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Pranostika
Březen za kamna vlezem,
duben – ještě tam budem,
máj – vyženem kozy v háj.
V kožichu sij jařinu a v košili oziminu.
O sv. Tomáši sníh bředne na kaši.
Mnoho chroustů na jaře předvídá úrodný rok.
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Zprávy z Obecního úřadu…
Rozpočet - rok 2011 - Obec Palkovice
PŘÍJMY
TŘ.1: Daňové příjmy a poplatky
Odpa

Položka

Název

Kč

1111 daň z příjmu FO-závislá činnost

4 450 000,00

1112 daň z příjmu FO-SVČ

1 650 000,00

1113 daň z příjmu FO-kapitál. Výnosy

375 700,00

1121 daň z příjmu PO

4 750 000,00

1122 daň z příjmu PO za obce

1 000 000,00

1211 daň z přidané hodnoty
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341 poplatek ze psů

10 200 000,00
1 600 000,00
50 000,00

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství

5 000,00

1344 poplatek ze vstupného

2 000,00

1347 poplatek za VHP (hrací automaty)
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitosti
2460 splátky půjček FRB
Celkem:

20 000,00
60 000,00
1 100 000,00
150 000,00
25 412 700,00

TŘ.4: Přijaté dotace
Odpa

Položka

Název

4112 neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV
4222 dotace MSLK - vybudování multifunkčního výletiště
4222 dotace MSLK -kanalizace Myslík III.etapa
4216 dotace MZ - kanalizace Myslík III.etapa
Celkem:

4

Kč
1 104 300,00
584 000,00
1 950 000,00
10 540 000,00
14 178 300,00
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Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství
Odpa

Položka Název

1031

příjem lesy

Celkem:

Kč
1 000 000,00
1 000 000,00

Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo
Odpa

Položka

Název

3313

kino - tržba

3314

knihovna - půjčovné

3319

kultura - vstupné, výtěžek VHP, AVE - dar

Kč
100 000,00
7 000,00
100 000,00

3341

místní rozhlas - hlášení

3349

Palkovické listy

3412

tělocvična - nájem

300 000,00

3612

byty - nájmy (320,414,398, M118)

650 000,00

3613

nebytové hospodářství (M118, DS267,265,619)

3632

hřbitovní poplatky

3639

příjmy komunální služby (hala), prodej pozemků

3722

odpady-podnikatelé

3725

příjmy za tříděný odpad (EKO-KOM)

Celkem:

2 000,00
40 000,00

1 200 000,00
40 000,00
350 000,00
50 000,00
700 000,00
3 539 000,00

Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby
Odpa

Položka

Název

Kč

6310

úroky z účtů (včetně FRB)

50 000,00

6409

úhrada za dobývací prostor

10 000,00

Celkem:

60 000,00

Financování
8123

úvěr na kanalizaci Myslík III.etapa

Příjmy celkem + financování :
Kč

4 933 000,00

49 123 000,00
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VÝDAJE
Skupina 1: Zemědělství a lesní hospodářství
Odpa

Položka Název
1031

lesní hospodářství (předpoklad Lesostavby)

Celkem:

Kč
700 000,00
700 000,00

Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Odpa

Položka Název

Kč

2141

propagace obce (centrum obce) - projekty

2212

silnice (včetně zimní údržby)

2219

chodníky, zastávky (chodník Palkovice-Myslík)

500 000,00

2221

dopravní obslužnost (ČSAD F-M, Conex Ostrava)

187 600,00

2229

dopravní značení

2321

kanalizace 2.část

2321

kanalizace Myslík III.část

Celkem:

650 000,00
3 510 000,00

20 000,00
2 265 870,00
17 423 000,00
24 556 470,00

Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo
Odpa
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Položka Název

Kč

3113

ZŠ příspěvek KÚMSK (příjem-/4112)

453 103,00

3113

ZŠ příspěvek obce

3113

ZŠ - opravy, údržba budovy

200 000,00

3313

kino

250 000,00

3314

knihovna Brušperk - příspěvek

114 980,00

3314

knihovna

180 000,00

3319

kultura (kult.dům čp.295,kronika,dožínky,zábavy,aj)

500 000,00

3319

vybudování multifunkčního výletiště

995 000,00

3326

kulturní památky (kapličky, pomníky aj.)

3349

Palkovické listy

120 000,00

3399

SPOZ

135 000,00

3412

tělocvična

850 000,00

1 546 897,00

50 000,00
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3612

byty (čp.320,414,398,118)

250 000,00

3612

600 000,00

3613

DPS čp.320 - fasáda
nebytové hospod.( čp. 619, DS
čp.267,čp.265,M118)

3631

veřejné osvětlení

780 000,00

3632

pohřebnictví

100 000,00

3635

územní plán

3639

komunální služby (hala, Zetor, pozemky)

3721
3722

nebezpečný odpad - svoz
komunál.odpad (TS Frýdl.,skládka Staříč, sběrný
dvůr)

3725

tříděný odpad(Frýdecká skládka, sběrný dvůr))

600 000,00

3745

veřejná zeleň

250 000,00

Celkem:

1 200 000,00

600 000,00
2 500 000,00
200 000,00
1 650 000,00

14 124 980,00

Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti
Odpa

Položka Název

Kč

4379

klub důchodců - příspěvek na akce

35 000,00

4349

příspěvek obce - rodinám, těl. postiženým

50 000,00

Celkem:

85 000,00

Skupina 5 - Obrana, bezpečnost a PO
Odpa

Položka Název
5512

požární ochrana - dobrovolná část

Celkem:

Kč
280 000,00
280 000,00

Skupina 6 -Všeobecná veřejná správa a služby
Odpa

Položka Název

Kč

6112

zastupitelstvo

1 700 000,00

6171

správa

3 000 000,00

6171

správa - sociální fond (org. 23)

200 000,00

6310

úroky z úvěrů

350 000,00

6320

pojištění majetku

100 000,00
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6399

pojištění majetku, daně placené obcí

6402

vratka dotace - sčítání lidu, hasiči

6409

příspěvky zájmovým organizacím a svazům

Celkem:

1 100 000,00
18 640,00
300 000,00
6 768 640,00

Třída 8 - Financování
Odpa

Položka Název
8114

úvěr ESSOX - sekačka Kubota

8124

úvěr ČS,a.s. - kanalizace 1.část

8124

úvěr ČS,a.s. - návěs Pronar T655 (ke Kubotě)

48 545,00

8124

úvěr ČS,a.s. - traktor Kubota vč.příslušenství

517 910,00

Celkem:
Výdaje celkem:
Kč

Vítání občánků v Palkovicích
V neděli 20. února 2011 se konala
v naší obci významná společenská událost a to vítání nově narozených občánků a jejich slavnostní přijetí do svazku
obce. Tuto akci zajišťuje komise „Sbor
pro občanské záležitosti“ (SPOZ) ve spolupráci s obecním úřadem. Týká se všech
nově narozených dětí v daném roce a
zároveň přihlášených k trvalému pobytu
v Palkovicích. V našem případě se jedná
o 33 dětí, které se narodily od května
do konce roku 2010. Vzhledem ke kapacitě obřadní síně a k vyššímu počtu
dětí, přistoupili jsme k slavnostnímu přivítání celkem ve čtyřech obřadech. První dva obřady se konaly 20. února a dal8

Kč
241 455,00
1 800 000,00

2 607 910,00

49 123 000,00

ší dva 6. března. Tato akce byla zajímavá také tím, že se uskutečnila v nové obřadní síni, která byla vybudována v 1.
patře obecního úřadu. Obřadu se ujal,
jak je již také tradicí, nový předseda komise SPOZ Tomáš Huďa, který přítomné rodiče spolu s jejich rodinnými příslušníky pozdravil a přivítal ve svém projevu. Pěkné bylo kulturní vystoupení dětí
z mateřské školy pod vedením paní učitelky Moniky Bebčákové, které tématicky zapadlo do obřadu. Aby těch novinek
nebylo málo, tentokrát nechyběla ani
televize, která tuto událost 20.února
2011 natáčela. Pozvání přijala televize
pro zpravodajský portál Povodí Ondřejnice. Záznam můžete zhlédnout na
www.povodiondrejnice.cz.
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Věříme, že se tato akce rodičům nově narozených dětí líbila a hlavně že se
jim bude líbit u nás v Palkovicích.

