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Pranostika 
 

 
 

Červen trávu kosívá, Medard sena kazívá. 

Na svatého Víta, celou noc svítá. 

Na svatého Antonína, broušení kos se započíná. 

Svatá Tonička mívá uplakaná víčka. 

Petr a Pavel chodí s nůší, koření a houby suší. 
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Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Obce Palkovice a Myslík  
vzpomínaly 
 

Již tradičně je 5. květen svátkem 
obou obcí. V tyto dny se zde vzpomíná 
na kruté, ale i radostné chvíle osvoboze-
ní a konec II. světové války. 

Nejinak tomu bylo i letos. Na obou 
pamětních místech se v hojném počtu 
sešli občané, mládež a hosté, mezi kte-
rými nescházeli ani přímí pamětníci 
květnových událostí roku 1945. Letošní 
oslavy obohatila i účast vzácných hostů 
z Moldavské republiky, kteří se přijeli 
poklonit obětem války. Pietní vzpomín-
kové akce byly zahájeny houkáním si-
rén, kapela Palkovjanka zahrála českou 
státní hymnu a u památníku v Palkovi-
cích i hymnu Moldavské republiky. 
Oslavy měla původně obohatit i účast 
hostů, veteránů – přímých účastníků  
II. světové války. Vojenské velitelství  
v Ostravě je však na poslední chvíli 
omluvilo pro jejich vysoký věk a zdra-
votní stav. Místo nich k nám vyslalo dva 
vojáky české armády, kteří po celou do-
bu pietního aktu u památníku osvobo-
zení drželi čestnou stráž. Tradičně pak 
následovalo kladení věnců, zapálení sví-
ček a vzpomínkové projevy. Nejdříve 
starosty obce, pak zástupců delegace 
Moldavské republiky a školní mládeže. 
Vzpomínky byly obohaceny, k překvape-
ní některých občanů, vyvěšením Moldav-
ské státní vlajky. Oslavy ukončila kapela 
Palkovjanka Vejvodovou písní „Škoda 
lásky“, která na konci války, na konci 

okupace a ve dnech vítězství obletěla  
celou Evropu a možná i celý svět. Zpívaly 
si ji vojska všech spojeneckých armád. 

 
(Z  projevu starosty obce pana Ra-

dima Bače, pronesené u pomníku obě-
tí II. světové války.) 

 
Vážení spoluobčané, milí moldavští 

přátelé, milá mládeži, 
 
je pro mne velikou ctí Vás všechny 

přivítat na tomto pietním místě, kde se 
pravidelně každoročně setkáváme, aby-
chom si připomněli osvobození našich 
vesnic od německé okupace. Obzvláště 
vítám mezi námi vzácnou návštěvu - de-
legaci Moldavské republiky. 

Právě dnes uplynulo 66 let od doby, 
kdy do naší obce mezi čtvrtou a pátou 
hodinou ranní vstoupili první osvobodi-
telé - vojáci 4. Ukrajinského frontu, veli-
tele maršála Grečka, aby navždy z naší 
obce i Československé republiky vyhnali 
německá vojska a přinesli našim obcím 
pokoj, mír a svobodu. 5. květen zůstane 
pro obě naše obce, Palkovice i Myslík, 
dnem počátku svobody, dnem porážky 
fašismu, ale i dnem oslav a vděčnosti 
naším osvoboditelům. Tímto dnem pro 
nás skončila II. světová válka. Největší  
a dosud nejtěžší válka v historii lidských 
dějin, ve které bylo zmařeno na 80 mi-
liónů lidských životů. 

U našich památníků si rok co rok při-
pomínáme poslední okamžiky války – tra-
gédii „Zátopkova lomu“, kde bylo 9 mužů 
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zastřeleno ranou do týla. Další desítky 
mužů byly uvězněny v Myslíkovské škole, 
Mičulkově hospodě a Žídkově stodole 
v Palkovicích jako rukojmí proti případ-
né partyzánské odvetě. Nakonec vše 
dobře dopadlo a nové „Lidice“ se neko-
naly. 

Za svobodu našich vesnic položilo 
své životy v poledních dnech a hodinách 
války také osm sovětských vojáků, kteří 
v těžkých bojích prošli tisíce kilometrů 
z rozlehlých plání od Moskvy, Stalingra-
du, Kyjeva přes nedobytnou Duklu, aby 
právě u nás v Palkovicích vydechli na-
posled. Mezi nimi byli i čtyři vojáci mol-
davské národnosti – Gretu Ion, Ganea 
Vasile, Josan Dumitru a Palienco Sava. 

A právě na tato místa se po 66 le-
tech přijela poklonit jejích památce mol-
davská delegace, a dokonce i příbuzní 
padlých vojáků, vedená Stephanem Tul-
burem. 

V Palkovicích položil život i jeden 
americký letec, který byl sestřelen se 
svým letounem nad Ostravou. 

Za ilegální činnost, která byla gesta-
pem odhalena, skončilo svůj život v kon-
centračních táborech dalších 17 občanů. 

Při ústupu Němců za frontových bojů 
bylo dne 5. května zbloudilými střelami 
zasaženo pět našich občanů. A z totál-
ního nasazení v Německu se nevrátili 
další čtyři. 

Osudu všech padlých i umučených, 
kteří za II. světové války prokázali svou 
statečnost, odvahu i hrdinství a položili 
své životy za naši svobodu, nesmí být 
nikdy zapomenuto. 

Čest Vaší světlé památce. Díky Vám 
již 66 let žijeme v pokoji a míru. 

Válka byla strašná, krutá a zlá. Přeji 
Vám všem a hlavně naší mládeži, abyste 
se s ní již nikdy nesetkali! 

Na závěr mi dovolte ještě jeden citát: 
„Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen láska  
a vzpomínky v našich srdcích zůstávají 
dál…“ 

Nyní Vás poprosím, abychom všech-
ny oběti z druhé světové války uctili 
vzpomínkou a minutou ticha. 

 
(Následně předal slovo hostům.) 
 
Delegace Moldavské republiky, je-

jichž vojáci byli účastníky armády  
4. Ukrajinského frontu a bojovali též  
i v Palkovicích, se s hlubokou úctou ve 
svých kratičkých projevech poklonili 
svým padlým vojákům. Při zahájení 
oslav jim vedoucí delegace pan Stephan 
Tulbur odhalil pamětní desku. Slova 
uznání vyslovili i všem obětem války  
a zemím, jež byly válkou postiženy. Po-
prosili jménem moldavských občanů  
a hlavně pozůstalých, občany Palkovic, 
aby s úctou udržovali památníky války  
a padlých vojáků. Vyslovili také přání, 
aby se hrůzy válečných bojů, lidského 
strádaní, utrpení, i rodinných tragédii již 
nikdy a nikde neopakovaly. 

Plukovník Gheorghe Calais, předse-
da veteránské organizace, ve svém vy-
stoupení pronesl: „…jsem velice mile 
překvapen, jak Palkovice udržují pamět-
ní místa, pomníky a hroby padlých vojá-
ků. Jak po dlouhých 66 letech ještě udr-
žujete vzpomínky největší a nejtěžší vál-
ky v dějinách lidstva. Patří Vám za to 
hluboká poklona, uznání a tisíce podě-
kování. Děkuji Vám všem i za srdečné 
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přijetí naší delegace ve vaši překrásné 
obci i zajímavé zemi. Prosím, vyřiďte 
všem vašim lidem a hlavně mládeži  
srdečné pozdravy občanů Moldavie.  
Budeme od Vás odjíždět naplnění dojmy 
a pocity velkého přátelství. Budeme 
doma vyprávět, jak zde žijete, jak jsme 
byli přijati, ale hlavně jak vzorně udržuje-
te hroby osvoboditelů, padlých vojáků. 
Což bude hlavně pro pozůstalé velkým 
pohlazením na duši. Ještě jednou: 
„balšoje, balšoje spasiba“! 

Odvážíme si od vás mnoho fotografií 
i filmového materiálu, který použijeme 
pro vysílání moldavské televize. 

(Vše volně přeloženo.) 
 
Starosta obce následně poděkoval 

našim hostům za slova uznání a pře-
dal slovo naší mládeži. 

 
„V letošním roce si připomínáme 

66. výročí od konce druhé světové vál-
ky, od osvobození naší republiky, naší 
obce. Vloni jsme vás v rámci projektu 
seznámili se vzpomínkami některých do-
sud žijících občanů Palkovic, ze vzpomí-
nek svých prarodičů a dalších příbuz-
ných jsme se dozvěděli, jak se žilo za 
druhé světové války, jaké byly jejich 
běžné starosti. 

V krátkosti teď připomeneme po-
slední dny druhé světové války v obci  
a okolí. 

Ke konci války museli muži od 20 do 
45 let povinně kopat zákopy proti tan-
kům, byly stavěny barikády a jiné pře-
kážky. Němci nařídili v Palkovicích vy-
budovat barikádu, která měla zastavit 
průnik sovětských vojáků, na Horním 

konci, u hranice s Myslíkem. Místní pří-
pravy k bojům byly vykonány. 

Ve dnech 30. dubna a 1. května 
1945 postupovalo Palkovicemi frontové 
vojsko. Ve všech domech a stodolách 
byli ubytováni němečtí vojáci. 

V neděli 2. května nastal v Místku 
velký poplach – blížila se Rudá armáda, 
německé kolony ustupovaly do Palkovic. 
Němci tábořící dosud v Palkovicích rych-
le opouštěli svá místa a hnali se k Myslí-
ku. Objevily se ruské bombardéry, které 
ničily německé kolony. Ve čtvrtek  
3. května zaplavily opět vesnici spousty 
německých vojáků, kteří dlouhým noč-
ním pochodem vyvázli z obklíčení sovět-
ských vojsk v prostoru mezi Českým Tě-
šínem a Frýdkem, odkud se pak přes 
Skalici a Janovice dostali až do Palkovic. 

4. květen 1945 se stal nejtragičtěj-
ším dnem války v Palkovicích. Od Míst-
ku pronikala vojska Rudé armády  
a mnozí, zvláště mladí kluci, se chtěli jít 
z okolních kopců podívat, jak postupuje 
fronta. Část mladých chlapců se rozhod-
la, že se vydá na kopec Habeš. Byli to 
Vladimír Kusý, bratři Menšíkové, Václav 
Šupina, Jaroslav Mališ, Milan Poruba  
a Alois Červenka, z Metylovic Alois Pust-
ka a Jan Svoboda. Vtom se odněkud na 
Habeši ozvala rána z pušky. Němci zpo-
zorovali dalekohledem chlapce a dali je 
pochytat. Protože byl u jednoho z nich 
nalezen revolver, považovali je za party-
zány. Když zatčené chlapce odváděli do-
lů do vesnice, zatkli při tom i Jiřího Vol-
ného, který zde pásl koně, a Jaromíra 
Jalůvku. Bratrům Menšíkům se podařilo 
utéct. Když zatčené uviděl na dvoře před 
obecním úřadem Václav Volný, pokusil 
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se vojákům německy vysvětlit, že jde  
o omyl. Němci mu ale nedůvěřovali, na-
konec ho alespoň vyměnili za jeho syna 
Jiřího. Čekání na starostu, který měl po-
tvrdit, že jde o občany Palkovic, využil 
k útěku Jaromír Jalůvka. Po nějaké do-
bě přijelo gestapo a nařídilo chycené 
„partyzány“ zastřelit. Pak už žádné vy-
světlování nepomohlo. Pochod smrti za-
počal v Palkovicích a skončil v Zátopko-
vě kamenolomu na Myslíku, kde Němci 
vězně jednoho po druhém zastřelili. Svo-
body se nedočkali. 

V pátek 4. května až do setmění do-
padaly do obce dělostřelecké náboje, 
pak nastala střelba z pušek a kulometů. 
V nočních hodinách se Němci stáhli  
k silnici, Osada a Podhůří už byly obsa-
zeny Rusy. Asi v jednu hodinu ráno  
v sobotu 5. května 1945 byl při střelbě 
zapálen dům pana Jana Hrtoně (č. p. 
159). Posledním činem ustupujících 
Němců bylo vyhození mostu u kostela 
v půl páté ráno. Výbuchem byly poško-
zeny okolní domky a v širokém okruhu 
rozbity okenní tabule. V sobotu 5. květ-
na 1945 v 5.00 hodin ráno byly Palko-
vice osvobozeny a na budovách Osady, 
Dráh a Dolního konce vyvěšeny rudé 
prapory na uvítání Rudé armády. 

V sobotu 5. 5. 1945 odpoledne při-
vezl Čestmír Krč s koňmi poslední oběti 
války z lomiska na Myslíku na rodný 
grunt hospodáře Volného, odtud je od-
vezly jejich rodiny. Strašnou tragédii 
sedmi mladých chlapců a hospodáře 
provázely potoky slz. Byl s nimi zastře-
len také jeden sovětský zajatec. Všem 
zavražděným byl 8. května 1945 uspo-
řádán pohřeb. 

Dne 9. května 1945 vykopali naši 
občané na místním hřbitově společný 
hrob pro osm sovětských vojáků, kteří 
padli v posledních dnech války v naší 
obci. Další hrob byl vykopán pro nadpo-
ručíka Severiněnka, který padl před 
gruntem č. p. 85. Vedle hrobu sovět-
ských vojáků bylo místo posledního od-
počinku amerického pilota jménem 
Russel I. Payne, kterého Němci sestřelili 
dne 29. srpna 1944, a přibližně 30 me-
trů od hrobu osvoboditelů byl umístěn 
v pravém rohu hřbitova hrob osmi ze-
mřelých německých vojáků. 

