
pak zelí odebíráme, tak musíme do ná-
doby dolívat vodu. 

 
Rychlokvašené zelí 

2 kg bílého zelí, 1 bramboru, trochu 
chleba, kmín, sůl a pepř, bobkový list. 

Zelí omyjeme a nakrouháme. Na dno 
většího hrnce dáme chlebovou kůrku, 
syrovou bramboru vcelku a navrch na-
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pěchujeme zelí. Jednotlivé vrstvy zelí 
posypeme solí, pepřem a kmínem a na-
vrch přidáme bobkový list. Nakonec zelí 
přelijeme převařenou vlažnou vodou  
a zakryjeme. Necháme kvasit 2 – 3 dny. 
Takto připravené zelí je třeba hned 
zkonzumovat, jinak by se zkazilo. 

Tip! Zelí dodají zajímavou chuť bo-
růvky, ananas, jablka, hroznové víno, 
rozinky, sušené datle či fíky. 

 
Zelný salát s mrkví 

Balíček kysaného zelí, 3 mrkve, 1 ci-
bule, 1 lžíce majonézy, 1 lžíce bílého jo-
gurtu, 2 lžíce hořčice, 1/2 lžičky wor-
chesterové omáčky, sůl, cukr, ocet, mle-
tý pepř 

Kysané zelí nasekáme, přidáme na-
strouhanou mrkev a nakrájenou cibuli. 
Majonézu rozmícháme s jogurtem, hoř-
čicí, worchesterovou omáčkou, zalijeme 
připravenou zeleninu a promícháme. 
Dochutíme solí, cukrem, octem a mle-
tým pepřem. Necháme v chladu uležet. 

 
Kotlety se zelím 

6 silnějších vepřových kotlet, 500 g 
kysaného zelí, 250 g zakysané smetany, 
100 g anglické slaniny, 1 cibule,  
3 stroužky česneku, 1 bobkový list,  

1 brambora, 6 lžiček kečupu, olej, sůl, 
pepř, tuk na vymazání pekáčku 

Řízky naklepeme, osolíme a na roz-
páleném oleji zprudka opečeme po 
obou stranách. Slaninu a oloupanou ci-
buli nakrájíme na kostičky a najednou 
osmažíme ve výpeku. Přidáme oloupaný 
a prolisovaný česnek, zelí, bobkový list, 
opepříme a dusíme, dokud není zelí 
měkké. Pak bobkový list odstraníme. 
Bramboru oloupeme, omyjeme, najem-
no nastrouháme a přimícháme k zelí. 
Maso rozložíme do pekáčku vymazané-
ho tukem. Na každý řízek navršíme ko-
peček zelí a lžičku zakysané smetany. 
Dáme zapéci do předehřáté trouby. 

Každou porci podáváme ozdobenou 
lžičkou kečupu. 

 
Kuře na kysaném zelí 

4 kuřecí čtvrtky, 2 balíčky kysaného 
zelí, sůl, grilovací koření, kmín, česnek 

Do pekáčku dáme na dno zelí i se 
šťávou. Kuřecí díly nasolíme, posypeme 
grilovacím kořením a kmínem a položí-
me na zelí. Pečeme asi 40 minut, pak 
na kuře natřeme lisovaný česnek a do-
pečeme ještě asi 15 minut. 

 
( připravila Karla Menšíková ) 

 
 
  

 

Znáš Palkovice? 
 

 
Soutěž pro mládež 

 
Na poslední soutěžní otázku,  v minu-

lém čísle Palkovických listů nedošla bo-
hužel žádná správná odpověď, takže toto 
soutěžní kolo nemělo svého výherce.  

Tímto soutěž „Znáš Palkovice“ končí 
a celkovým vítězem byl redakční radou 
vylosován Lukáš Krigovský, který si 
vítěznou cenu může vyzvednout na 
Obecní úřadě v Palkovicích u paní Mer-
tové. 
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Kino 
 

 
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ 
Nová americká krimi - detektivka. 
PÁTEK 23.10.2009 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české znění,  
138 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 9. Července 2009 
 

NÁVRH 
Nová americká romantická komedie  
se Sandrou Bullock v hlavní roli. 
PÁTEK 30.10.2009 V 19.30 HOD.  
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky,  
108 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 27. Srpna 2009 

 
 

 
 

KOSENÍ TRÁVY 
• přerostlé • neudržované • včetně svahu • 

 

KÁCENÍ STROMŮ, ŘEZÁNÍ DŘEVA 
 

Mobil: 608 728 530 
 
 
 
 

 

Termínový kalendář 
 

 
14. 10. Seniorklub - zájezd na vinobraní do Svatobořic (termín se může změnit) 
17. 10. Sběr nebezpečného odpadu – dle harmonogramu 
17. 10.  Sběr velkoobjemového odpadu v prostorách haly OÚ 
21. 10. Seniorklub zájezd do polského Těšína 
24. 10.   Sběr velkoobjemového odpadu v prostorách haly OÚ 
 

 

 
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 15. 10. 2009. Vychází osmkrát ročně. 
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Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 

Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek – Místek 
 
 

Nabídka studijních a učebních oborů: 
 
Studijní obory:  čtyřleté s maturitou 

 

 Agropodnikání 
 Mechanizace a služby 

 
Učební obory:  tříleté s výučním listem 
 

zemědělské 
 Zahradník 
 Zemědělec- farmář 

 

lesnické 
 Lesní mechanizátor 
 Zpracovatel dřeva 

 

technické 
 Kovář a podkovář 
 Opravář zemědělských strojů 

 
Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské průkazy  
sk. B,T,C, svářečské kurzy, zbrojní průkaz, motorová pila, hydraulická 
ruka, sklízecí mlátička, LKT, UKT a další specializace. 
 
Nástavbové denní studium:  dvouleté s maturitou 
 

 Podnikání 
 

Dny otevřených dveří:  
11.11.2009, 9.12.2009, 13.1.2010 (vždy do 16.30 hod.) 

Osobní návštěvy po telefonní dohodě. 
 

Získaná kvalifikace ve škole = jistota uplatnění v životě. 
 

Bližší informace na: 
tel.: 558 432 525, e-mail: sekretariat@sszfm.cz , http: www.sszfm.cz 
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