K tomu jim přejeme hodně zdraví a
spokojenosti, ať jim jejich ratolesti dělají
jen samou radost.
Zapsal Ing.Tomáš Huďa,
předseda komise SPOZ

Služby občanům…
Rozpis výkupu kožešin zvířat
pro rok 2011 v Palkovicích
a na Myslíku
Výkup je organizován zpravidla jednou za měsíc. Pro naši obec je výkupním dnem vždy pátek a to v termínech:
1.4. – 6.5. – 10.6. – 14.7. – 19.8.
– 23.9. – 28.10.? – 2.12.
Výkup je prováděn na přesně stanovených místech:

Informace o poskytovaných
službách v nově otevřeném
Centru zdravotních a sociálních
služeb Frýdek-Místek
(HOSPIC Frýdek-Místek
– ul. I. J. Pešiny 3640)
Centrum zdravotních a sociálních
služeb Frýdek-Místek (HOSPIC FrýdekMístek) poskytuje v současné době klientům pobytové odlehčovací služby. Pobytové odlehčovací služby jsou určeny zletilým osobám s vysokou mírou závislosti
na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností, s pohybovými
problémy, převážně imobilním nebo
částečně mobilním, ve stabilizovaném

Stará osada
Pohostinství
Kubala
Pohostinství
Tomis
Policie ČR

16.55 – 17.05
17.10 – 17.25

17.25 – 17.35
17.30 pouze
na znamení !!!
Myslík kaple 17.40 – 17.50
Vedoucí výkupu
pan Strnadel Josef, tel. 602 730 148

zdravotním stavu, o něž je jinak pečováno osobou blízkou. K pobytu jsou přijímání převážně lidé s vysokým stupněm
závislosti na pomoci jiné osoby. Důvodem pro poskytnutí odlehčovací služby
může být potřeba nezbytného odpočinku pečující osoby, nebo potřeba času
pro řešení osobních záležitostí pečující
osoby. Pobyt na lůžku odlehčovacích
služeb je časově omezen na nezbytně
nutnou dobu, zpravidla maximálně tří
měsíců. Smlouva s klientem je uzavírána
na dobu určitou.
V nejbližší době začne Centrum zdravotních služeb Frýdek-Místek nabízet
i hospicovou péči. Hospicová péče je
určena lidem v terminálním stádiu one9
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mocnění, u nichž není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale je možné paliativní péčí zmírnit důsledky onemocnění.
Podmínkou přijetí je indikace terminálního stadia onemocnění potvrzeného
vysílajícím zdravotnickým zařízením či

praktickým lékařem a informovaný souhlas klienta s hospitalizací.
Žádosti o umístění a bližší informace naleznete internetových stránkách
www.hospicfm.cz nebo u sociální pracovnice centra – tel. 595 538 128.

Nová rubrika Palkovických listů
Co je doma, to se počítá – dámy
a pánové!
Dvě jedničky, které završují letopočet letošního roku, se Palkovickým listům zdají málo. Proto se redakční rada rozhodla
obohatit je o další. O rozhovory s jedničkami v řadách domácích podnikatelů.

Žijete a podnikáte v osobité vsi v podhůří Beskyd? Zviditelněte se! Směle do
toho. Čeká na vás e-mailová adresa naší
nové kolegyně, Ivety Trochtové:
dopalkovic@seznam.cz. A pak už jen její
diktafon, připravený zaznamenat rozhovor s Vámi.

Co je doma, to se počítá – dámy a pánové!
Podnikatelská jednička
– tentokrát pálená
Ing. Vladimír Bača
Kam hodíš kamenem,
tam trefíš Baču. Ne nedělám si vtípky. Je to tak.
Já, jako takzvaná „naplavenina“, to znamená nerodačka, pohlížím na obec
i z tohoto hlediska. S tímto příjmením se můžete potkat
na úřadě, v penzionu, u koní, na
fotbalovém hřišti, ve škole, na
poli, u prasátek, ale i v pálenici. Dnes jsem oslovila jednoho
10

z těch, kteří toto příjmení
hrdě nosí – Vladimíra.
Otec dvou synů, věrný občan, který si kdysi na pár
let odskočil do Brna, aby
byl graduován na Vysokém učení technickém. A
pak si pan Vladimír Bača,
rodák z Palkovic, postavil
v domečku svou vlastní
voňavou laboratoř.
Není divu, že můj dům voní.
Vdechl jsem totiž život podnikání, které
od nepaměti na dědinu patří. Bydlím
v Palkovicích celý život, líbí se mi tady a
teď, když jsem si postavil pálenici, která
obec provoněla, tak už mi tady vůbec nic
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nechybí. Pálím kvalitní pálenku – pro radost sobě i druhým.
Pálenka je zřejmě termín pro
odborníky. Co si ale pod ním může představit laik?
Je to zkrátka alkoholický nápoj vyrobený kvašením surovin a jejich následnou destilací. Dělíme ho podle kvasu.
První v řadě stojí pálenka z ovoce – každý zná slivovici, meruňkovici, hruškovici.
Dále pak jde o vínovici, kde vstupní surovinou je vinná réva. Možná vás to
překvapí, pálenkou je také whisky a
rum, ale tyto produkty já nepálím.
Je známo, že se ovoce sklízí
na podzim. Kdy plody očesává a
zpracovává majitel pálenice?
Moje sezona začíná 1. 7. a končí 30.
6. Letos mám osmašedesát zákazníků.
Do Palkovic si zákazníci přivezou ovoce
nebo přímo kvas. Někteří za mnou dokonce jezdí i z jižní Moravy. Vědí totiž,
že moje pálenice má kvalitní zázemí.
Mám-li se vyjádřit čísly, tak první – třistalitrový - kotel byl v pálenici instalován
v roce 2000. Další – tentokrát dvousetlitrový - jsem si pořídil přibližně o tři roky
později. Mým posledním vylepšením pálenice je odpeckovač, takže nyní už mohu
dělit odpad na pecky a ostatní výpalky.
Jak vidíte budoucnost svou a
své firmy zároveň?