Nikdy nesmíme zapomenout na to, 
jakou krutou daň musel náš lid spolu 
s ostatními národy zaplatit za svobodu.“ 

 
Za použití písemných materiálů 

zpracoval Stanislav Harabiš.  
 

 
 
 
Návštěva Moldavské delegace 
v Palkovicích 
 

Oslav naší vesnice se poprvé v histo-
rii zúčastnila delegace země, jejíž vojáci 
v roce 1945 u nás bojovali a položili ži-

voty za naši svobodu. Jedenáctičlennou 
delegaci vedl šéfredaktor žurnálu „Mun-
ca Pasnica“ Stefan Tulbur a plukovník 
Gheorghe Calais, předseda veteránské 
organizace. Dalšími členy delegace byli: 
plukovník Alexandre Avornic, místo-
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předseda veteránské organizace, pod-
plukovník Vasile Margineanu, předseda 
organizace milice spolu s majorem Radu 
Stefanem, redaktoři novin Tatiana Tul-
bur a Viktor Panica. Dále jeden z po-
sledních pamětníků přímých bojů Ghe-
orghe Tecman a vnuk jednoho z u nás 
padlých vojáků Palienka Sava pan Ghe-
orghe Vasilaehe. Delegaci doplnili dva 
řidiči osobních automobilů. 

Přijeli k nám, aby se po 66 letech 
poklonili památce vojáků, kteří u nás 
v posledních dnech války položili své ži-
voty za naši svobodu. A také, aby na je-
jich památku odhalili pamětní desku 
s jejich jmény, kterou k nám přivezli již 
v prosinci minulého roku. Starosta obce 
jim slíbil její zabudování ke dni květno-
vých oslav. 

Společně s námi navštívili i památník 
padlých vojáků na místním hřbitově.  
U obou pomníků položili kytice rudých 
květů. V dopoledních hodinách absolvo-
vali zájezd k „Památníku II. světové vál-
ky v Hrabyni“. Návštěvou této památky 
byli přímo ohromeni, hlavně velikostí, 
obsahem a odborným popisem vystave-
ných a zachovalých expozicí výstroje  
a výzbroje, zejména venkovním areálem 
s těžkou bojovou technikou. Dlouhé 
chvíle postáli také se zatajeným dechem 
u expozice „Děti a válka“. Největší svou 
poklonu složili u „katafalku II. světové 
války“ ve vstupní hale, kde společně se 
starostou obce Radimem Bačou položili 
květiny. 

Při odchodu nešetřili slovy uznání, 
nadšení a díky, jak my Češi máme do-
konale vybudované a udržované válečné 
památníky. 

V odpoledních hodinách se delegace 
zúčastnila kladení věnců na centrálním 
hřbitově ve Frýdku-Místku, kde se po-
zdravili s primátorem města Mgr. Pe-
trem Cvikem. 

Po ukončení oslav v Palkovicích se 
uskutečnil v restauraci Pod Habešem 
přátelský večer se zastupiteli obce, kde 
hosté pronesli pozdravy občanů Moldá-
vie občanům Česka. Představili nám 
nejstaršího člena delegace 88-letého ve-
terána války Gheorghie Takmana, který 
s frontou prošel z Ukrajiny přes Polsko, 
přiblížil se českým hranicím a pokračo-
val v bojích na Berlín. Nebylo mu však 
dopřáno společné radosti z vítězství.  
15 km před Berlínem byl zraněn střepi-
nou ze sestřeleného letounu. 

Prostřednictvím vnuka padlého vojí-
na Palienka Sava zasíláme žijící 88leté 
babičce Marině upřímnou soustrast, 
stejně tak všem pozůstalým padlých vo-
jáků. 

V den odjezdu navštívila delegace 
naši školu, pozdravila se s učitelským 
sborem i dětmi všech ročníků, mateřské 
školky nevyjímaje. Na památku setkání 
byla pořízena společná fotografie žáků  
a třídní učitelky 3. třídy paní Věry Krp-
cové. Prohlídka obce pokračovala ná-
vštěvou sportovní haly, kostela a po-
slední zastávkou byla kratičká návštěva 
policejní stanice. Prostě všude kde přišli, 
upoutali pozornost zejména svými vo-
jenskými uniformami s nesčetným 
množstvím vyznamenání. Velice si vážili 
našeho pozvání a srdečného přijetí. 
Moldávie byla do roku 1992 jednou  
z patnácti svazových republik SSSR. 
Hlavním městem je Kišiněv. Rozlohou je 
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Moldávie asi dvaapůlkrát menší než ČR, 
má okolo 5 miliónů obyvatel. Moldávie 
společně s Ukrajinou mají velmi úrod-
nou půdu a tím vynikající zemědělské 
podmínky. 

Na rozloučenou je starosta obce do-
provodil do Příbora, kde se s přáním 
šťastné cesty a návratu domu s delegací 
rozloučil. 

Starosta obce děkuje všem, kteří se 
na návštěvě a přípravě oslav jakkoliv 
podíleli a přispěli k vzorné reprezentaci 

naší obce. Děkuje i hudebníkům za do-
provod, zejména, že se v tak krátké do-
bě stihli naučit hrát moldavskou státní 
hymnu. Děkuje také řediteli školy a uči-
telům za podporu oslav, i panu školní-
kovi za doprovod, ale hlavně dětem za 
účast u příležitosti velmi úspěšně pro-
běhlých oslav. 

Jsem na občany naší obce hrdý. 
 

Pro Palkovické listy sepsal  
zážitky delegace Stanislav Harabiš. 

 
 

 
 
Den Země 
 

Žáci naší Základní a mateřské školy 
si každým rokem v dubnu připomínají 
Den Země. K tomuto dni škola uspořá-
dala ve středu 20. dubna pro děti celo-
denní pobyt v přírodě.  

Děti si mají osvojit praktické doved-
nosti pro chování a pobyt v přírodě i při 
zacházení s přírodou. 

Učí se kriticky posuzovat a vyhodno-
covat informace související s životním 
prostředím, uvědomovat si podmínky ži-
vota a možnosti jejich ohrožování, zís-
kávat vlastní odpovědnost ve vztahu  
k životnímu prostředí. Učí se vnímat  
a pozorovat ptáky, sledují jarní byliny, 
čistí studánky a podobně. 

Tentokrát si k těmto úkolům přibrali 
v rámci svých možností vyčištění naší 
obce od různých odpadků, volně poho-
zených věcí, které na veřejná místa roz-
hodně nepatří. Rozdělili si po třídách 
jednotlivé boční silnice a uličky a sbírali 

po zemi, co se dalo. Menší děti s velkým 
nadšením. 

Prošli Starou cestu směrem na Kúty, 
okolí sušičky až po sjezdovku včetně ní, 
část Osady až na Podhůří, cestu na 
Drážky až k bývalé hájence a dál přes 
Hůrky až na horní konec obce. Žáci  
7. třídy si zvolili směr Myslíkovské hůrky 
až na Kubánkov a snad největší práci 
s úklidem si dali žáci 8. a 9. tříd, kteří 
čistili okolí silnice nad Rakovcem smě-
rem na Frýdek-Místek. Kdo tam jezdívá, 
ví, co je všechno kolem cesty po zimě 
vidět. Je smutné, že se vůbec něco ta-
kového kolem silnic, po příkopech, ale  
i mezi domy a všude na veřejných pro-
stranstvích v naší obci objeví. 

Ze strany obce patří všem zúčast-
něným dětem, jejich učitelům i vedení 
školy za umožnění akce velké poděko-
vání. 

Za OÚ Mgr Věra Krpcová,  
členka rady obce. 
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VÝZVA 
 

DŮRAZNĚ VYZÝVÁME TY OBČANY, KTEŘÍ DOPO-
SUD NEUHRADILI POPLATEK ZA ODPAD, PSA A PAL-
KOVICKÉ LISTY, ABY TAK UČINILI NEJPOZDĚJI DO 
10. ČERVENCE 2011. 

V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÍ DLUHU VE STANOVENÉ LHŮTĚ, 
BUDE TĚMTO DLUŽNÍKŮM VYSTAVEN PLATEBNÍ VÝMĚR A NE-
DOPLATKY BUDOU VYMÁHÁNY EXEKUČNĚ. 

PLATBU JE MOŽNO PROVÉST V POKLADNĚ OBECNÍHO 
ÚŘADU V ÚŘEDNÍ DNY (pondělí a středa) NEBO NA ÚČET  

č. 1682012379/0800. 
 

2 

 
Upozornění pro majitelé lesů 

Odborný lesní hospodář Ing. Svoboda má pravidelné konzultační hodiny na 
Obecním úřadě v Palkovicích každou lichou středu od 15 do 17 hodin. 

 
 

Upozornění občanům  
Velkoobjemový odpad (matrace, sedačky, skříně, koberce apod.), nebez-

pečný odpad (chemikálie, ředidla, barvy, léky, zářivky apod.) a elektrozařízení 
(ledničky, pračky, počítače, žehličky apod.) mohou občané Palkovic a Myslíka 
bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře u haly Obecního úřadu v Palkovicích 
každou středu od 15.00 do 18.00 hodin nebo v sobotu od 8.00 do 11.00 ho-
din (mimo státní svátky). 
 

 
 

Co je doma, to se počítá – dámy a pánové! 
 
Podnikatelská jednička – tentokrát 
na čtyřech kolech 
 

Dnes vám představíme umění servis-
ního technika, protože řemeslo u Ka-
hánků pořád žije. Strojní inženýr pan 
Ing. Milan Kahánek si ve svém rodném 

domě založil ser-
visní pracoviště už 
v roce 1997. 

 
Váš pneu-

servis nelze 
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přehlédnout. Má strategicky vy-
nikající místo – leží v centru ob-
ce. 

Ano moje provozovna se nachází 
pod kostelem, hned vedle kulturního 
domu. 

 
Kdy jste přišel na to, že Vás 

práce rukama baví více než práce 
„s tužkou“? 

Vedl mne k tomu už v raném věku 
můj otec. Společně jsme opravovali au-
ta, otec mne toho hodně naučil. 

 
Co můžete spoluobčanům na-

bídnout, s čím konkrétně jste jim 
připraven pomoci? 

Poskytuji první pomoc při opravě, ať 
už je to defekt, vadný ventil nebo netěs-
nost patky, pneumatiky a disku kola. 
Hlavní pracovní náplní je základní ser-
visní činnost jako montáž a demontáž 
pneumatik, jejich vyvážení, prodej no-
vých pneumatik pro osobní a dodávková 
auta. Nové pneumatiky běžných rozmě-
rů jsou u mne skladem k okamžitému 
odběru, ostatní pneumatiky zajistím na 
přání zákazníka do dvou dnů. 

 
Vaše nejbližší konkurence je  

v Místku - pan Poloch. Jak máte 
„rozdělené“ zákazníky? 

Klientela je stabilizovaná a hlavně 
spokojená. Jsou to jak občané Palkovic, 
tak také občané sousedních Kozlovic, 
Metylovic, Lhotky, Frýdku-Místku, ale 
naučili se u mne přezouvat i chalupáři  
z Ostravy. To víte, dnes už si každý 
z nás hlídá korunu a u mne je tato služ-
ba levnější. 

 

Pane Kahánku, Vy, potažmo 
Vaše podnikání, zažíváte v prů-
běhu roku dvě hlavní sezóny. 

To máte pravdu. Nejvíc práce mám 
na podzim a na jaře. V těchto dnech 
nedodržuji pracovní dobu, pracuji i přes-
čas, dokud není obsloužen i poslední zá-
kazník, který si vystál řadu na přezouvá-
ní. Většina zákazníků přijíždí až po prá-
ci, tudíž v odpoledních hodinách. 

 
Kdy podle Vás máme přezout? 

Slyšeli jsme, že rozhodující je 
„sedmička“, sedm stupňů Celsia. 

Začínají-li se na jaře pohybovat tep-
loty dlouhodobě nad 7 st. Celsia, je ten 
správný čas na obutí letních pneumatik. 
Zimní směsi se na suchých a teplejších 
površích více opotřebovávají, zhoršují 
jízdní vlastnosti automobilu, jako je brzd-
ná dráha a ovládání vozidla a také zvyšu-
jí spotřebu pohonných hmot. 

Směs letních pneumatik je tvrdší  
a přizpůsobená provozu za těchto vyš-
ších teplot. Naopak začnou-li teploty na 
podzim klesat pod 7 st. Celsia, je ten 
správný čas přezout na zimní pneu. 

 
Nabízíte i nějakou speciální 

službu? 
Nevím, jestli se tomu dá říkat speci-

ální služba, ale já každého svého zákaz-
níka upozorním na nedostatečnou hloub-
ku dezénu pneumatiky, nerovnoměrné 
ojetí pneumatiky způsobené špatnou 
geometrií nápravy, vlnitost povrchu 
pneumatiky způsobenou vadným tlumi-
čem, ojeté brzdové destičky, kotouče, 
prasklé manžety, vetší vůle čepů. 
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Nejen prací člověk je živ. Řek-
nete nám jak relaxujete? 

Rád pracuji na zahrádce a baví mne 
také cestování. 

Co byste závěrem popřál ob-
čanům Palkovic? 