Vidím se ve své pálenici, pochopitelně. To víte, musím se uživit. A také se
mi líbí rčení: „Sám sobě jsem si pánem“. Nejde ale o projev sobectví. Rozhodně preferuji osobní přístup ke každému z mých zákazníků. To, že odjíždějí
domů spokojeni a s kvalitní pálenkou, je
pro mne rozhodující.
Podáváte občanům Palkovic
ze své pozice podnikatele pomocnou ruku?
Jsem jako kouzelník: měním ovoce
v pálenku. Ale teď vážněji, i když se nechci chlubit. Přispěl jsem na zvon pro
kostel svatého Jana Křtitele. A bude-li
potřeba a bude-li dobrá sezóna, podpořím finančně i jiné složky v obci.
Jste mužem pracovně velmi
vytíženým: máte vůbec čas relaxovat?
Relaxuji asi jako každý jiný člověk:
posadím se do křesla a odpočívám. A
nebo si zajdu do své oblíbené hospůdky
a tam si se známýma povykládám.
Tečkou za naší pravidelnou
rubrikou bude vzkaz obyvatelům
obce: co byste Palkovickým popřál?
Nemusím dlouho přemýšlet: popřál
bych jim hlavně zdraví a dobrou ovocnářskou sezónu.
Iveta Trochtová

Základní škola a mateřská škola Palkovice...
Adopce na dálku
Naše ZŠ a MŠ se v loňském roce zapojila přes organizaci Humanistické cen-

trum Dialog do Projektu na dálku a sice
Adopce dítěte. Vybrali jsme si tehdy
devítiletou holčičku Everlyne Anyango
Otieno z města Kisumu v Keni.
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Dívenka žije se svými rodiči a čtyřmi
sourozenci. Rodiče jsou „farmáři“ a jsou
zcela závislí na zemědělství, které jim ale
nevydělává dost na to, aby mohli děti
poslat do školy. Školní rok v Keni začíná
v lednu a je rozdělen do tří vyučovacích
období, mezi nimi je vždy jeden měsíc

Loutnička
25. února se uskutečnila ve škole
pěvecká soutěž Loutnička za účasti žáků
1. stupně. Ve třech kategoriích vystoupili žáci s dvěma lidovými písněmi. Děti
se zájmem sledovaly soutěžící, kteří sklidili velký potlesk.
Umístění v jednotlivých kategoriích :
1. kategorie (1. tř.) 1. místo : Matěj Minarčík
2. místo : Jiří Kostka

Lyžařský a snowboardový kurz
Jako každoročně, tak i letos uspořádala naše škola ve spolupráci s a.s. “Ly12

prázdnin. „Adoptované“ dítě může nastoupit do školy vždy na začátku vyučovacího období – tedy v lednu, květnu
nebo září. Po ukončení tříměsíční školní
docházky škola vystaví vysvědčení, které
„adoptivní rodič“ dostává elektronicky i
poštou. Takto nám do školy už došla tři
vysvědčení a k tomu několik fotografií
„naší školačky“ spolu s jejím dopisem a
obrázky. Na oplátku naši žáci z 3. třídy jí
nakreslili obrázky a napsali jsme dopis
v angličtině spolu s fotografiemi školy,
naší vesnice a dětí ve třídě.
Pro informaci - školné na celý školní
rok pro jedno adoptované dítě v Africe
stojí 7 200,- Kč.
Mgr. Věra Krpcová

3. místo : Eliška Václavíková
2. kategorie
1. místo :
2. místo :
3. místo :

(2.a 3. tř.) Eliška Kubalová
Jakub Šotkovský
Hana Krupová

3. kategorie ( 4. a 5. tř.) 1. místo : Hana Kořenská
2. místo : Pavlína Filipcová
3. místo : Pavla Menšíková
Mgr. Miroslava Kubalová

žování za domem“ základní lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku.
Žáci 5. a 6. tříd měli možnost zdokonalit si své lyžařské dovednosti, které
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získali v loňském roce, v doškolovacím
kurzu. Někteří žáci 5.-7. tříd měli zájem
o snowboardový výcvik. Škola jim vyhověla a výcvik pro ně uspořádala. Našimi výcviky v letošním roce prošlo celkem 71 žáků. Zaměřili jsme se nejen na
osvojení a zdokonalení lyžařských a
snowboardových dovedností, ale také
aby děti věděly jak se mají na sjezdovkách chovat a měly radost z pohybu i

pobytu na horách. V příštích letech bychom chtěli organizovat základní lyžařské i snowboardové výcviky pro děti 5.
ročníku. Je dobré vést děti k pohybu
v mladším věku. Děti mají z lyžování
větší radost a těší se z každého úspěchu.
Naše poděkování patří také všem
zaměstnancům a.s. „Lyžování za domem“ za jejich trpělivost a vstřícnost.
Mgr. Alice Gorelová

Projekt s polskými dětmi „Mládež
v aktivitě“

lůvkové a p. u. Žídkové proběhly keramické dílny. Děti vyráběly výrobky
z keramické hlíny. Mladí umělci si se zalíbením prohlíželi svá díla, když je ukládali do keramické pece k vypálení. Večer ve škole proběhla ještě diskotéka plná her a soutěží, kterou pro hosty připravili deváťáci. Dětem nevadilo, že
mluví rozdílnými jazyky, všichni si výborně rozuměli a dobře se bavili.
Druhý den jsme připravili přednášku
„Velké šelmy v Beskydech“. Lektor
z hnutí Duha vyprávěl o svých setkáních
s rysy, vlky a medvědy v našich lesích.
Odpoledne děti ještě navštívily aquapark
ve Frýdku – Místku.
Už nyní se těšíme na další setkání,
které se uskuteční na konci března
v Polsku.
Mgr. Ludmila Skarková

V tomto školním roce je naše škola
zapojena do mezinárodního projektu týkajícího se ochrany přírody. Na podzim
naši žáci navštívili partnerskou školu
v obci Bujakow v Polsku. Další setkání
bylo naplánováno na počátek 2. pololetí.
Na návštěvu našich polských přátel jsme
se pečlivě připravovali. Museli jsme zajistit ubytování, stravu a hlavně program,
aby se polským dětem u nás líbilo.
1. února jsme netrpělivě očekávali
naše hosty. Přijelo 20 dětí ve věku od
10 do 13 let. Doprovázeli je dva učitelé
a paní ředitelka bujakowské školy.
Nejdříve si všichni prohlédli naši krásnou
školu, a pak jsme se pustili do práce. Ve
dvou učebnách pod vedením p. u. Ja-

Podaří se vzbudit zájem dětí
o zahradničení?
Jedním z těch, který tomu věří, je
pan Ing. František Huška.

Od doby zrušení staré školy a tím i
zrušení školního pozemku, nemají děti
příliš možností ve škole na pozemku
pracovat.
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Už v loňském roce navázal pan Ing.
Huška se školou spolupráci a postupně
všem třídám na vyšším stupni předvedl
řez ovocných stromů s odborným výkladem. Zároveň je seznámil se zahrádkářskou technikou a jejím využitím.

Dětem se akce líbila, panu Huškovi
za snahu děkujeme a budeme se těšit na
další.

Okresní soutěž ve sportovní
gymnastice

Vanda Gřesová, Nikola Žídková a Eliška
Mertová získalo stříbrné medaile a postupuje do krajské soutěže, která se
uskuteční v Krnově. „B“družstvo se
umístilo na 7.místě. V jednotlivcích pak
Kristinka Gřesová vybojovala zlatou medaili a Nikolka Žídková bronz.
Martina Mertová

V úterý 15.3.2011 se uskutečnila
v Paskově okresní soutěž ve sportovní
gymnastice. Naše nejmladší gymnastky
zde předvedly velice dobrý výkon. Družstvo „A“ ve složení Kristina Gřesová,

Zprávičky ze školičky
Nový rok 2011 jsme v naší MŠ zahájili tradicí - Tříkrálovým koledováním. Průvod dětí z oddělení Motýlek
v čele s králem Kašparem, Melicharem a
Baltazarem navštívil kromě dětí a zaměstnanců ZŠ i kamarády a paní učitelky v MŠ pod Habešem, zaměstnance
obecního úřadu a zdravotního střediska.
Děti všem popřály šťastný nový rok a
domů si odnesly vykoledované dobroty.
Poslední únorovou neděli čekala naše děti další velká událost. Konal se každoroční očekávaný karneval. V nazdobeném sále na nás čekaly stoly plné nejrůznějších dobrot - naše skvělé maminky
a babičky opět nezklamaly. Tímto všem
moc děkujeme. Letošní karneval připra14