Přeji všem občanům bezpečnou 
jízdu. A aby ji měli bezpečnou, doporu-
čuji, ať se u mne kdykoliv preventivně 
zastaví zkontrolovat vyvážení pneumatik. 

 
Rozhovor připravila Iveta Trochtová. 

 
 

 

Základní škola a mateřská škola Palkovice... 
 

 

 
 
Ocenění Mgr. Franišku Brixovi 

 
U příležitosti Dne učitelů udělil minis-

tr školství Mgr. Josef Dobeš panu Mgr. 
Františku Brixovi, dlouholetému řediteli 
Základní školy v Palkovicích, medaili Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy. Tato medaile je oceněním jeho vý-
znamné pedagogické a výchovné práce, 
dlouhodobého vynikajícího působení ve  
 

školství a za zásluhy při zlepšování pod-
mínek pro výchovu a vzdělávání. Medai-
le byla slavnostně udělena v Praze dne 
28. března 2011 celkem 38 význam-
ným pedagogickým pracovníkům z celé 
republiky. 

 

 

 
 
 

Veřejnost může opět využívat 
školní hřiště 
 

V říjnu 2008 byla v budově školy zří-
zena nová třída mateřské školy. Sou-

částí mateřské školy je vždy také ven-
kovní hrací plocha. Jako venkovní hrací 
plocha pro tuto třídu byl vyhrazen areál 
školního hřiště s přilehlými travnatými 
plochami za školou. Proto byl tento are-
ál pro veřejnost uzavřen, podobně jako 
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je pro veřejnost uzavřena venkovní hrací 
plocha u mateřské školy v budově obec-
ního úřadu. 

Po zakoupení travnatého pozemku 
za školou schválila rada obce škole jeho 
užívání jako venkovní hrací plochu pro 
mateřskou školu a školní družinu. Ná-
sledně techničtí pracovníci obecního 
úřadu provedli nezbytné stavební a te-
rénní úpravy pozemku, a také oddělili 
areál školního hřiště od ostatních hra-
cích ploch plotem tak, aby hřiště mohlo 
být v době mimo vyučování využíváno 
veřejností. 

Od letošních velikonočních prázdnin 
mohou zájemci využívat školní hřiště ve 
dnech školního vyučování v době od 
16.00 do 20.00 hodin, v ostatní dny od 
6.00 do 20.00 hodin. Vstup do areálu 
pro veřejnost je zadní brankou (chodník 

od tělocvičny). Provozní a návštěvní řád 
je vyvěšen u vstupu do areálu. 

Žádám všechny uživatele, aby re-
spektovali provozní a návštěvní řád.  
V případě, že bude působením veřejnos-
ti zařízení hřiště poškozováno, areál zne-
čišťován, nebo jinak ohrožována bez-
pečnost a zdraví dětí a žáků školy, bude 
areál pro veřejnost opět uzavřen. 

Děkuji všem, kteří přispěli k zpří-
stupnění hřiště dětem i dalším zájemcům 
ke sportování ve volném čase. Zejména 
děkuji technickým pracovníkům obecní-
ho úřadu, kteří i za nepříznivého počasí 
pracovali na úpravách, aby hřiště mohlo 
být veřejnosti zpřístupněno už na veli-
konoční prázdniny. 

 
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy 

 
 
 
 

Mc Donald´s cup - celostátní  
soutěž v minikopané 
 

V letošním roce probíhá již 14. roč-
ník celostátní soutěže v minikopané pro 
děti 1. stupně ZŠ – Mc Donald´s cup. 

Naše škola ve spolupráci s oddílem 
kopané a rodiči našich dětí uspořádala 
dvě okrsková kola pro vesnické školy 
z okolí Frýdku-Místku. 

Turnaj mladších dětí – 1.-3. třídy se 
uskutečnil v úterý 10. května. Turnaje se 
zúčastnily 3 školy – ZŠ Kozlovice, ZŠ 
Sedliště a naše škola. V našem družstvu 
se do hry zapojila i děvčata a byla 
chlapcům rovnocennými spoluhráči na 

hřišti. Postup do okresního kola si vybo-
jovala ZŠ Sedliště. 

Ve čtvrtek 12. května jsme uspořá-
dali turnaj pro děti 4. a 5. třídy. Tento-
krát přijelo 5 škol – ZŠ Kozlovice, ZŠ 
Chlebovice, ZŠ Dobrá, ZŠ Raškovice  
a opět naše škola. V tomto turnaji naši 
malí fotbalisté nezaváhali, turnaj vyhráli 
a zajistili si postup do okresního kola, 
které proběhlo 18. května na stadionu 
ve Frýdku-Místku. Ani tam jsme nepro-
hráli, ale postup do dalšího kola jsme 
nevybojovali. Rozhodly o tom body  
a skóre. 

I takový je sport. Všem hráčům patří 
velká pochvala. 
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Chtěli bychom také poděkovat oddílu 
kopané a především p. S. Bačovi, p. M. 
Chýlkovi, p. R. Olivovi a p. M. Peške za 
pomoc při organizaci turnajů a za pohá-

ry, které jsme mohli věnovat vítězným 
družstvům. 

Mgr. Alice Gorelová 

Rybářský kroužek žije! 
 
A je tady jaro, symbol života. Pro-

bouzí se příroda a všechny její krásy do-
stávají novou dimenzi. Je to rovněž ob-
dobí, kdy se i v lidech probouzí nová síla 
a kdy jsme schopni mnohem silněji vní-
mat všechny ty vůně a barvy, které nám 
umí naservírovat jen příroda sama. 

A je to také období, kdy i rybáři poci-
ťuji určité vzrušení z nadcházející rybář-
ské sezony. Jaké úlovky nás letos čekají? 
Jak to u vody bude vypadat? A na tyto 
otázky hledají odpověď i děti z rybářské-
ho kroužku při ZŠ a MŠ v Palkovicích, 
které už dobře vědí, že být rybářem, ne-
ní jen lovit ryby, ale je naší povinností se 
o všechny naše revíry zodpovědně sta-
rat. A lov samotný je jen odměnou za 
naše úsilí před tím, než k vodě s rybář-
ským náčiním vyrazíme. A proto jsme  
v sobotu 2. dubna, tak jako každoročně, 
vyrazili na přehradu Olešnou. Ne na vý-
let, ale uklidit nepořádek, který se za rok 
nashromáždil na březích. A že to svůj 
účel splnilo, svědčí i těch 30 velkých 
pytlů naplněných odpadky právě dětmi  
z kroužku z Palkovic. A že si naši práce 
rybáři váží, o tom svědčí i účast předse-
dy MS ČRS v Palkovicích pana Najdka  
a předsedy rozhodčí komise MO ČRS 
ve Frýdku-Místku pana Harabiše, dlou-
holetého člena palkovické organizace. 

V sobotu 30. dubna se někteří naši 
členové zúčastnili rybářských závodů na 
nádrži Baška, pořádaných odborem mlá-
deže MO ČRS ve Frýdku-Místku. A snad 
i úspěšně, když jsme získali jedno 2., jed-
no 5. a jedno 8. místo ze 17 soutěžících 
z celého okolí okresního města. Další zá-
vody nás čekají 14. května na Olešné  
a 28. května opět na nádrži Baška.  

V plánu máme ještě v tomto školním 
roce výlet k rybochovným zařízením  
v Rozsuškách s jejich prohlídkou a to by 
bylo, kdybychom si u této příležitosti 
neudělali ohýnek a neopekli si buřta! 
Počátkem července se rovněž naše děti 
můžou zúčastnit týdenního rybářského 
soustředění na Olešné. 

Těší nás i to, že o nás vědí i v jiných 
školách, například v ZŠ v Kozlovicích je 
několik dětí, které o činnost v kroužku 
mají zájem, jen potřebují pomoc zkuše-
ných rybářů. Snad i tam pomůžeme. 

Je nás bezmála dvacet. To ale ne-
znamená, že by už nás více být nemělo. 
Rádi mezi sebou přivítáme nové nad-
šence cechu Petrova. Každoročně nám 
odcházejí již hotoví rybáři z věkových 
důvodů. Udržet velmi dobrou tradici na-
šeho kroužku je našim hlavním cílem ve 
výchově rybářského dorostu. Snad se 
nám to bude dařit i nadále. 

 
Z. Muroň, vedoucí kroužku 

 
 
 
 

Ocenění nejlepších řešitelů  
krajských olympiád 
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Ve čtvrtek 2. června 2011 se v sále 
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě kona-
lo slavnostní ocenění 60 nejúspěšněj-
ších řešitelů krajských kol Pythagoriády  
a olympiád v matematice, fyzice, čes-
kém jazyce a zeměpisu. Akce se konala 
pod záštitou náměstkyně hejtmana kraje 
Mgr. Věry Palkové. 

Mladí řešitelé zastupovali 13 základ-
ních a 19 středních škol v kraji. Nás těší, 
že mezi oceněnými byl i žák Základní 
školy v Palkovicích David Kolář, který 
v krajském kole zeměpisné olympiády 

obsadil 3. místo (podrobnější informace 
k zeměpisné olympiádě jsme uvedli  
v čísle 3/2011 Palkovických listů). 

Ocenění převzal David Kolář od ta-
jemnice krajské komise Zeměpisné 
olympiády Mgr. Markéty Němečkové  
a vedoucího oddělení mládeže a sportu 
Krajského úřadu MS kraje Mgr. Davida 
Pavlisky (foto na 3. straně obálky). 

Blahopřejeme Davidovi k dosažené-
mu úspěchu a děkujeme za reprezentaci 
školy i obce. 

Redakční rada 
 

 
 
 
Zprávičky ze Školičky 
 

Jarní měsíce přinesly do naší MŠ 
hodně zajímavých akcí. 

Velikonoční svátky jsme letos prožili 
netradičně. V prostorách staré MŠ se 
konaly velikonoční dílny. Děti si společ-
ně s maminkami vyzkoušely různé tech-
niky při malování kraslic, výrobě přání-
ček, zajíčků a jiných velikonočních oz-
dob. Akce se nám vydařila, všichni pra-
covali s nadšením a děti si domů odnesly 
pěkné velikonoční výrobky.  

Konec dubna je tradičně spojen se 
svátkem čarodějnic. Čarodějnice, čaro-
dějové a nejrůznější kouzelníci se slétli 
na zahradu naší MŠ v nápaditých kos-
týmech, aby si společně zasoutěžili v lé-
taní na koštěti, vaření lektvarů a vyzkou-
šeli si různé jiné čarodějnické dovednos-
ti. Společně jsme kouzlili, zpívali a tan-
covali. Dobrá nálada nechyběla a svátek 
čarodějnic jsme si všichni opravdu užili.  

Nezapomněli jsme ani na Den Země. 
Děti z naší školky si ho připomněly ekolo-
gickým programem v dopoledních říze-
ných činnostech a taky následnou vycház-
kou do lesa, kde při každoročním čištění 
studánky sbíraly a třídily nejrůznější odpad.  

Na začátku května jsme se jeli podí-
vat na zvířátka do ostravské zoologické 
zahrady. Počasí nám přálo a děti si 
mohly ve výběhu prohlédnout zvířátka 
z blízka. Dověděly se hodně zajímavostí 
o jejich životě, projely se vláčkem a vy-
zkoušely si také různé atrakce, které  
zoologická zahrada dětem nabízí.  

Moc jsme se všichni těšili na Svátek 
maminek. Sešli jsme se na vyzdobené 
zahradě naší školky (máme moc šikovné 
maminky). Slavnostní odpoledne zahájily 
děti krátkým programem. Zazněly v něm 
písničky a básničky pro maminky, ne-
chybělo ani vystoupení dětí z country 
kroužku. U připravených stolečků si pak 
maminky s dětmi mohly vyrobit sluníč-
ka, květinky, navlékat korálky nebo po-
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malovat kameny podle vlastní fantazie. 
Pěkné odpoledne nám trochu zkazilo 
počasí, proto jsme si na přichystané va-
ječině museli pochutnat už ve školce. 
Moc děkujeme všem maminkám za po-
moc a napečené dobroty. Děti z naší 
školičky však nebyly ochuzeny ani o kul-
turní a vzdělávací akce. V jídelně zá-
kladní školy zhlédly několik divadelních 
představení, zúčastnily se velice zajíma-
vého programu o dopravní prevenci, 
předškoláci zase navštívili knihovnu  
v Místku, kde na ně čekala naučná 
přednáška spojená s prezentací zajíma-
vých knížek. 

Hezkou tečkou na konci května byla 
pro nás návštěva Dino Parku. Děti v ki-
ně se zatajeným dechem sledovaly pří-
běh dinosaurů z období druhohor, dět-
ským vláčkem se projely opravdickým 
pralesem, kde na ně čekaly různé druhy 
dinosaurů v životních velikostech. Na 
konec si zahrály na paleontology při vy-
hrabávání kostí z písku. Z výletu jsme si 
odnesli hodně neobyčejných zážitků. 

Těšíme se na další zajímavé akce         
a o zážitky z nich se s vámi příště opět 
podělíme. 

Učitelky mateřské školky 

 
 

 

Policie České republiky informuje…  
 

 
Statistický přehled 
kriminality, přestup-
ků v obci Palkovice 
za období: 1. 1. 
2010 - 31. 3. 2010 

 
I. 16 trestných činů - přečinů 
 
Trestné činy proti majetku: 7 případů 
krádeže vloupáním do motorových  
vozidel:       2 
krádeže vloupáním do objektů  
rodinných domů, státních budov,  
živnostenských objektů:     1 
podvody:      1 
krádeže prosté:      3 
 
Trestné činy proti životu a zdraví: 4 
(ublížení na zdraví) 
 
Trestné činy obecně nebezpečné: 4 

(ohrožení pod vlivem návykové látky) 
 
Trestné činy proti pořádku ve věcech 
veřejných: 1 (maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání) 
 
II. Statistický přehled pří-
padů na úseku přestupko-
vého zákona 
 
zjištěno 11 přestupků 
přestupky proti majetku: 5 
přestupky proti občanskému soužití: 4 
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích: 2 
 
Statistický přehled kriminality, 
přestupků v obci Palkovice za  
období: 1. 1. 2011 - 31. 3. 2011 
 
I. 17 trestných činů - přečinů 
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Trestné činy proti majetku: 12 případů 
krádeže vloupáním do motorových  
vozidel:        1 
neoprávněné užívání cizí věci:    1 
krádeže vloupáním do objektů  
rodinných domů, státních budov,  
živnostenských objektů:      2 
podvody:       1 
krádeže prosté:       7 
 
Trestné činy proti rodině a dětem: 1 
(zanedbání povinné výživy) 
Trestné činy proti zdraví:      4 
(ublížení na zdraví) 
 
II. Statistický přehled případů na úseku 
přestupkového zákona  
 

zjištěno 49 přestupků 
přestupky proti majetku:       9 
přestupky proti občanskému soužití: 2 
přestupky proti bezpečnosti  
a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích:        38 
npor. Ing. Pavel Nesit 
vedoucí oddělení  
 
Palkovice č. p. 448, 739 41 Palkovice 
Tel.: +420 558 656 174,  
        +420 974 732 771 
Fax:  +420 558 432 159 
 
Email: fmooppalko@mvcr.cz 
internet: 
http://www.pcrfm.cz/stranka/oop-
palkovice 

 
 
 
 
Chraňte svůj majetek! 
 

Policisté z Obvodního oddělení poli-
cie České republiky v Palkovicích by rádi 
touto cestou upozornili všechny občany 
obce Palkovice a okolních obcí na vzrůs-
tající počet krádeží. Především v posled-
ním období, a to vzhledem k příznivému 
jarnímu počasí, dochází ke krádežím 
různé zahradní techniky, kterou lidé po-
nechávají na polích a zahradách bez za-

bezpečení. Rovněž stoupá počet zazna-
menaných případů krádeží pohonných 
hmot, kdy jsou lapkové motivování  
aktuální cenou pohonných hmot na čes-
kém trhu. Proto nenechávejte svůj ma-
jetek bez dozoru a zabezpečení, a také 
se pokuste v nádržích svých vozidel po-
nechat minimum pohonných hmot. 
Každý občan, svým odpovědným přístu-
pem, může předejít vzniku zbytečné 
škody. 

 
 
 
 
Řidiči pozor! 

 
S příchodem jara výrazně stoupá po-

čet účastníků silničního provozu. V tomto 

ohledu je potřeba upozornit především 
na zvýšený počet cyklistů na našich silni-
cích. Rádi bychom tímto vyzvali všechny 
řidiče, aby dbali nejen své bezpečnosti, 
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ale také bezpečnosti ostatních účastníků 
silničního provozu, především cyklistů. 
Řidiči, dodržujte proto povolenou rych-
lost v našich obcích a dbejte zvýšené opa-
trnosti v úsecích se zvýšeným výskytem 

osob, tedy v okolí základních škol a v blíz-
kosti center obcí. Bezpečná jízda, rovná 
se bezpečné Palkovice! 
 
prap. Mgr. Ondřej Plečka, preventista

 
Ve škole se to děti učí, rodiče jim 
to připomínají, ale stejně to jako 
dospělí nedodržují 
 

Všichni dobře víme, že policisté  
v tomto období, kdy mnozí z  nás pře-
sedají ze svých vozidel na jízdní kola, 
provádějí častější kontroly cyklistů na 
silnicích. Z tohoto důvodu jsme dnes pro 
Vás připravili pravidla nejen jízdy na ko-
le, ale i na kolečkových bruslích a na 
zvířeti. 

Jízdním kolem se podle pravidel 
rozumí také koloběžka. Obecně platí, že 
na vozovce se jezdí při pravém okraji. 
Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní 
komunikaci a veřejně přístupné účelo- 
vé komunikaci jet na jízdním kole jen 
pod dohledem osoby starší 15 let, to 
neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické 
stezce a v obytné a pěší zóně. Cyklista 
mladší 18 let je povinen za jízdy použít 
ochrannou přílbu schváleného typu 
podle zvláštního právního předpisu a mít 
ji nasazenou a řádně připevněnou na 
hlavě. 

Je-li zřízena stezka pro chodce a cyk-
listy označená dopravní značkou "Stezka 
pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista 
ohrozit chodce jdoucí po stezce. 

Na jednomístném jízdním kole není 
dovoleno jezdit ve dvou, je-li však jízdní 
kolo vybaveno pomocným sedadlem pro 
přepravu dítěte a pevnými opěrami pro 

nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu 
mladší 7 let. 

O tom, že má být jízdní kolo vybave-
no předním i zadním světlem, odrazka-
mi není třeba více povídat. Ten kdo jez-
dí autem v noci, ví jaké to je, když se 
před ním najednou objeví neosvětlený 
cyklista či neoznačený chodec nějakým 
reflexním prvkem. V noci obecně platí, 
že jestli chci přežít, musím být viděn. 

Jízda na kolečkových bruslích se 
řídí pravidly pro chodce. Takže jezdit po 
chodníku se smí, po silnici se jezdí stej-
ně, jako když jde chodec, tudíž při levém 
okraji v protisměru jízdy vozidel. Ten 
kdo jede na kolečkových bruslích je brán 
za chodce. 

A co jízda na koni? 
Všichni kdo jezdí na koni a s koňmi 

by měli znát jak se pohybovat na silni-
cích a cestách, tak aby to neodporovalo 
zákonům. Všichni víme, že řidič je 
účastník provozu, no a řidičem je i jez-
dec na zvířeti. 

Na vozovce musí jezdec jet při pra-
vém okraji vozovky, nejsou-li tím ohro-
žováni nebo omezováni chodci, smí jet 
po pravé krajnici. Na silnici, místní ko-
munikaci a veřejně přístupné účelové 
komunikaci smí jet na zvířeti jen jezdec 
starší 15 let. Osoba starší 12 let smí jet 
na zvířeti na silnici, místní komunikaci  
a veřejně přístupné účelové komunikaci 
jen pod dohledem osoby starší 15 let. 
Jezdci na zvířatech smějí jet jen jednotli-
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vě za sebou. Jezdec smí vést jen jedno 
zvíře. 

A ještě jeden mýtus, když je cyklista 
kontrolován policisty v podnapilém sta-
vu a nadýchá do 1 promile, uloží mu 
správní orgán, pokutu ve výši od 10 do 
20 tisíc Kč. V případě, že nadýchá nad 

jedna promile, ve správním řízení dosta-
ne pokutu od 25 do 50 tisíc korun. 

Ani v jednom případě cyklista 
nepřijde o body či řidičský průkaz. 

 
Petr Gřes 

Bezpečné prázdniny  
  

Je tady léto, tedy doba, kdy mají děti 
prázdniny a s nimi i více volného času, 
který mohou trávit společně se svými 
kamarády. S větším množstvím volného 
času přichází i více dětských úrazů, které 
si způsobí svou neopatrností. 

V následujících řádcích přinášíme ně-
kolik doporučení jak těmto úrazům 
předcházet.  

Nejčastějšími místy úrazů mimo dět-
ská hřiště jsou silnice, cyklostezky  
a chodníky. Je důležité používat veškeré 
dostupné ochranné pomůcky (přilby, lo-
ketní a kolenní chrániče), bezpečnostní 
prvky zdůrazňující viditelnost dětí na sil-
nici.  Rodiče i děti mějte na paměti, že 
povinnost používat ochrannou přilbu je 
daná ze zákona, ale především v pří-
padě pádu ochrání váš život a zdraví. 
Nejčastější smrtelné úrazy bývají právě 
spojené s poraněním hlavy.  Pamatujte, 
že na silnici mohou děti vyjet samo-
statně až od 10 let věku. Do té doby 
musí s nimi být osoba starší 15let. 

Další situací, kdy dochází k úrazům, je 
špatné přecházení nebo přebíhání silnice. 
Chodec má povinnost být ohleduplný, 
pozorný a opatrný.  Pravidlem je přechá-
zet silnici na bezpečných místech, užít 
přechodu pro chodce nebo v místech, 

kde je dostatečná viditelnost a silnice je 
přehledná. Nebezpečnými místy jsou 
ulice se zaparkovanými vozidly a místa 
poblíž hřišť. Pozor, ani na přechodu pro 
chodce nemá chodec absolutní přednost. 
I tady se musí, než vstoupí do vozovky 
přesvědčit, zda nic nejede.  

Léto je spojeno také s častými sou-
kromými či veřejnými akcemi, při kte-
rých se požívají alkoholické nápoje  
a drogy. Velice často v letních měsících 
vyjíždějí policisté s rychlou zdravotnic-
kou službou na místa, kde se nachází 
v ohrožení života mladý člověk. Příčinou 
bývá otrava alkoholem nebo psycho-
tropní látkou. Zpočátku zábava s kama-
rády a nakonec osamocený mladý člo-
věk nalezený úplně cizím náhodným ko-
lemjdoucím v bezvládném stavu v ohro-
žení života. V těchto případech jde 
opravdu o minuty. A kamarádi, kteří 
když zjistí, že se něco děje najednou 
zmizí.  

Další kapitolou jsou bezohlední mladí 
řidiči, překračující rychlost v obci. Dnes 
mnozí využívají pevné kontrolní infor-
mační radary k změření si vlastní rych-
losti. Ale pozor, policisté využívají i tato 
místa se svými radary.  

Právě v letních měsících se setkává-
me také se zvýšeným počtem doprav-
ních nehod. Viníky a poškozenými bý-
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vají převážně mladí nezodpovědní řidiči 
na motorkách i v automobilech. Větši-
nou způsobené škody na životě, zdraví  
a majetku odnesou spolujezdci. Proto, 
vždy uvažujete s kým pojedete !!!.     

Téměř vše již bylo řečeno, ale přeci 
pro ty, kteří chtějí vědět víc, uvádím pár 

odkazů na internet - preventivní kam-
paně, nemyslíš-zaplatíš, Na pivo s ro-
zumem a stránky Besipu.   

I přes tato upozornění Vám všem 
přeji krásné prožití prázdnin. 

 
por. Mgr. Petr Gřes 

 

Sport 
 

 
TJ Sokol Palkovice 

 

 
 

V dubnu se sešli zástupci jednotlivých 
oddílů TJ v restauraci Pod Habešem. 
Předseda TJ Sokol Palkovice, Jaroslav 
Čechmánek, svolal valnou hromadu. 

V úvodu poděkoval všem vedoucím 
jednotlivých oddílů za dosavadní činnost 
a za dosažené výsledky jejich svěřenců, 
výkonnému výboru a revizní komisi za 
jejich práci. Zhodnotil uplynulý rok a na-
stínil směr činnosti TJ do dalšího roku. 

Jeho poděkování zaznělo také smě-
rem k vedení obce Palkovice, dále pak  
k jednotlivým sponzorům a všem těm, 
kteří se podílejí na finančním zajištění či 
na materiální podpoře sportu v obci. 

Vyzval všechny přítomné k přípravě 
oslav 100. výročí založení TJ Sokol 
Palkovice, se sloganem „Palkovice 

žijí sportem“ a v hrubých rysech při-
blížil směr, kterým by se tyto oslavy mě-
ly ubírat. 

Poté předsedové jednotlivých oddílů 
přednesli výroční zprávy své činnosti  
a pochlubili se svými výbornými spor-
tovními výsledky. Není jediného oddílu, 
který by se svými svěřenci neuspěl 
v některých z okresních, krajských či re-
publikových soutěžích, což je velmi po-
těšující. 

Na společném jednání se zúčastnění 
shodli v názoru, že ačkoli členská zá-
kladna sportovců v naší TJ přesahuje 
500 lidí, přesto se potýkáme tak jako 
v jiných obcích či městech, s klesajícím 
zájmem dětí a rodičů o sport. Naše or-
ganizace nabízí spoustu sportovního  
vyžití s maximální obětavostí trenérů,  
a pokud někdo argumentuje nedostat-
kem času či financemi, tak to jsou pouze 
výmluvy. Naší obětaví trenéři s vypětím 
všech sil vkládají své úsilí do zdravého 
rozvoje dětí a mládeže. Nelitují svého 
volného času i finančních prostředků ve 
snaze přivést a udržet mládež u sportu. 
Vždyť co více si samotní rodiče mohou 
přát!!! TJ společně s obcí nabízí kvalitní 
sportovní zázemí, obětavé trenéry, 
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prostě - hodně muziky za málo pe-
něz. 

Společným cílem TJ Sokol Palkovice 
pro další období je podporovat sport, 
pokračovat v kvalitních úspěších našich 
sportovců, odlákat dětí od počítačů ke 
sportu a přesvědčit rodiče k jejich pod-
poře. Dalším nelehkým úkolem je údrž-

ba a oprava sportovišť, a také zajištění 
financí pro další činnost. 