Mgr. Jindřiška Ondračková

vila a uváděla paní učitelka Bebčáková.
Zahájil ho samozřejmě rej masek, ve kterém se představili klauni, piráti, indiáni,
spousta princezen, nejrůznějších zvířátek
a mnoho jiných nápaditých masek. Tančilo se, soutěžilo, nenudili se rodiče ani
děti. Bohatý program nemohl být zakončen jinak než tombolou, po které následovala ještě volná zábava. Letošní karneval se nám vydařil a všem maminkám a
šikovné paní učitelce moc děkujeme.
V letošním roce nezapomínáme samozřejmě ani na pohyb či pohádky. Poslední sníh si děti užily na sjezdovce při
společném bobování a v jídelně základní školy viděly několik pěkných
loutkových divadelních představení. Naši předškoláci navštívili také Frýdecký zámek a městskou knihovnu. Na
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zámku si prohlédly výstavu pohádkových
postav a loutek a v knihovně vyslechly
zajímavou přednášku spojenou s dramatizací pohádky.
V únoru a březnu děti ze třídy Motýlek přivítaly v nové obřadní síni obecní-

ho úřadu naše nejmenší občánky Palkovic, předvedly pásmo písniček a básniček.
Těšíme se na další akce, o které se
s vámi příště zase rádi podělíme.

Policie České republiky informuje…
Řidiči senioři
– lékařská prohlídka
Přichází jaro a s ním
přibude na našich silnicích i starších řidičů – seniorů.
Jedním z důvodů zajištění bezpečnosti na silničních komunikacích je i zjištění zdravotní způsobilosti řidičů k řízení motorových
vozidel. Upřesněte nám prosím,
proč řidiči senioři musí na lékařskou prohlídku?
„U starších lidí dochází ke snížení
rychlosti a přesnosti reakcí, seniorský
věk už mohou doprovázet i některé nemoci, a proto čeští senioři, kteří nejsou
řidiči z povolání, musí absolvovat lékařské prohlídky v souvislosti s dosažením
věku 60, 65, a 68 let, pak každé dva
roky.“
Můžete nám říct jaké je čekají
případné pokuty či postihy?
„Pokud řidič – senior nemá vystavené potvrzení o zdravotní způsobilosti a
řídí motorové vozidlo, hrozí mu ve
správním řízení pokuta od 5 do 10 tisíc
korun, ztráta pěti bodů a zákaz řízení na
6 měsíců až jeden rok.

Má řidič senior čekat až na svůj narozeninový den a pak jít
k lékaři na prohlídku?
„Prohlídka se může
uskutečnit nejdříve 6 měsíců před dosažením již uvedených věkových limitů a
ano, správně – nejpozději v den jejich
dovršení. Prohlídky provádí praktický lékař, u něhož je řidič registrován, případně lékař zařízení závodní preventivní
péče. Nemá-li řidič takového lékaře, může požádat o zdravotní prohlídku kteréhokoliv praktického lékaře. Je na lékaři,
jestli řidiče pošle na další vyšetření ( například oční nebo ušní ).“
Chápu to správně, že senioři
jsou při řízení povinni mít doklad
o zdravotní způsobilosti vždy u
sebe?
„Ano, správně. Předložení dokladu o
zdravotní způsobilosti může požadovat
policista ( příslušník Policie ČR ), nikoliv
obecní ( městský ) strážník, či jiné orgány. Pokud senior nemá doklad u sebe,
ale prohlídku má, může dostat blokovou
pokutu do 2 tisíc Kč.“
Proč to všechno připomínáme?
„Když řidič senior nemá prohlídku
( nejde o případ, kdy doklad nemá u se15
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be ) a způsobí při řízení vozidla někomu
škodu, uhradí sice pojišťovna z titulu zákonného pojištění řidiče způsobenou
škodu, současně však uplatní vůči řidiči
tzv.právo regresu, tj.žádá na něm uhrazení částky, kterou za viníka nehody poškozenému vyplatila.“
Jak má tedy takový doklad vypadat?
„Dokladem o zdravotní způsobilosti
je jakýkoli doklad vystavený posuzujícím
lékařem, z něhož budou patrné následující údaje:
 jméno a příjmení řidiče,
 datum narození řidiče,
 trvalý pobyt řidiče,
 případně také průkaz totožnosti řidiče ( OP, ŘP, pas ),

 rozsah řidičského oprávnění, ke kterému je posudek vydáván,
 závěr o zdravotní způsobilosti řidiče
( zdravotně způsobilý/způsobilý s podmínkou ),
 datum vydání a datum ukončení
platnosti posudku,
 jméno, příjmení a podpis posuzujícího lékaře,
 název zdravotnického zařízení, jehož
jménem se posudek vydává, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa
sídla nebo místa podnikání, včetně
otisku razítka.
Za redakční radu
se por. Mgr. Petra Gřese
dotazovala Iveta Trochtová

Sport
Nejlepší sportovci
Moravskoslezského kraje
V době uzávěrky našich listů se uskutečnilo vyhlášení nejlepších sportovců
Moravskoslezského kraje za rok 2010.
Nás velice těší, že byl mezi deseti oceněnými sportovci v mládežnické kategorii také Michal Štefek z Palkovic. Michal je členem atletického oddílu TJ Sle-

Soutěž v aerobiku
V sobotu 19.2.2011 se v naší tělocvičně uskutečnil první závod nového
ročníku Moravskoslezské ligy aerobiku.
16

zan Frýdek-Místek a má za sebou řadu
úspěchů, o kterých jsme Vás již v minulosti informovali. V některém z dalších čísel našich listů, bychom rádi uveřejnili s Michalem rozhovor.
Dnes mu alespoň k výše uvedenému
ocenění blahopřejeme a přejeme mu
mnoho úspěchů ve sportovním i osobním životě.
Redakční rada

Zúčastnilo se ho 120 dětí i dospělých
z Palkovic, Frýdku-Místku, Prostějova,
Rýmařova, Ostravy, Orlové, Kopřivnice
a Velkých Karlovic.
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Diváci viděli velmi hodnotné výkony,
zejména u starších PROFI kategorií.
Z našeho začínajícího oddílu dětského aerobiku se představily: Karolínka
Špačková, Beátka Pustková a Evelínka
Vašková. Je jen škoda, že ostatní rodiče
si nenašli čas a své ratolesti nepřivedli.

Soutěž se konala u nás doma a nebylo
nutno nikam jezdit. Je to určité zklamání
i pro paní cvičitelku, která dětem věnuje
spoustu svého volného času. Tak snad
příště….
Za ASPV Martina Mertová

„PALKOVICE ŽIJÍ SPORTEM“

„Z pozitivních ohlasů trenérů a doprovodu ostatních týmů můžeme usuzovat, že jsme turnaj dobře zvládli. Organizace takového turnaje je velmi náročná
a neobejde se bez spolupráce s některými rodiči hráčů a funkcionáři oddílu.
Děkuji všem za přípravu i bezchybný
průběh turnaje. Děti hrály v přátelské
atmosféře a za podpory početného publika, které potleskem odměňovalo jejich
výkony. Na závěr byli všichni bohatě
odměněni sladkostmi a ti nejlepší diplomy, medailemi, poháry a cenami. Turnaje se zúčastnil také starosta obce,
předseda oddílu kopané, zástupci TJ
Sokol Palkovice, učitelé a sponzoři.
Všichni ocenili výkony hráčů i perfektní
organizaci.
Jen je mi líto, že nebyla vyšší účast a
podpora těch nejbližších, tedy rodičů.
Vždyť právě oni by měli vidět své ratolesti, jak tráví velkou část svého volného
času v kamarádském kolektivu. Jen na
akcích tohoto typu je nejlépe vidět stále
se zlepšující sportovní výkony a jejich
radost z vítězství. Už teď se těšíme na
další turnaj, který se odehraje 5. března
v Příboře a 19. března finále zimní ligy
v Brušperku„.