Závěrem předseda Jaroslav Čechmá-
nek poděkoval všem za účast a aktivní 
spolupráci v uplynulém roce s přáním 
hodně zdraví a dalších sportovních úspě-
chů. 

Petr Gřes,  
tajemník TJ Sokol Palkovice

Více informací o činnosti TJ Sokol Palkovice naleznete na internetových strán-
kách www.tjsokolpalkovice.cekuj.net. (Na stránkách jsou vyobrazeny kvalitní 
originální výrobky s logem TJ, které si můžete zakoupit v tělocvičně. Zakoupe-
ním těchto výrobků podpoříte sport v naší obci.) 
 
 
 
 
„Palkovice žijí sportem“ - krátké 
zprávy z TJ Sokol Palkovice 
 
 Hledáme partnery pro podporu 

dalšího rozvoje sportu. Nabízí-
me využití sportovišť a reklam-
ních ploch!!! (viz 

 www.tjsokolpalkovice.cekuj.net) 
 Nabízíme originální výrobky s logem. 

Zakoupením výrobků podpoříte sport 
v naší obci. (k zakoupení v tělocvič-
ně) 

 V rámci výročí 100 let TJ Sokol Pal-
kovice probíhají přípravy na oslavy 
80 let oddílu kopané – uskuteční se  
v červenci. 

 Připravují se mezinárodní turistické 
závody. 

 Uskutečnila se řada sportovních utká-
ní a závodů jednotlivých oddílů. 

 

 Všichni trenéři obětavě věnují svůj 
čas svým svěřencům. 

 Členové oddílů provedli několik oprav 
a úprav sportovních areálů. Jsou 
opraveny antukové kurty, síťoví za 
brankovištěm, navezen nový písek 
na beachvolejbalovém kurtu, připra-
vena klubovna a areál oddílu volejba-
lu. 

 V letních měsících bude upraven po-
vrch palubovek v tělocvičně. 

 Oddíl volejbalu nabízí své sportoviště 
včetně zázemí veřejnosti. 

 Připravuje se úprava tenisových kur-
tů na víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem (hřiště pro malou kopa-
nou, dva tenisové kurty) 

 Obecní úřad podporuje sport v obci. 
 

Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice 
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Hledáme partnery pro další rozvoj 
a podporu sportu 
 

Dovolujeme si Vás tímto oslovit jako 
možné budoucí partnery s žádostí  
o podporu dalšího rozvoje sportovních 
aktivit v obci Palkovice. 

Nabízíme využití našich sportovišť  
a propagaci Vaší společnosti při jednot-
livých sportovních akcích a aktivitách, 
včetně reklamních ploch k umístění Va-
šeho loga či produktu. 

Jaromír Čechmánek,  
předseda TJ Sokol Palkovice

 
„Sportu zdar a fotbalu zvlášť“ 
 

Vážení sportovní přátelé, v letošním 
roce oslaví fotbalový oddíl TJ Sokol Pal-
kovice úctyhodných 80 let od založení. 

Chtěl bych se několika větami vrátit 
k historii tohoto nejpopulárnějšího spor-
tu v naší obci. Převážně budu citovat 
z publikace vydané oddílem kopané – 
jmenovitě Jakubem Huškou k 75. výročí 
založení kopané v Palkovicích v roce 
2006. (Kompletní publikaci včetně foto-
grafií je možné stále zakoupit u předsedy 
oddílu.) O mládežnických kategoriích se 
zmíním jen okrajově v závěru, protože 
úspěšnost oddílu se vždy točí kolem 
družstva mužů. 

Nyní k založení fotbalu. V roce 1887 
byl v Místku založen Sokol, v Palkovi-
cích byl Sokol založen v roce 1911 
Aloisem Zlým. Vedle Sokola existoval 
v obci i tělovýchovný spolek Orel a soci-
alistická Dělnická tělocvičná jednota 
(DTJ). Toto bylo podhoubím, ze kterého 
vznikl na jaře 1931 nápad několika klu-
ků z Palkovic věnovat se aktivně fotbalu. 
Hlavními iniciátory vzniku klubu byli ho-
ši, kteří již někde hráli. Při této příleži-
tosti bych chtěl vyzdvihnout neocenitel-
nou práci pana Aloise Moryse, protože 
to byl on, který se svými kamarády oddíl 
v roce 1931 založil, pak byl nepřetržitě 

40 let předsedou a až do své smrtí  
28. 11. 2001 se snažil fotbalu pomáhat 
a fandit. Musíme si uvědomit, že kopaná 
tehdy nebyla vůbec podporovaná existu-
jícími tělovýchovnými spolky, jakými byli 
Sokol, Orel či DTJ a na školách byla 
dokonce zakázána. Z tohoto důvodu 
nenašli kluci, dychtící po fotbale, oporu 
v žádném spolku v Palkovicích, a tak 
úplně „z ničeho“ v červnu 1931 na So-
kolském cvičišti na Bařině vznikl pod 
názvem SK Olešná Palkovice samostat-
ný fotbalový sportovní klub v čele 
s předsedou Aloisem Morysem.  
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Alois Morys 
 
Nyní vložím krátký výtažek z fotbalo-

vé kroniky. Bylo to přesně 14. června 
roku 1931 v neděli dopoledne. Sokol-
ské cvičiště na Bařině bylo upravováno 
na veřejné cvičení Sokola (nabíjely se 
kůly na stoly a lavice a stavěly se stánky 
na prodej koláčů a jiného zboží. Pomá-
hala tam také mládež a několik kluků, 
kteří nebyli členy jednoty. Když byla 
práce hotova, donesl někdo kopací míč 
a kluci se pustili do hry. Kopalo se na 
jednu branku, kterou představovaly dva 
stromy - lípy. A to byl začá-
tek fotbalu v Palkovicích. Po 
několika trénincích se 
v červenci 1931 odehrál 
první zápas proti Frýdlantu, 
který však pravidelně tréno-
val, měl lepší zázemí a tak 
výsledek byl neslavný 11:0 

pro Frýdlant. Prvního vítězství se Palko-
vice dočkaly až ve svém 4. zápase, když 
vyhrály 2 brankami Aloise Moryse 2:1 
na Ostravici. V letech 1931-41 se muž-
stvo mistrovských soutěží nezúčastňova-
lo, hrálo se pouze přátelsky. Hlavním 
problémem tehdy byla hrací plocha. 
Hřiště na Bařině bylo malé a tak klub 
v létě 1932 přesídlil na větší pozemek 
pana Karla Krče a rok nato se už hrálo 
na pozemku pana Aloise Zlého 
v místech dnešního hřiště. Roční nájem 
byl 500 Kč, což byly na tuto dobu dost 
velké peníze. I toto hřiště však bylo 
mnohem menší než dnešní. V listopadu 
1933 musel na vojnu odejít předseda 
Morys a další členové klubu, byla vypo-
vězena smlouva o pro-nájmu pozemku a 
tak až do roku 1941 klub SK Olešná 
Palkovice jenom živořil. V tomto mezi-
dobí se hrálo jen o prázdninách s okol-
ními mužstvy a často na různých místech. 
Na podzim roku 1940 Palkovice vyhrály 
na Hukvaldech 5:3 a tento zápas byl sig-
nálem, že by mohlo být navá- 
záno na tradici z prvních let existence 
klubu. Byl založen přípravný výbor  
a 19. února 1941 se v sále Lidového do-
mu (dnešní kino) konala ustavující schů-
ze SK Olešná Palkovice, na kterou se 
dostavilo asi 150 členů. Byly přečteny 
stanovy klubu a zvolen výbor v čele s před-
sedou Aloisem Morysem. Znovu však vy-
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vstal problém s hřištěm. Pan Alois Zlý – 
nyní rovněž člen výboru SK znovu nabí-
dl svůj pozemek. K němu byl po delších 
jednáních pronajat i sousední pozemek 
pana Josefa Nykla a tak hřiště konečně 
splňovalo požadované rozměry. První 
přátelský zápas byl sehrán na jaře 1941, 
Palkovice prohrály 2:4 v Kunčičkách  
u Bašky. Klub jako jediný nepolitický 
spolek v obci nebyl za války zakázán, tím 
se SK Olešná Palkovice stal společen-
ským centrem celé obce a návštěvnost 
300 až 500 diváků na utkání nebyla vý-
jimkou. Na podzim 1941 se klub poprvé 
od svého založení přihlásil do soutěže – 
tehdy II. třída kraj a od této doby hrál už 
nepřetržitě mistrovská utkání.  

Rok 1941 
 
V roce 1942 zasáhla válka i do cho-

du klubu. Na nucené práce do Německa 
museli odjet předseda Morys i hráč Ryš-
ka. 

Největší ranou pro klub, ale i pro ce-
lou obec, byl však konec války a to pá-
tek 4. května 1945 kdy bylo v Zátopko-
vě lomu na Myslíku nacisty zastřeleno  
9 osob, z toho 6 členů SK Olešná. Hráč 
Mališ Jaroslav, členové SK Volný Václav 
a Šupina Václav a dorostenci Kusý Vla-
dimír, Poruba Milan a Červenka Alois.  

 

 
 

Rok 1944 
 
Pak došlo k únoru 1948. Dne 18. 5. 

1948 došlo ke sloučení tělovýchovných 
spolků v obci pod nový název Tělový-
chovná jednota Sokol Palkovice, tím 
skončila éra nezávislého fotbalového 
klubu SK Olešná a začala nová pod hla-
vičkou TJ Sokol. 

V roce 1955 se i definitivně vyřešila 
situace kolem hřiště. Pan Zlý svůj poze-
mek odprodal, vedlejší pozemek p. Nyk-
la byl vyvlastněn, hřiště bylo upraveno  
a nově oseto. Zároveň došlo ke změně 
orientace hřiště ze sever - jih (Místek - 
škola) na východ - západ (kostel - Hůr-
ky), tak je i dnes. Protože u hřiště byla 
pouze jedna dřevěná bouda, bylo v roce 
1957 za pomoci státní dotace započato 
s výstavbou šaten, atletické dráhy a tri-
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buny pro 250 diváků, což bylo dokon-
čeno v roce 1961. 

 

 
 

Rok 1954 
 
Rok 1957 byl jedním z nejúspěšněj-

ších v palkovické kopané – tento ročník 
se hrál tříkolově, protože se přecházelo 
na systém podzim - jaro a Palkovice, 
konečně po létech snažení, postoupily 
do II. třídy krajské soutěže. Pod vedením 
trenéra Františka Herese byla tehdy tato 
ideální sestava: Martínek L., Eliáš Jos., 
Chlebek Jos., Lesniak Aťa, Halata Rad., 
Kubala Ota, Olšovský Zd., Merta Jar., 
Hlaváč St., Juřica, Halata Zd. V sezóně 
1960-61 došlo k reorganizaci soutěže, 
byly vytvořeny okresy a v ročníku 1961-
62 jsme spadli do okresní soutěže. 
Z tohoto období se dochovalo jen málo 
výsledků, víme jen, že mužstvo hrálo 
většinou okresní soutěž (III. třída).  
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Rok 1963-64 
 

 

Dorost - 1970 
 

 

Dorost - 1972 

V roce 1974 bylo k šatnám 
přistavěno sociální zařízení s ka-
binou rozhodčích a časomírou. 
14. září 1974 byl položen zá-
kladní kámen nové tělocvičny, 
která byla slavnostně otevřena 
11. února 1978 a v roce 1979 
byl na hřišti vedle kabin umístěn 
železniční vagón, který po úpra-
vách sloužil jako bufet. 

70. a 80. léta nebyla bohatá 
na úspěchy. Dlouhých 12 let jsme 
hráli III. třídu, až v ročníku 1977-
78 (kdy jsme, jak píšou pamětníci, 
ve 33 po sobě jdoucích utkáních 
neprohráli) jsme bezkonkurenčně 
vyhráli OS a postoupili do OP. Po 
2 letech jsme však opět spadli 
(trenérem byl tehdy Josef Bálek). 
V roce 1980 v létě došlo k rekon-
strukci hřiště, které bylo komplet-
ně zoráno, srovnáno, upraveno  
a nově zaseto, tak aby bylo ote-
vřeno zápasem proti výběru okre-
su v létě 1981 při příležitosti  
50. výročí založení fotbalu v Pal-
kovicích. V té době byl předsedou 
oddílu Skurka Miroslav. 10 let se 
pak palkovický fotbal potácel ve 
III. třídě. 

Po sametové revoluci byl do-
konce 2 roky bez předsedy, přes-
to se ročník 1990-91 stal pro nás 
úspěšným, když jsme z 3. místa 
za Baškou B a Sedlištěmi koneč-
ně postoupili do OP. Tehdejší 
nejčastější sestava: Paleček (Mul-
ler) – Krpec Mir. (Merta Petr), Fu-
ciman, Vyvial Ct., Lesniak Ola, 
Nytra Libor, Hrůzek Roman (Ca-
hel), Merta Jiří, Morys Martin, 
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Bílek Jar., Merta Jara. Od sezony 1993-
94 se za vítězství začaly udělovat 3 bo-
dy. 5 let jsme hráli OP, pak spadli a za 
2 roky se do OP opět vrátili z 2. místa 
OS za Milíkovem. 