Mezinárodní fotbalový turnaj
starší přípravky
V sobotu 26. února ve dvou sálech
palkovické tělocvičny změřili své síly
mladí fotbalisté z České republiky i Polska, ročníku narození 2000 a mladší.
Uskutečněný turnaj je první z řady sportovních utkání pořádaných k 80. výročí založení oddílu kopané a blížícímu
se stému výročí založení TJ Sokol
Palkovice se sloganem „Palkovice žijí sportem“.
Kluci i děvčata z osmi týmů hráli vzájemná utkání s plným nasazením, neskutečným elánem a snahou všech vyhrát.
S absolutní převahou zvítězil náš A tým
Palkovic. Zahraniční hráči ze spřátelené
polské obce Porabka skončili na krásném třetím místě.
Tak jak už to bývá na turnajích tohoto typu, bez obětavosti organizačního
týmu, trenérů, rodičů sponzorů a obce
Palkovice by se nic podobného neudálo.
Slova hlavního organizátora
turnaje a trenéra palkovického
týmu - Slavomíra Bače :
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Výsledková listina:
1.Palkovice A

19b.

17:2

2.VOKD Poruba

12b.

13:5

3.Porabka

12b.

12:6

4.Stará Bělá

11b.

10:9

5.Frýdlant

8b.

9:17

6.Palkovice B

7b.

5:14

7.MFK Ostrava

5b.

10:14

8.Český Těšín

1b.

4:13

PALBEND
V sobotu 26. února jsme zakončili
nultý ročník Palkovické badmintonové
ligy neregistrovaných hráčů - PALBENDU. Více jak sto padesát vzájemně odehraných utkání zažila palkovická tělocvična v průběhu čtyř měsíců od října
loňského roku až do letošního měsíce
února. Mnohdy vyčerpávající utkání přiváděla některé hráče k šílenství. Jednoznačně vyhrané zápasy tak končily
v tom lepším případě třetím setem s výhrou a v tom horším prohrou. Hráči bez
rozdílu věku a pohlaví hráli s plným nasazením s radostí a bez zranění.
Vítězem celého turnaje bez ztráty
bodu a jediného setu se stal Radek
Dakov. Druhý s jednou prohrou skončil
Jakub Sviták a na třetím místě se
umístil Jakub Nedorost.
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Nejlepší hráči turnaje:
Ievgen Grigoriev, MFK Ostrava,
Micherda Marek, Porabka, střelec turnaje s 10 brankami
Vojtěch Majchrovský, Palkovice, brankář
Střelci branek našeho týmu:
Bystroň Sebastián 5, Bača Dominik 4,
Svobodník Matěj 4, Žídek Jan 3,
Pokluda Michal 2, Ryška Jakub 1,
Bystřičan Josef 1, Jaroš Josef 1,
Chytil Daniel 1
Petr Gřes
Foto na 3.straně obálky
Ing. Bystroň René

Zbývající umístění není ani tolik podstatné. Všichni hráli pro radost ze hry.
Závěrem sobotního dopoledne byli nejen výherci, ale všichni hráči turnaje
oceněni dárky. Vítězné poháry, trička
s logem turnaje, energetické nápoje a
další ceny jim tak připomenou několika
měsíční zápolení ve hře badmintonu
v Palkovicích. Ale nejen to, hráči z okolních měst uznali a ocenili krásné zázemí
naší tělocvičny, za což patří dík také
všem, kteří toto zázemí pro udržení a
rozvoj sportu vybudovali, či jakkoli podpořili.
Tento turnaj se tak stal dalším z již
tak široké škály sportovních aktivit, které se odehrávají v naší obci Palkovice,
protože „ Palkovice žijí sportem“.
Organizátoři turnaje
Petr a Honza
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„Palkovice žijí sportem“
- regionální soutěž ve sportovní
gymnastice
V sobotu 12.3.2011 uspořádalo Regionální centrum „Sport pro všechny“
ve spolupráci s odborem ASPV při TJ
Sokol Palkovice regionální soutěž ve
sportovní gymnastice. Zúčastnilo se jí
85 závodníků a závodnic z domácí TJ
Palkovice, TJ VP Frýdek-Místek, SK
Paskov a TJ Slezan Frýdek-Místek.
Naše děti si na soutěži vedly velice
dobře.
V kategorii předškolních dětí naše
družstvo vystoupilo na stupeň nejvyšší.
V jednotlivcích zvítězila Anička Olejníková před Evelínkou Vaškovou a Terezkou Mohylovou. Natálka Hájková obsadila 4.místo a Adélka Radová 5.místo.
V chlapcích patří Honzíkovi Čaganovi
stříbrná medaile.
V silné konkurenci kategorie
mladších žákyň I jsme po několika
letech konečně porazily naše největší soupeřky – gymnastky TJ VP

TJ Sokol Palkovice
Palkovická Tělovýchovná jednota
spustila nové centrální internetové stránky. Veškeré aktualizované informace o
této největší organizaci v obci, se
stoletou historií naleznete na internetové adrese
http://www.tjsokolpalkovice.cekuj.net/
Informace o jednotlivých oddílech,
pořádaných i připravovaných akcích, fo-

Frýdek-Místek z 11.ZŠ a družstvo
ve složení: Kristina Gřesová, Vanda Gřesová, Nikola Žídková a Hanka Milatová získalo titul přebornic
regionu. V jednotlivcích pak na
stupeň nejvyšší vystoupila Kristinka Gřesová. Její mladší sestra
Vanda získala bronzovou medaili.
Na 6.místě se umístila Hanka Milatová a na 11.místě Nikolka Žídková.
V kategorii starších žákyň skončila
Martina Polášková na 10.místě.
V ženách získala Kateřina Kouláková
stříbrnou medaili.
V kategorii mladších žáků II vybojoval bronz Jiří Milata.
Titul přeborníka regionu získal v kategorii dorostenců Aleš Bílek.
Do krajského přeboru, který se uskuteční v neděli 27.3.2011 postoupilo 6
našich závodníků.
Budeme jim držet palce.
Za oddíl sportovní gymnastiky
Martina Mertová

togalerii, vzkazy členům oddílů a další
podstatné informace s odkazy na všechny oddílové internetové stránky.
Za každý oddíl je určený správce. Ten
vkládá do své oddílové sekce aktuální informace, které chce oddíl sdělit svým
členům a další veřejnosti. Ve fotogalerii
naleznete vše z dění palkovického sportu.
Do oddílu „knihy návštěv“, přivítáme
jakékoliv podněty k činnosti včetně dalších příspěvků.
19
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Další podstatnou informací je, že
společně s OÚ Palkovice se snažíme získat dotaci z Fondu Evropské unie.
Naším cílem je získat finanční prostředky pro rozvoj přeshraniční spolupráce
s Polskem a rozvíjet tak spolupráci mezi
komunitami na obou stranách hranice.
Vzhledem k připravovaným kulatým oslavám tělovýchovné jednoty, 100 let od
založení, a také 80 let fotbalu a 40 let

volejbalu, by to v případě úspěchu při
získání dotace, byla taková třešinka na
dortu. O připravovaných akcích k tomuto výročí Vás budeme dále informovat.
Již nyní však víme, že bez obětavosti
členů tělovýchovné jednoty, sympatizujících příznivců a sponzorů nebude realizace snadná.
Jaroslav Čechmánek,
předseda TJ Sokol Palkovice