V porevoluční historii byl nejúspěš-
nějším ročníkem ročník 1999-2000, 
kdy mělo mužstvo pod vedením Libora 
Nytry nejblíže k postupu do Krajských 
soutěží. Obsadilo 2. místo za Sokolem 
Mosty se ztrátou 7 bodů. Tyto jsme ztra-
tili hlavně s celky ze spodních pater ta-
bulky – například se sestupujícím Milíko-
vem jsme získali pouze bod za prohru 
1:2 doma a remízu 2:2 ven, se Staříčem 
2× 0:1 apod. Tehdejší sestava: Holinka 
(Škarabela) – Foks, Vyvial Ct., Paluzga 
Aťa, Wiederman Juraj st., Lesniak Jar., 
Flachs, Merta Jar., Bača Sl., Morys 
Martin, Poledník.  

Další sezony už tak slavné nebyly. 
Došlo k velké fluktuaci jak ve složení 
mužstva, tak na trenérském postě, když 
např. v ročníku 2003-04 se u mužstva 
vystřídali 3 trenéři a jen se štěstím jsme 
se zachraňovali. V dalším ročníku se  
k mužstvu vrátil trenér Libor Nytra s je-
diným cílem - zachránit účast v OP. 
Mužstvu se však nedařilo, s největšími 
konkurenty na sestup Chlebovicemi  
a Čeladnou uhrálo pouze 3 body a se-
stoupilo. Hned v dalším ročníku jsme se 
však v „pralesní“ lize ani neohřáli a po-
stoupili. Největší zásluhu na tom měl 
nově angažovaný trenér, jak já říkám 
„blázen do fotbalu“ Martin Blahuta. 
Kvalita našeho mužstva neměla v OS 
konkurenci – vyhráli jsme ji o 13 bodů 
před Frýdlantem B, získali 68 bodů, 
pouze 2× prohráli a 2× remizovali a na-
stříleli 112 branek, z nichž Lukáš Kauli-

nec sám 53. Tento výkon je v historii 
palkovické kopané ojedinělý a výjimečný 
a je škoda, že už nikdy na tento výkon 
nedokázal navázat. 

Určitý čas nám dělal radost i dorost, 
který byl znovu založen v roce 2002  
a hned v následující sezóně 2001-02 
pod vedením Jar. Lesniaka st. postoupil 
do OP. Nový trenér Juraj Wiederman st. 
si jako největší posily přivedl Adama 
Guzsiho a Lukáše Kaulince, kteří spolu 
s Honzou Huškou vytvořili kostru týmu, 
který 2× za sebou skončil v OP na  
2. místě. Jednou za Baškou, byť ji 2× 
porazil a podruhé za Nýdkem. V čer-
venci 2004 pak vyhrál Pohár vítězů 
přeboru dorostu příhraničního Beskyd-
ského euroregionu okresů Frýdek-
Místek, Čadca a Bielsko-Biala, který se 
hrál u nás v Palkovicích. 

Žáků se od podzimu 2003 ujal Jiří 
Cahel, během 2 sezón s nimi poprvé  
v historii postoupil do OP a hned v ná-
sledujícím roce i do krajské soutěže. 

Přehled předsedů oddílu kopané 
od založení pro dnešek: SK Olešná Pal-
kovice: 1931-33 Alois Morys, 1933-40 
klub nefungoval, 1941-48 Alois Morys. 
Po sjednocení tělovýchovy v roce 1948 
pod názvem TJ Sokol Palkovice: 1948-
70 Alois Morys, 1971-72 Antonín Ul-
čák, 1973-80 František Široký, 1981-
82 Miroslav Skurka, 1983-89 Josef Bí-
lek, 1990-92 byl fotbal bez předsedy, 
1993-94 Jaroslav Bůžek, 1995-2003 
Vladimír Bača, 2004 až současnost Jo-
sef Bílek. 

Pro připomenutí na závěr ještě umís-
tění mužů v OP v posledních pěti sezó-
nách. 2006-07 - 7. místo, 2007-08 -  
9. místo, 2008-09 - 5. místo, 2009-10 
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- 3. místo, když po podzimu jsme byli  
2 body za fotbalem FM B a jako jediní 
jsme s nimi neprohráli – 2× 1:1. 

V letošní sezóně jsme po podzimní 
části byli na prvním místě o jeden bod 
před Lučinou a Dobraticemi. Na jaře 
jsme bohužel toto prvenství neudrželi  

a skončili jsme na druhém místě o tři 
body za Dobraticemi. 

Další informace o oddíle kopané  
najdete na www.ofisport.cz  
a www.martinblahuta8.webnode.cz. 

Za oddíl kopané Josef Bílek  
a Zdeněk Špaček. 

 
 
 
 
Sportovní den obce „Sportujeme  
a bavíme se spolu – Palkovice  
a Porabka“ 
 

V letošním roce se Obec Palkovice 
rozhodla spojit tradiční „Dožínky“ s osla-
vami 80 let oddílu kopané. Mezinárodní 
sportovní den obce s názvem „Sportujeme 
a bavíme se spolu – Palkovice a Porabka“ 
se bude konat v sobotu 23. července 
2011 na fotbalovém hřišti a v prostorách 
před tělocvičnou v Palkovicích s následují-
cím rámcovým programem: 
 
Dopoledne  

Turnaj v kopané hraný na šířku hřiš-
tě, kterého se zúčastní družstva místních 
složek (hasiči, hokejisti, volejbal, …) – 
začátek v 9.00 hodin. V případě nepříz-
nivého počasí bude turnaj odehrán  
v místní tělocvičně. 
 

Odpoledne 
Utkání přípravky mezi celky Palkovic 

a polské družební obce Porabka. 
Dále u nás přivítáme Kubina Team, 

který sehraje utkání se současnými hráči 
družstva mužů Palkovic. 

Po skončení utkání bude následovat au-
togramiáda a kulturní program, ve kterém 
se představí místní i „přespolní“ umělci. 
 
Večer 

Celodenní sportovní a kulturní pro-
gram bude zakončen tradiční taneční 
zábavou. 

Přesný program bude uveden na 
plakátech, na internetu i v obecním roz-
hlase. Zveme všechny občany Palkovic 
k návštěvě jednotlivých akcí, určitě se 
bude na co dívat. Připraveno bude také 
bohaté občerstvení.  

Zve Obec Palkovice a oddíl kopané.

 
 
 
Volejbalový oddíl Palkovice  
připravuje oslavy 40letého výročí 
 

Ve dnech 21.-22. 4. vyrazili volejba-
listé Palkovic do akce a zahájili přípravu 
na oslavy 40. výročí od vzniku oddílu. 

Nejprve ve čtvrtek v akci „Z“ dokončili 
přípravu volejbalových kurtů na letní se-
zónu. Zcela ve vlastní režii, bez nutnosti 
finančního přispění Obce či Sokola do-
kázali zrevitalizovat již věkem opotřebo-
vané a chátrající sportoviště, jeho okolí 
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a klubovnu. Je třeba poděkovat neje-
nom Marku Sochovi a Jirkovi a Kubovi 
Hlaváčovým, kteří nezištně vypomohli 
těžkou technikou, ale také několika ge-
neracím registrovaných i rekreačních vo-
lejbalistů obou pohlaví, kteří se bez ná-
roků na odměnu v počtu několika desí-
tek zapojili a udělali velký kus práce. 

Následující den jsme se opět sešli  
a v počtu více než 60ti jsme sehráli smí-
šený „Velikonoční turnaj“, kde se 
spolu na hřišti potkávali sportovci od ju-
niorských až po veteránské kategorie. 
Rekreační členové našeho oddílu si změ-
řili síly s registrovanými aktivními spor-
tovci od úrovně okresního přeboru až 
po druhou národní ligu, kterou v sou-
časnosti hrají jak muži, tak ženy a šíří 
tak slávu Palkovic po celé Moravě. 

Atmosféra byla výborná, a ti kdo ze 
zdravotních důvodů již hrát nemohou, se  
 

přišli alespoň podívat a povzbudit. Na 
základě těchto vydařených akcí musím 
říct, že obavy o budoucnost volejbalu 
v Palkovicích se zdají být pro tuto chvíli 
zbytečné a práce a úsilí našich nejzkuše-
nějších nebyla marná. 

A co říci závěrem? Mimo výročí vo-
lejbalového oddílu se v brzké době chys-
tají ještě úctyhodnější kulaté oslavy TJ 
Sokola Palkovice. Centrum sportu v ob-
ci v tuto chvíli ještě trošku kazí chátrající 
tenisové kurty. Nicméně si myslím, že 
upravit stávající hřiště například na trav-
naté, kde by si mohli zahrát fotbal nejen 
registrovaní fotbalisté, by jistě bylo pří-
nosem, ale pokud vím tak jisté kroky se 
v této věci již dějí. 

Sportu zdar, Palkovice žijí spor-
tem. 

Za volejbalový oddíl Kamil Zeman.

 
 

 
 

Proč jezdit na beachvolejbal  
a tenis do města? 
 

Nabízíme široké veřejnosti v letních 
měsících využití sportovních areálů v Pal-
kovicích. Antukové hřiště pro hru tenisu 
a volejbalu, beachvolejbalové hřiště, klu-
bovnu a odpočinkovou část s ohništěm. 

Klíče od areálu je možno zapůjčit po 
telefonické domluvě. 

 
Kontaktní osoba:  
paní Ema Paluzgová 
Tel. 558 656 122 
Palkovice 313 (vedle Základní školy) 
 
Beachvolejbal 20 Kč/osoba/hod. 
Antukové kurty 50 Kč/hod/kurt 

 
TJ Sokol Palkovice, oddíl volejbalu

 
 
 
 

„Palkovice žijí sportem“ - tentokrát 
na vodě 
 

O víkendu z 23. na 24. dubna se  
na přehradě Olešná uskutečnily závody 

plachetnic pod názvem „Cena Oleš-
né“. 

Sobota proběhla za pěkného slunné-
ho počasí, ale s větrem to bylo slabší, 
proto se odjely pouze dvě rozjížďky  
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a další dění se přesunulo na neděli, kdy 
závodníci odjeli rozjížďky tři. Od dalších 
jízd nás odradila blížící se bouřka a ne-
dostatek záchranných motorových člu-
nů. I přes problémy se k radosti závod-
níků a doprovodu, podařil pěkný závod 
s koeficientem 3.  

Ve třídě Evropa zvítězil Jiří Žáček  
z JO Frýdek Místek. Za Palkovice bo-
dovali 2. místem Michal Tichánek 
4. místem Patrik Ščerba, dále Ra-

dim Strejček a Vláďa Bílek. Ve třídě 
Optimist jsme zastoupení neměli. Celý 
závod ovlivnila skutečnost, že třída Ev-
ropa měla soustředění na La Gardě  
v Itálii a Optimist v Polsku v Rybniku, 
proto se závodu zúčastnilo poměrně má-
lo lodí. Ve vypsané třídě Laser 4,7 bo-
hužel nepřijel nikdo. 

 
Za TJ Sokol Palkovice,  

oddíl jachtingu, Jaroslav Botor 
 
 
 

Z činnosti odboru ASPV (Asociace „Sport pro všechny“) 
 

 
Regionální soutěž „Medvědí stezka“ 
 

V sobotu 30. dubna 2011 se v Kun-
čicích pod Ondřejníkem uskutečnila re-
gionální soutěž „Medvědí stezka“ (turis-
tický závod). Za nádherného slunečného 
počasí se vydalo na trať 27 našich zá-
vodníků a závodnic. 

Na zhruba tříkilometrové trati plnili 
soutěžící různé úkoly – vázání uzlů, hod 

na cíl, práce s buzolou a mapou, znalos-
ti z oblasti zdravovědy, vlastivědy, fauny 
a flóry. Část úseku absolvovali soutěžící 
dle buzoly (tzv. azimutový úsek) a také 
museli předvést praktické tábornické 
dovednosti. 

Do krajského kola postupují první 
dvě hlídky z každé kategorie. Z Palkovic 
postupuje 8 hlídek.  

 
Výsledky: 
Mladší žákyně: Anežka Sochová a Kateřina Třeštíková  3. místo 
Mladší žáci: Daniel Bareš a Hana Polášková   2. místo 
Starší žákyně I: Lucie Juřenová a Michaela Žvaková   1. místo 
Starší žáci I: Petr Bílek a Jiří Bajtek    2. místo 
Starší žákyně II: Adéla Kasperčíková a Pavla Warzechová  1. místo 
 Kateřina Vyvialová a Monika Lepíková  2. místo 
Starší žáci II:  Daniel Kunz a Zuzana Kunzová   1. místo 
 Adam Bukovjan a Lukáš Warzecha   2. místo 
Dorostenky:  Petra Vyvialová a Lucie Bečková   2. místo 
 Zuzana Juřenová a Lucie Slípková   4. místo 
 Hana Magerová a Alena Mičulková   5. místo 
Dorostenci: Jan Kubala a Michal Haleš    4. místo 
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Krajská soutěž CPP  
– „Medvědí stezka“ 
 

V neděli 22. května 2011 se konala 
v Ostravě–Hošťákovicích krajská soutěž 
„Medvědí stezka“. V konkurenci 90 zá-
vodníků z Moravskoslezského kraje se 
naše „děti“ rozhodně neztratily. Za hor-
kého a dusného počasí se s tratí popraly 
velmi dobře a ve většině kategorií stály 
na stupních vítězů. 