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
obou plesů a také sponzorům, bez nichž
bychom pro Vás nemohli připravit tak
bohatou tombolu. Je pro nás velkým

úspěchem a potěšením Váš velký zájem,
který jste o plesy projevili.
Fotografie můžete shlédnout na webových stránkách www.sdhpalkovice.cz
nebo ve vývěsní skříňce na zastávce
„U Kubalů“.
Výbor SDH

Zahrádkáři
Zájezd do Polska - výstava
V úterý 22. 2. 2011 byl schválen návrh činnosti zahrádkářů na letošní rok a
tím také záměr uskutečnit zájezd do Polska. V rámci zájezdu budou navštívena
specializovaná zahradnictví Gočalkovice,
Pisarovice a Ústroň. Zájezd se uskuteční
7. května 2011. Předpokládaný odjezd
v 7.00 hodin. Uvedená zahradnictví mají
nepřeberný sortiment květin keřů, jehličnanů i listnáčů a v neposlední řadě i
ukázky různých typů zahrad. Pokud jen
trochu vyjde počasí, věříme, že budou zá20

jemci spokojení, ne-li nadšení. Další
podrobnosti budou včas zveřejněny, aby
jste byli průběžně a podrobně seznámeni
s organizací a průběhem zájezdu. Rovněž
byl schválen záměr konání výstavy ovoce,
zeleniny a zahradní keramiky s termínem
konec října. Průběh počasí letošního února ukazuje, že budeme mít co vystavovat,
ovšem pokud zasejeme. Kdo je připraven
není překvapen. Zdravé ovoce a čerstvá
zelenina z vlastní zahrádky to potěší dvojnásobně, ale pozor, je to fuška.
Za výbor zahrádkářů ZO Palkovice
František Huška
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Reakce na článek
v „Okénku zahrádkáře“
V Palkovických listech 01/2011
v článku „Okénko zahrádkáře“ se autor
zabývá termíny vhodnosti řezů stromů
atd. Ořešák prořezáváme v červenci srpnu. Tento názor je zcela mylný a doporučuji postupovat dle informací uvedených v Rukověti zahrádkáře 2011,
kterou mají k dispozici všichni zahrádkáři a to článek str.82. Proč řezat ořešáky
na jaře až po narašení (až se začnou zelenat). Cituji jako první jarní termín
vhodný pro řez (kdy nedochází k výronu
mízy) bylo zjištěno období, kdy ořešáky
jsou narašeny a nové přírůstky dorostou
do délky 3-5 cm atd. - viz celý odstavec.
To znamená v době, kdy se ořešák na
jaře začne zelenat. Řez v srpnu, na podzim, v zimě a brzy na jaře ořešákům
neprospívá, ale naopak je poškozuje.
Jarní řez po narašení je nejvhodnější
období pro řez ořešáků, pokud je řez
vůbec nutný. Podotýkám, že autor uvádí, že pokusy probíhaly a probíhají více

než 30 let a také spolupracoval s vedením VŠÚO Holovousy. Aby nebyla mýlka, jedná se o ořešák královský (vlašský)
lat. Junglans regia. Doporučuji k přečtení celý článek, protože je zde kapitola
ošetření ran po řezu a jsou zde uvedeny
i vhodné přípravky na ošetření stromu
po řezu a tyto je možno použit nejen na
ořešáky. Pro zájemce o Rukověť sděluji,
že mám několik k dispozici.
Dále autor uvádí termín červenecsrpen jako vhodný pro řez rybízu a
angreštu. Nesouhlasím, doporučuji si
přečíst časopis Z A H R Á D K Á Ř
Únor 2011 str. 7, kde je návod, kdy a
jak postupovat. K dispozicí je zde i foto.
Protože časopis Zahrádkář je k dispozici
všem zájemcům, dále tento rozpor nerozvádím.
K pěstování vinné stolní révy byla u
nás uspořádána odborná přednáška ing
Štefka. Protože jsou nějaké nejasnosti v
řezu, pokusím se, v co nejkratším termínu zajistit ukázku řezu.
Předseda zahrádkářů ZO Palkovice
František Huška

Společenská rubrika
Blahopřejeme...
Náruč plnou květů
a blahopřání na tisíc,
vždyť co je štěstí
v lidském věku,
to je zdraví a nic víc!
V únoru oslavily své významné životní jubileum paní Věra Lančová a paní

Jiřina Kulová z Palkovic. Připojujeme
se tímto ke všem blahopřáním, která si
v uplynulém měsíci vyslechly naše jubilantky a přejeme zdraví a štěstí do dalších let.
Redakční rada Palkovických listů,
starosta, rada a zastupitelstvo obce
a SPOZ.
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V březnu oslaví významné životní jubileum dlouholetá cvičitelka oddílu sportovní gymnastiky Zdeňka Kocichová.
Dětem se věnuje obětavě již téměř 30
let. Členové odboru ASPV a děti z oddílu sportovní gymnastiky děkují své cvičitelce za její práci a do dalších let přejí:
Rozloučili jsme se…
Vydal ses cestou,
již chodí každý sám,
Jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán.
Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.

„Hodně štěstí, pevné zdraví,
ať Tě to s námi „Zdeničko“ stále baví.
Ať ti slunce pořád svítí,
ať máš zkrátka super žití.“

V únoru nás navždy opustil Stanislav Prokop z Palkovic.
Rada, Zastupitelstvo obce Palkovice, SPOZ a redakční rada Palkovických listů vyslovuje všem pozůstalým
upřímnou soustrast.

Seniorklub
Hodnocení akcí:
Ve středu 16. února 2011 se konala
výroční členská schůze za účastí 62
osob. Schůzi zahájil předseda klubu
J. Chlebek uvítáním hostů. Ke členům
pak hovořili zástupci delegace Domova
sv. Jana Křtitele v Palkovicích, kteří je
nejen seznámili s významem tohoto domova pro starší seniory postižené vážnými nemocemi, ale i s jeho programem. Následně vyzvali přítomné, aby
svými návštěvami přispěli k příjemnějšímu pobytu osob, které v domově
bydlí.
22

Pak byla minutou ticha vzdána čest
památce dlouholetého člena výboru Antonína Řezníčka. Po přednesení zprávy
předsedy o aktivitách klubu za uplynulý
rok a pokladní zprávy, byl podán návrh
na letošní celoroční činnost, který byl
diskusními příspěvky doplněn.
Po krátké přestávce byl přítomným
promítnut nový český film “Habermanův
mlýn“ z doby nacistické okupace v našem pohraničí.
Ve středu 16. března 2011, v době
uzávěrky těchto “Listů“, byla dle plánu
uspořádána tradiční společenská akce
k MDŽ “Vám ženy“. O tom až příště.
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Plánované akce:
Ve středu 20. dubna bude uskutečněn
zájezd na burzu do Polského Těšína. Přihlášky se budou přijímat od l. dubna
v novinovém stánku. Odjezd bude v 7
hodin ráno ze stanoviště za rest. Kubala.
Ve středu 18. května - zájezd na Jesenicko s návštěvou hradu Sovinec, arboreta a okolí. Přihlášky od 1. května
v novinovém stánku. Odjezd opět v 7
hodin ráno ze stanoviště za rest. Kubala.

- měsíc duben: Krasulová Jaroslava
(6. 4.), Vlková Zdeňka (24. 4.), Friedrischková Ludmila (26. 4.).
Všem blahopřejeme!

Jubilanti:
- měsíc březen: Toman Miroslav
(6. 3.), Gistingerová Jiřina (30. 3)

Zprávu podává výbor
Seniorklubu Palkovice

Okénko zahrádkáře……..
Březen
Ačkoliv dobře víme že "pánská láska,
ženská chuť a březnové počasí není stálé“, v tomto měsíci již na nás na zahradě
dýchá jaro a s prodlužujícími se slunečními paprsky nás to stále více táhne ven
z chalupy.
Neměli bychom zapomenout na hnojení ovocných dřevin, keřů, jehličnanů a
růží. Trávník na jaře nehnojíme, až později. Březen je vhodný termín pro výsadbu broskví a meruněk, po výsadbě je
nutný radikální řez a zapěstování nové
koruny. Také sázíme růže, starší keře
hnojíme koncem března. V tomto období provádíme postřik proti přezimujícím škůdcům (max. do uzavřeného
květního pupene, nikdy ne v květu, raději co nejdříve, jakmile počasí dovolí).

Různé:
Děkujeme všem členům i spoluobčanům, kteří přispěli svými suvenýry, tkaninami a dalšími drobnostmi na výstavku
našeho klubu u příležitosti akce k MDŽ.

Týká se to všech ovocných dřevin mimo
meruňky a višní. Meruňky a višně
v minulém roce 2010 velmi trpěly tzv.
„moniliovým úžehem“. Ochranou peckovin proti monilii je souborem dvou
opatření. Prvním opatřením je sběr poškozených a spadených plodů, druhým
opatřením je pak preventivní chemická
ochrana v době květu – zejména při deštivém počasí a teplotách pod 12°C. Postřik se provádí na počátku kvetení a při
dokvétání fungicidními přípravky. (např.
Sporgon 50 WP, Baycor 25 WP, Rovral
Flo).
Stříkáme proti kadeřavosti broskvoní
a proti padlí a strupovitosti jabloní.
U peckovin je zvláště v první polovině měsíce vhodné období k roubování
spícími rouby na podnože, které jsou
těsně před rašením, nejlépe metodou na
kozí nožku. Za kůru je možno roubovat
peckoviny až v květnu.
23
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Používané základní druhy roubování
(přeroubování starších stromů):
* kopulací - pro přibližně stejně silnou podnož i roub
* na kozí nožku - silná podnož, slabý
roub u opadavých listnáčů
* do rozštěpu - obdoba kozí nožky,
pro velmi tenké rouby a měkká dřeva
* za kůru - pro velmi slabé rouby v
plné míze, často pro přeroubování starších stromů.
Asi nemá smysl psát, který způsob
roubování je nejlepší. Každý má oblíbený a osvědčený ten svůj. Není jedno,
kdy máte rouby nařezané a jak uskladněné. Důležité je nařezat rouby v době
vegetačního klidu a uskladnit je, třeba ve
volné půdě (zahrabat pod zem). Když je
dostatek sněhu tak třeba u chladné zdi
pod metr sněhu. Roubům nevadí tma,
zima, vlhko, voda. Roubům vadí světlo a
teplo. Pokud si uříznete dva, tři kousky,
vlezou se i do ledničky (ne do mrazáku).
Když potřebujeme roubů větší množství,
můžeme je dát i na zahradu do pařeniště
-pod hlínu. Z jara označené rouby
opláchneme a můžeme použít - jsou
perfektní. Samotné roubování je už jen
výběr stylu. Začínáme jednoduše, kopulací a za kůru. V jednoduchosti je krása.
Roub řežte na 3 až 5 oček. Roub nezavazujte lýkem, je úzké, nepoddajné a zařezává se. Kupte si za pár korun nelepící
pásku z PVC v kotouči, na barvě nezáleží. Také budete potřebovat štěpařský
vosk na zamáznutí řezné rány na konci
naštěpovaného roubu.
Další práce nás čekají kolem drobného ovoce. Právě v tomto období je
velmi potřebné poskytnout mu kompost
a v něm co největší množství živin. Ja24

hodníkové záhony vyčistíme, okopeme,
pohnojíme a dostatečně zalijeme. Seřežeme angrešt, rybíz a maliník. Krátké
výhony maliníku odstraníme hned u země, ostatní zkrátíme na zhruba 130 cm.
Do poloviny března řežeme vinnou révu
a vyvazujeme ji na dráty, také ji pohnojíme a okopeme.
Na zeleninové zahradě budeme
v březnu především vysévat. Pokud nemáme kořenovou zeleninu vysetou již od
podzimu, vyséváme ji nyní mělce do půdy, udržujeme ji ve vlhku a po vyklíčení
ji projednotíme. Začátkem měsíce vyséváme do skleníku rajčata a raný květák
pro dubnovou výsadbu. Do pařeniště či
truhlíků vyséváme papriku (pokud jsme ji
nevyseli již v únoru do truhlíků…), kterou po vyklíčení pod fóliovým krytem
přesadíme na teplý záhon. Koncem měsíce pak vyséváme ředkvičky, které budeme moci sklízet již za měsíc. Majoránku necháme vyklíčit pod fólií a po 3
týdnech ji přesadíme ve skupinách po
pěti. Výsevy a výsadby chráníme před
nočními mrazy netkanou textilií.
Duben
Je vhodná doba pro to, abychom letos poprvé posekali trávník a doseli případná holá místa. Trávník provzdušníme speciálními hráběmi nebo provzdušňovačem (vertikutátorem), aby získal přístup k potřebným živinám. Duben, kdy
je půda dostatečně vlhká a teplé jarní
počasí podporuje klíčení semen, je také
vhodné období pro založení nového
trávníku.
Věnujeme se stříhání okrasných dřevin a růží. Mnohokvěté růže sestříháme
na 7 oček, velkokvěté na 3 očka a po-
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pínavým odstraníme pouze vrcholové
výhony. Odumřelé výhony zcela odstraníme. Nově vysazené růže radikálně
zkrátíme a dbáme o to, aby měly dostatek vlhkosti. V tomto období si musíme
u růží dát pozor na napadení pilatkami.
Pokud k němu dojde pouze v menší míře, stačí odstranit poškozené listy, jinak
musíme použít postřik.
Duben je taky nejlepší dobou pro
přesazování keřů, kdy je také můžeme
přihnojit. Začátkem měsíce provádíme
postřik angreštu proti padlí americkému.
Opakujeme po odkvětu ještě jednou, a
když i tak dojde k napadení, je nejlepší
napadené výhonky spálit. U jádrovin
můžeme pokračovat s postřikem proti
přezimujícím škůdcům, ale nejdéle do
období zavřeného červeného poupěte.
Také je vhodné preventivně postříkat
rašící růže proti houbovým chorobám,
při rašení nezapomenout na postřik vinné révy. V tomto období je nezbytný
postřik broskvoní proti kadeřavosti,
nejdéle do otevření květů. V době růstu
jsou postřiky proti kadeřavosti neúčinné.
Při rašení je vhodný termín na řez třešní, netvoří se tak klejotoky, druhý termín
je pak po sklizni. Okamžitě po odkvětu
je nutný postřik proti pilatkám u slivoní
(švestky, pološvestky, slívy) a jádrovin
(jabloně a hrušně). Do korun jabloní a
slivoní umísťujeme lapače proti pilatkám.
Na zeleninové zahradě vyséváme
ředkvičky, pažitku, hrách, kopr, okurky
a salátovou řepu. Proti nočnímu chladu
je můžeme opět chránit netkanou textilií. Koncem měsíce přesazujeme zakořeněné sazenice brambor do asi 10 cm
hlubokých rýh obohacených kvalitním