Je jen škoda, že se v letošním roce 
celá naše asociace potýká s finančními 
problémy a z tohoto důvodu se letos ne-
konají žádné republikové soutěže. Naši 
závodníci by se zde určitě neztratili a vě-
řím, že by stejně jako v předchozích le-
tech patřili k nejlepším v republice. 

Doufám, že se příští rok situace zlep-
ší a budeme mít zase možnost soutěžit  
o titul přeborníků republiky. 

 
Výsledky: 
Starší žákyně III: Lucie Juřenová a Michaela Žvaková   1. místo 
 Jana Bajtková a Hana Polášková   4. místo 
Starší žákyně IV: Kateřina Vyvialová a Monika Lepíková  2.místo 
 Adéla Kasperčíková a Pavla Warzechová  3. místo 
Dorostenky: Petra Vyvialová a Lucie Bečková   3. místo 
Mladší žáci: Daniel Bareš a Hana Polášková   5. místo 
Starší žáci III: Jiří Bajtek a Petr Bílek    4. místo 
Starší žáci IV: Adam Bukovjan a Lukáš Warzecha   2. místo 
 
 
 
 
Regionální soutěž v atletice 
 

V sobotu 7. 5. 2011 se na stadionu 
Slezanu Frýdek-Místek uskutečnila regi-
onální soutěž v atletice. Soutěžilo se ve 
čtyřboji – sprint, hod kriketovým míč-
kem, skok do dálky a běh na dlouhou 
trať (dle věku – 400 m, 800 m nebo 
1500 m). 

Náš oddíl reprezentovalo 13 závod-
níků. 

Největší zastoupení jsme měli 
v kategorii nejmladších žákyň. „A“ druž-
stvo ve složení Kristina Gřesová, Vanda 
Gřesová, Adéla Rechtenbergová a Hana 
Polášková zvítězilo. Na druhém místě se 

umístilo naše družstvo ve složení Marké-
ta Balášová, Karolína Janošcová a Adé-
la Dybalová. Družstvo ve složení Adéla 
Chýlková, Eliška Mertová a Tereza Ra-
dová obsadilo 4. místo. 

V jednotlivcích získala Kristina Gře-
sová zlatou medaili, Hana Polášková 
pak stříbro a Karolína Janošcová 
bronz. Ze čtvrtého místa ještě postupuje 
do krajského přeboru Markéta Ba-
lášová. 

V kategorii starších žákyň se přebor-
nicí regionu stala Simona Darková. 

V kategorii dorostenek zvítězila Pet-
ra Vyvialová a v ženách Kateřina 
Kouláková. 
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Krajská soutěž v atletice 
 

V sobotu 21. května 2011 se konala 
ve Stonavě krajská soutěž v atletice. Zú-
častnilo se jí 108 soutěžících z celého 
Moravskoslezského kraje. 

Naše děvčata si zde vedla velmi 
dobře. Družstvo nejmladších žákyň ob-
sadilo 2. místo. V jednotlivcích skončila 
Kristina Gřesová na 4. místě a od bron-
zové medaile jí dělilo pouhých 9 bodů. 

Markéta Balášová obsadila 5. místo, Ha-
na Polášková 6. místo a Adéla Rechten-
bergová 8. místo. 

V kategorii starších žákyň získala Si-
mona Darková stříbrnou medaili. Druž-
stvo starších žákyň složené z děvčat TJ 
Palkovice a TJ VP FM si vítězstvím ve 
své kategorii vybojovalo postup na pře-
bor Moravy, který se uskuteční 18. červ-
na 2011 v Uherském Brodu. 

Za odbor ASPV Martina Mertová
 
 
 
 
Okrskové kolo v požárním sportu 
na Myslíku 
 

V sobotu 7. května se na Myslíku 
uskutečnilo okrskové kolo v požárním 
sportu. Na tuto soutěž se před třináctou 
hodinou sjela družstva hasičů ze 13 okrs-
ků. A to jak muži, tak i ženy z obcí Koz-
lovice, Měrkovice, Lhotka, Hukvaldy, 
Rychaltice, Palkovice a Myslík. 

Toto kolo se běželo ve dvou disciplí-
nách. A to běh 100 m překážek jednot-
livci a požární útok. Ženy pak jen po-
žární útok. 

Po 100 metrech překážek vypadalo 
pořadí do třetího místa takto: 1. Kozlovi-
ce, 2. Lhotka, 3. Myslík. 

Celkové hodnocení po požárním úto-
ku vypadalo takto: 1. Kozlovice, 2. Lhot-
ka, 3. Palkovice, 4. Myslík, 5. Hukvaldy, 
6. Rychaltice, 7. Měrkovice. 

U žen v nejlepším čase doběhly ženy 
ze Lhotky, následovaly Kozlovice a Pal-
kovice. 

První tři z každé kategorie byli od-
měněni pohárem, tři nejlepší běžci me-
dailí. 

SDH Myslík
 
 
 
 
Dětský den na Myslíku se opět  
vydařil 
 

V sobotu 4. 6. 2011 SDH a TJ So-
kol Myslík zorganizovali na travnatém 
hřišti „Dětský den“. Zručnost a šikovnost 
dětí byla prověřena na 10 soutěžních 
stanovištích – jako „nejlepší“ hodnotily 

střelbu ze vzduchovky, hledání předmětů 
v krabici „na slepo“ nebo hod na cíl. Za 
každou soutěž byly děti odměněny slad-
kostí. Za absolvování všech soutěžních 
disciplín dostaly „medaili“ a drobný dá-
rek z tomboly. Velký úspěch měl i do-
provodný program, kterým byl v očích 
dětí „obrovský“ traktor „FENDT“, kde 
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jim byla umožněna prohlídka. Nejen dě-
ti, ale i dospělé, zaujala ukázka policejní 
výzbroje „těžkooděnce“. Tuto si děti 
mohly vyzkoušet, tady byl největší zájem 
o teleskopický obušek. O největší radost 
se postarala hasičská Tatra SDH Palko-
vice, která na hřiště nastříkala pěnu. 
V té se vyřádilo přes 60 dětí, od hlavy 
až k patě celé od pěny, ale šťastné… 
Poté je hasiči ostříkali čistou vodou…  
a zábava mohla pokračovat… Tím po-
kračováním byla večerní zábava s místní  
 

skupinou MYBAND, se kterou se do 
pozdních nočních hodin bavilo více jak 
150 „starších“… I když odpoledne tro-
chu sprchlo, nikomu to na náladě neu-
bralo. Můžeme říct, že akce se vydařila 
na 100 %. Velký dík patří samozřejmě 
všem pořadatelům, kteří se postarali  
o soutěže, občerstvení a taky dobrou ná-
ladu. S vámi se všemi se těšíme na shle-
danou i příští rok. 

 
SDH Myslík a TJ Sokol Myslík

 
 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 

Mnoho štěstí,  
neboť je krásné, 
mnoho zdraví,  
neboť je vzácné, 
mnoho lásky,  
neboť je jí málo 
a mnoho všeho, 
co by za to stálo. 

 
V dubnu oslavily své významné ži-

votní jubileum paní Marie Fajkusová, 

Marie Bednářová, Zdenka Vlková  
a Blažena Stachurová z Palkovic.  

V květnu pak oslavili narozeniny 
Ludmila Morysová, Alois Bílek, La-
dislav Tkáč a František Iceli z Pal-
kovic.  

Připojujeme se tímto ke všem blaho-
přáním a přejeme zdraví a štěstí do dal-
ších let. 

 
Redakční rada Palkovických listů,  

rada a zastupitelstvo obce a SPOZ. 
 
 

 
Zlatá svatba 

Co krásnějšího může být, než jeden pro druhého žít… 
V červnu oslavili 50 let společného života manželé  

Jarmila a Antonín Polachovi z Palkovic.  
Do dalších let společného života jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti  

a rodinné pohody. 
 

Redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce a SPOZ. 
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Rozloučili jsme se… 
 

Čas jako by se zastavil, 
bolest v srdci vrytá, 
jen vzpomínka nám zůstane, 
je v našich myslích skrytá. 

 
 

 
V dubnu nás navždy opustil Ján Li-

gač a Antonín Žižka z Palkovic a Sta-

nislav Lihocký z Myslíku. V květnu se 
s námi navždy rozloučily Ludmila Pe-
terková, Marie Zlá a Eliška Chleb-
ková z Palkovic. 

Žádná slova nemohou vyjádřit zár-
mutek, který cítíme s Vámi v této těžké 
chvíli. 

 
Upřímnou soustrast přeje rada  

a zastupitelstvo obce, SPOZ  
a redakční rada Palkovických listů. 

 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 
 

Ve středu dne 6. dubna se po výbo-
rové schůzi našeho klubu konala před-
náška člena České policie na téma “Bez-
pečnost důchodců“. V ní se 48 účast-
níků dozvědělo, jak postupovat při pří-
padném napadení či násilném setkání 
s různými kriminálními živly. Na projekci 
tématických obrazů byli senioři sezná-
meni se základními údaji, jak si zabezpe-
čit domovy, byty či drahocenné věci 
včetně financí, jak jednat s neznámými 
lidmi a kdy se v nouzi obrátit na Českou 
polici. 

Dne 20. dubna se uskutečnil zájezd 
na burzu do Polského Těšína, kde si 
mimo oblečení a potravin nakoupilo  
46 osob i potřebné věci na zahrádku. 
Po návštěvě trhovišť si zajeli do “Rybího 
domu“ v Chotěbuzi, kde se po dopoled-
ním nakupování bohatě občerstvili. 
Škoda jen, že plánovaná návštěva staré-
ho slovanského sídliště ještě neměla v té 
době otevírací sezonu. 

Dne 18. května se konal v době uzá-
věrky těchto “Listů“ zájezd na hrad So-
vinec, tak se o tom zmíníme až příště. 

 
Plánované akce: 
 

Ve středu 20. července zájezd do 
Hájku v Lískovci, odtud pěšky do Sedlišť 
na Černou zem k Památníku konce ro-
boty a zakončení v Lašském muzeu 
v Sedlištích a Lašské jizbě. Přihlášky od 
l. července v novinovém stánku. Odjezd 
ve 13 hodin ze zastávky za Kubalou. 
 
Jubilanti: 
 

Červen: Paluzgová Ema (3. 6.), 
Kocurek Zdeněk (19. 6.), Kubala Bořivoj 
(28. 6.). 

Červenec: Blahutová Věra (5. 7.). 
Všem blahopřejeme! 

 
Zprávu podává výbor  

Seniorklubu v Palkovicích 
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Zahrádkáři 
 

 
Zájezd do Polska 
 

První májovou sobotu využili zahrád-
káři a jejich příznivci k návštěvě vyhláše-
ných zahradnictví v oblasti Bialsko-Biala  
a to Goczalkowice a Pisarzowice. Odjed 
autobusem byl stanoven na 7.00 hod.  
z parkoviště u Kubalů a nebyl narušen 
pozdními příchody. Vyjeli jsme za slu-
nečného, ale poměrně chladného rána. 
Ihned po výjezdu informoval předseda 
zahrádkářů účastníky zájezdu o činnosti, 
o nárůstu počtu členů a také o zámě-
rech na letošní rok, ale i v blízkém ob-
dobí. Připomenul blížící se akci a to ko-
nání Výstavy ovoce, zeleniny, květin  
a zahradní keramiky ve dnech 28, 29,  
a 30. října ve škole. Požádal a vyzval 
všechny přítomné k spolupráci a k účas-
ti na této akci, která bude navazovat na 
loňskou, ale měla by být podstatně pest-
řejší, rozsáhlejší i bohatší. Zbytek času 
před příjezdem do Goczalkowic jsme 
věnovali vzájemné diskuzi a výměně 
zkušeností ze všech oblastí. Na místě 
samém nás pan Závodný krátce infor-
moval o charakteru a uspořádání tohoto 
areálu. Menší část je ukázkou různých 
typů zahrad, možností doplňkových sta-
veb ze dřeva, z kamene a využití vody. 
Druhá část, podstatně větší a rozsáhlejší, 
slouží k prodeji všeho, co souvisí se za-
hradou. Někteří využili možnosti pose-
zení u dobré kávičky se zákuskem či po-
hárku v útulném zařízení, ale většina za-
čala prohlídkou a rozvažováním co kou-
pit a co ne. Opravdu sortiment je tak 
bohatý, lákavý, že se musíte několikrát 

vracet a znovu uvažovat co si koupíte  
a co vlastně unesete a co se ještě do za-
hrádky vejde. Že poláci jsou obchodníci 
všichni víme, ale překvapil nás nízký 
kurz zlotého, čili možnost platit ko-
runami, což ještě více rozšířilo množství 
zakoupeného zboží. Díky vhodné volbě 
autobusu, který měl úložné prostory 
v šasi, ale i uprostřed na nástupní ploši-
ně, jsme po dvouhodinové návštěvě od-
jeli do Pisarzowic. Zde jsou situována tři 
velká zahradnictví. Nejzajímavější byla 
návštěva soukromé zahrady pana Pudel-
ka, který nás osobně provedl velkou čás-
tí tohoto areálu. Ukázal nám mateční 
stromy, které slouží k získání jak roubů  
k roubování (odběr prosinec, leden), tak 
také k získání řízků (červenec, srpen)  
k řízkování. Postěžoval si na jarní mrazy, 
které nejen spálily nádherné květy rodo-
dendronů, azalek a všech kvetoucích ke-
řů, ale způsobily i značné finanční ztráty. 
Prohlídka areálu musela být zkrácená 
nepřekročitelným časovým limitem a tak 
ve 14.35 hod. odjíždíme k domovu  
a v 15.45 hod. stojíme na místě, kde 
jsme ráno nastupovali. 