kompostem. V kelímcích si předpěstováváme cukety a salátové okurky. Koncem měsíce můžeme na chráněných a
teplých místech začít pěstovat keříčková
rajčata. Začínáme projednocovat zeleninu z časných výsevů. Kompostem hnojíme bulvový celer, brambory, brukvovitou a plodovou zeleninu. Pěstujeme-li
salát ve skleníku či pařeništi, větráme a
zaléváme, abychom se tím vyhnuli plísním a dalším chorobám.
Ještě uvádím krátký komentář k názoru pana Hušky v oddíle „Zahrádkáři“ – v tomto vydání PL, názor na termín řezu ořešáků:
Názory na správný termín řezu
nejsou zcela jednotné. Někteří pěstitelé
již tradičně považují za nejlepší termín
konec léta, což je od poloviny srpna do
poloviny září, jiní zastávají dřívější termín v červenci a srpnu, další si myslí, že
ořešáky není třeba řezat vůbec, někteří
odborníci doporučují předjarní nebo jarní řez do rašení nebo těsně po něm.
Po hlubším prostudování této problematiky se přikláním k názoru pana
Hušky - viz článek „Zahrádkáři“. Řez
ořešáku je vhodnější provádět těsně po
vyrašení, kdy mají nové přírůstky délku
asi dva až tři centimetry, což je podle
oblastí od konce dubna zhruba do 10.
května.
K termínu řezu angreštu a rybízu
upřesňuji: Po sklizni v červenci až srpnu
se provádí prosvětlovací řez rybízu - odstraňují se 3 - 4leté větve a místo nich
se nechají nové. Větve se nemusí zkracovat, keř jen prosvětlujeme odřezáváním starších větví.
Vratislav Obadal
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Recepty pro Vás
Máte doma troubu?
Tak holky, dnes dáme najednou všechno do trouby
a budeme se s chlapy dívat na televizi…
Troubový guláš
1 až 1,5 kg masa (hovězí nebo vepřové)
nakrájet na kostky
3 až 4 velké cibule nakrájet na drobno
5 stroužků česneku nasekat
2 lžičky gulášového koření
3 lžičky sladké papriky a 1 lžička pálivé
papriky, 3 polévkové lžíce solamylu
2 kostky masoxu a 1 rajčatový protlak
sůl podle chuti, 0,75 až 1 litr vody

Kotleta nepraktického muže
2 kotlety, 1 šlehačka, 10 brambor,
2 cibule, 200g tvrdého sýra, sůl, pepř.
Kotlety naklepeme, osolíme, opepříme a krátce osmahneme. Plech vymastíme máslem. Navrstvíme kolečka syro-

Kuře na kysaném zelí
1 celé kuře, 500 g kysaného zelí
500 g brambor, sůl, drcený kmín,
mletá paprika, grilovací koření
Pekáč pokapeme olejem nebo vymastíme. Na dno rozprostřeme kysané
zelí – tolik, aby byla vrstva po celém
26

Podle chuti můžeme přidat čerstvou
papriku, kozí rohy nebo feferony. Vše
vložíme do pekáče přiklopíme a dáme
do trouby vyhřáté na 250 stupňů. Pečeme hodinu (vepřové), a hodinu a půl
(hovězí). V žádném případě neotevíráme, nemícháme a už vůbec se nedíváme
dovnitř (díváme se pouze na televizní
pořad, případně na svého muže).

vých brambor, pokryjeme kolečky cibule,
osolíme a opepříme. Navrch dáme kotlety, zalijeme olejem, na kterém se kotlety
smažily a šlehačkou. Pečeme asi hodinu.
Trefíme-li se po hodině do televizní reklamy, pak rychle vše posypeme strouhaným sýrem a dopečeme dozlatova.

dnu. Na zelí poklademe brambory nakrájené na kolečka a osolené. Můžeme
posypat např. drceným kmínem. Na
brambory uložíme naporcované kuře,
osolené a ochucené (mletá paprika, grilovací koření apod.). Pečeme zakryté
hodinu při 180-200°C.
A my můžeme být u televize také
zakryté.
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RAŽNIČÍ Z TROUBY
600 g vepřové pleci nakrájené na kostky, anglická slanina, klobása nakrájená
na kolečka, cibule, červená i zelená paprika, žampiony nakrájené na kousky
sůl, pepř, koření Gyros
Všechny suroviny, nakrájené na
menší kousky smícháme ve velké míse,
osolíme, opepříme a posypeme kořením

na Gyros. Směs nasypeme v jedné, rovnoměrné vrstvě na plech, podlijeme šálkem vody a upečeme do růžova.
Příprava je jednoduchá, pohodlná a
rychlá - výborně se hodí, když čekáte více strávníků. Vepřové maso můžete samozřejmě podle potřeby nahradit masem krůtím či kuřecím a přidat můžete i
jiné dobrůtky, které běžné dáváte do
ražničí. Hodí se k tomu pivo ze sedmého schodu.

Kino
TŘI DNY KE SVOBODĚ
Nový americký krimi thriller. Russell
Crowe má 72 hodin na to, aby zachránil to nejcennější ve svém životě.
PÁTEK 1.4.2011 V 19.30 HOD.
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Od 12 let, české titulky,
122 minut, širokoúhlý,
premiéra: 20. Ledna 2011
LETOPISY NARNIE: PLAVBA
JITŘNÍHO POUTNÍKA
Nový americký rodinný film. Kouzelný
svět Narnie se vrací!
NEDĚLE 3.4.2011 V 15.30 HOD!!!
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Přístupný, české znění,
112 minut, širokoúhlý,
premiéra: 9. Prosince 2010
CIZINEC
Nové americké drama s hvězdným obsazením a třemi nominacemi na Zlatý
globus za film i obě hlavní role.
PÁTEK 8.4.2011 V 19.30 HOD.

Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Přístupný, české titulky,
105 minut, širokoúhlý,
premiéra: 27. Ledna 2011
VARIETÉ
Nový americký hudební film. Setkáním s legendou se zrodila hvězda.
PÁTEK 15.4.2011 V 19.30 HOD.
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Přístupný, české titulky,
116 minut, širokoúhlý,
premiéra: 17. Února 2011
V PÁTEK 22.4.2011 KINO
NEHRAJE.
NEVINNOST
Nové české drama dvojice Hřebejk –
Jarchovský. Lásky se nikdy nezbavíš.
PÁTEK 29.4.2011 V 19.30 HOD.
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Přístupný, české znění,
102 minut, klasický,
premiéra: 20. Ledna 2011
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Termínový kalendář
26.3.
27.3.
1.4.
2.4.
10.4.
21.5.

regionální přehlídka pódiových skladeb – tělocvična Palkovice – 10.00
krajská soutěž ve sportovní gymnastice – tělocvična Palkovice – 10.00
výkup kůží
krajská přehlídka pódiových skladeb – tělocvična Palkovice – 10.45
divadelní představení
„Posezení u cimbálu“ – 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 Vratislav Obadal – předseda redakční rady, Radim Bača, Aleš Kubala,
Iveta Trochtová, Petra Opělová, Martina Mertová, e-mail: mmertova@palkovice.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 1.4.2011 – prosíme o dodržení tohoto termínu!!!
Vychází osmkrát ročně.
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AUTOOPRAVNA U Lozerta
Bůžek Jiří a syn Hukvaldy 97, 739 46
Tel.: 603 117 117, 558 699 311, www.auta-lakovani.cz
lakování automobilů všech značek • lakování motocyklů a veteránů
lakování kovových i plastových dílů • veškerého druhu. Karosářské práce
CENOVÁ AKCE NÁSTŘIKU SPODKU A DUTIN
autoopravna.hukvaldy@seznam.cz, Tel.: 777 075 650
PNEUSERVIS a SERVIS vozidel
AKCE PŘEZOUVÁME VELMI LEVNĚ
JEN 350,- ZA CELÉ VOZIDLO
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