Předseda zahrádkářů děkuje všem 
účastníkům zájezdu za dochvilnost, účast 
a bezproblémové vystupování. Vyslovuje 
uznání organizátorům zájezdu Mgr. Bed-
nářové, Mgr. Knollové, panu Závodné-
mu a řidiči ČSAD. Váží si účasti zájem-
kyň z Metylovic a Myslíka a upozorňuje, 
že fotografie ze zájezdu jsou k dispozici 
na webové stránce zahrádkářů díky paní 
Holinkové. 
František Huška, předseda zahrádkářů 
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Kalendář zahrádkáře 
Červen je měsícem růže - královny kvě-
tin 
 
Okrasná zahrada 

V tomto období růžím především za-
jistíme dostatek vláhy, při suchém počasí 
je alespoň jednou týdně důkladně proli-
jeme (při každodenní malé zálivce se vo-
da nedostane ke kořenům a i při dobře 
míněné péči mohou růže trpět suchem.) 
Růže jsou náročné na výživu. Kontrolu-
jeme i výskyt houbových chorob a škůdců 
(růže nejčastěji napadá pilatka a mšice). 
Trávník na začátku měsíce přihnojíme a 
pomocí pesticidů likvidujeme dvoudělož-
né plevely. Opadavé živé ploty stříháme 
za olistěného stavu nejlépe 2× (první 
sestřih v červnu a druhý v srpnu). 
 
Ovocná zahrada 

V tomto měsíci můžeme ještě u já-
drovin (jabloně, hrušně) provádět prů-
klest a řez za zelena - tento řez zlepší ve-
likost a kvalitu plodů. Bujně rostoucí 
stromy sestříháme, abychom zpomalili 
jejich růst. Také bychom měli zkontrolo-
vat naše úspěchy ve štěpování a roubo-
vání, případně povolit úvazek roubu.  
V červnu jsou jablka a hrušky napadány 
obalečem jablečným a pilatkami, 
proto při jejich zvýšeném výskytu pro-
vádíme za suchého počasí postřik (např. 
Zolone 35EC, Mospilan, Karate – vhod-
ný prostředek poradí odborný prodejce). 
Postřik opakujeme dle potřeby. 

Jádroviny - kolikrát stříkat, kdy 
a co. Těžko říci kolikrát stříkat - rok od 
roku se to může dost lišit. Ale zhruba 
takto: 
 první postřik - na jaře, když stromy 

raší a jsou vylezlé lístky - tzv. na myší 
ouško, 

 druhý postřik - po odkvětu, 
 třetí postřik - na 1. vlnu obaleče 

(před půlkou června),  
 čtvrtý postřik - na 2. vlnu obaleče 

(konec července).  
Důležité jsou ty první dva jarní po-

střiky, kdy lze použít i dvojkombinaci - 
proti žravým a savým škůdcům i proti 
strupovitosti a padlí. Popsané čtyři po-
střiky pokryjí většinou i ošetření dalších 
stromů a keřů, které se obvykle na za-
hradě vyskytují, škůdci a choroby se  
v dobách výskytu často překrývají. Pro 
omezení chemické ochrany se doporu-
čuje vysazovat moderní - vůči chorobám 
odolnější odrůdy jabloní. 

U třešní a višní při výskytu vrtule 
třešňové způsobující červivost třešní (bý-
vá to doba květu černého bezu) rozvěsí-
me do korun žluté lepové desky nebo 
při růžovění plodů použijeme postřik 
např. Calypso 480 EC. Postřik opaku-
jeme ještě jednou po dvou týdnech. 
„Červivostí“ netrpí srdcovky a polo-
chrupka Burlat. Pokračujeme v boji se 
mšicemi. 

K chemickým ochranným prostřed-
kům obecně:  

Insekticidy jsou proti žravému a sa-
vému hmyzu, fungicidy proti houbovým 
chorobám. Souhrnně se mluví o pestici-
dech. Není dobré používat jeden přípra-
vek mnohokrát po sobě, protože škůdce 
či choroba na něj může získávat odol-
nost a on pak funguje méně nebo skoro 
vůbec. Takže raději střídáme různé po-
střiky i v rámci jednoho vegetačního ob-
dobí. Postřiky mají různé ochranné lhůty 
(OL) – to je doba, během níž bychom 
neměli ovoce či zeleninu konzumovat, 
abychom nezatěžovali náš organismus 
jedy. Bývá uvedena v příbalovém letáku 
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a je dost důležité ji sledovat, pokud stří-
káme třeba dozrávající rajčata či okurky. 
U jablek apod. je to vesměs jedno, hlav-
ní postřiky jsou spíše na jaře a v časném 
létě, čili daleko od termínu sklizně.  
A pozor, různá plodina může mít různou 
OL u stejného postřiku! Pokud zakoupí-
te nějaký postřik, bývá v krabičce i ob-
sáhlý leták s přehledem insekticidů  
i fungicidů, včetně použití i OL. 

U révy vinné vylamujeme neplodné 
letorosty a provedeme ochranné postři-
ky proti padlí. U jabloní letorosty na-
padené padlím ostřiháme a nejlépe spá-
líme. Broskvoně vytváří v paždí listů 
předčasné výhony, které koncem června 
vyštípneme nebo zakrátíme na jeden list.  
 
Zeleninová zahrada 

Na nové vzniklé volné záhony mů-
žeme začít ihned vysévat keříčkové fa-
zole, ledový salát, ozimý pór, pozdější 
mrkve, čekanku salátovou hlávkovou  
a dřeňový hrách. 

Sázíme „do tratí“ - na podzim se zá-
hon vydatně vyhnojí (hnůj, kompost)  
a na jaře sázíme zeleninu, která ráda 
dobře vyhnojenou půdu, do tzv. první 
trati (např. rajčata, papriky, okurky, me-
louny, tykve, košťáloviny, brambory, ce-
ler, pórek). Rok poté zasadíme méně 
náročnou zeleninu do druhé trati. Přes-
něji řečeno, jde o zeleninu, která ráda 
živiny, ale nerada přímé hnojení (salát, 
špenát, ředkvička, ředkev, mrkev, petr-
žel, řepa, česnek, cibule). Za další rok tu 
nejméně náročnou zeleninu do třetí trati 
(luskoviny). A ten třetí rok na podzim 
zase řádně vyhnojujeme. Ale podle po-
třeby se přihnojuje třeba každý rok (ale 
ne tak vydatně). 

Zálivkou s přidanými hnojivy kropí-
me pozdní košťáloviny a plodovou zele-
ninu. Zálivku neprovádíme na listy, ale 
ke kořenům. Vodu nestříkáme, protože 
bychom tím navíc přispěli k pukání plo-
dů a vzniku houbových onemocnění. 
V posledních letech především rajčata 
trpí plísní bramborovou. Na všech nad-
zemních částech vznikají nejprve šedoze-
lené vodnaté skvrny, které se rychle roz-
růstají a postupně hnědnou. Na listech 
se ze spodní strany vyskytuje bělavý po-
rost houby. Skvrny postupně zasychají  
a během krátké doby usychají celé listy. 
Nejtypičtější jsou skvrny na plodech. Ty 
jsou zpočátku zelenohnědé a postupně 
se rozrůstají a tmavnou. Povrch skvrn je 
nerovný a na průřezu skvrny hluboko 
zasahují do středu plodů. Dužina napa-
dených plodů je ztvrdlá, nekonzumova-
telná. 

Protože pro infekci je nezbytné ovlh-
čení rostlin, šíří se choroba především za 
vlhkého počasí a za střídavých teplot. Za 
těchto podmínek může plíseň brambo-
rová zničit i veškerou úrodu rajčat. Jak 
tedy bojovat s těmito velmi známými  
a rozšířenými chorobami rajčat? Velmi 
důležitý je především výběr přípravku  
a také termín ošetření. Na začátku se-
zony (ihned po zakořenění rostlin; letos 
při vlhkém počasí o to více důležité) je 
nutné použít systémový přípravek. Mů-
žeme vybírat z několika takových pří-
pravků - například Acrobat MZ, Ridomil 
Gold MZ, Pepite nebo Ortiva. Doporu-
čuje se provést 3 postřiky během června 
s některým z uvedených systémových 
přípravků (systémový účinek znamená, 
že účinná látka působí nejen na povrchu 
rostliny, ale proniká i do pletiv a je roz-
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váděná v rostlině), a to v bloku po cca 
10 dnech, tj. na počátku června, v po-
lovině června a na konci června. Neza-
pomínáme u postřiku zkontrolovat 
ochrannou lhůtu přípravku před násled-
nou sklizní. Tímto máme proveden vy-
soce účinný základ ošetření proti plís-
ním. Takto vydržíme s ochranou někde 
k polovině července. Dále již aplikujeme 
postřiky jen kontaktními přípravky, a to 
vždy v době, kdy očekáváme ovlhčení, 
srážky či deště. V takové době provádí-
me aplikaci před každým přílivem srážek 
nebo vysoké vlhkosti cca po 10 dnech. 
Nově se nabízí zcela nový měďnatý pří-
pravek Kocide 2000 s ochrannou lhů-
tou 7dní, který je odolný dešti nebo  
TANOS 50 WG. Právě takový přípra-
vek je ideální pro následná ošetření. Od- 
 

straňte vždy poškozené listy, které ne-
budou chybět pro následný růst rostliny 
a napadené plody. Postříkat okolí je na 
zvážení podle toho, zda je na nich plís-
ňová choroba nebo se může vyskytnout. 
Pokud postřik zabere, tak skvrny na lis-
tech a stoncích zaschnou a napadené 
plody vyhodíme. 

Podobným způsobem postupujeme 
za deštivého počasí i proti plísni okur-
kové (krátkou ochrannou dobu má Or-
tiva, Revus, případně Ranman). 

U jahodníku po sklizni ošetříme ja-
hodovnu při výskytu bílé nebo fialové 
skvrnitosti listů, důkladně sežneme po-
rost a krátce po vyrašení důkladně po-
stříkáme Kuprikolem nebo Dithanem 
DG a preventivě proti roztočíku jahod-
níkovému Sumithionem Super. 

 
 

 

Recepty pro Vás 
 

 
To je vedro, to je vedro, upečeme si dámy něco nepečeného. 

K čemu troubu – ušetříme a fajně se osvěžíme. 
 
Střecha z Be-Be sušenek 
 
Ingredience 
1 balíček světlých a 1 balíček kakaových 
Be-Be sušenek, 500 g tvarohu, 
150 g mletého cukru (15 lžic), 
200 g másla, 2-3 banány, trochu rumu 
 
Postup 

Utřeme máslo s cukrem, tvarohem  
a ochutíme rumem. Na alobal naskládá-
me jako šachovnici Be-Be sušenky do  
3 řad po 7 kusech (střídáme světlou  
a tmavou barvu). Potřeme polovinou tva-

rohového krému 
a zakryjeme zno-
vu sušenkami Be-
Be poskládanými 
jako šachovnice, 
ale tentokrát na 
tmavou světlou a 
obráceně. Rozetřeme zbytek krému a na 
prostřední řady položíme oloupané ba-
nány. Vezmeme alobal a z obou delších 
stran přiklopíme k sobě tak, že se sušen-
ky nahoře spojí do střechy. Po zatuhnutí 
v lednici polijeme čokoládovou polevou  
a dáme znovu vychladit. 
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Tiramisu  
po česku 
 
Ingredience 
2 balíčky piškotů, 2 pomazánková  
másla, 2 smetany ke šlehání,  
200 g moučkového cukru,  
silná káva, rum 
 

Postup 
Pomazánková másla, smetanu a cukr 

vyšleháme do hustého krému. Dno dor-
tové formy vyložíme piškoty namoče-
nými v kávě s rumem. Na ně navršíme 
část krému. Postup ještě jednou zopaku-
jeme a navrch uhladíme zbytek krému. 
Dáme do chladu na 24 hodin uležet. 
Před podáváním posypeme kakaem. 

 
 
Nepečený ovocný dort 
 
Ingredience 
2 kelímky bílého jogurtu, 2 kelímky  
zakysané smetany, 2 lžíce moučkového 
cukru, 2 balíčky piškotů, ovocný  
kompot podle chuti 
Na ozdobu: 1 kelímek smetany  
ke šlehání, čokoláda, ovoce 

Postup 
Jogurt, zakysanou smetanu a cukr 

ušleháme. Do dortové formy naskládá-
me vrstvu piškotů, vrstvu ovoce a zali-
jeme jogurtovou směsí. Několikrát opa-
kujeme - poslední vrstvu tvoří piškoty. 
Necháme přes noc v chladničce uležet. 
Ozdobíme ušlehanou smetanou, čokolá-
dou a ovocem. 

 
Jsou to lehké „mňamky“ pro celou rodinu. 
Tak si nechte uvařit kávičku a dobrou chuť. 

 
 
 

Termínový kalendář 
 

 
20.  července  – Seniorklub - zájezd do Hájku v Lískovci. Přihlášky od l. července 

v novinovém stánku. Odjezd ve 13 hodin ze zastávky za Kubalou. 
23. července  – Sportovní den obce „Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice  

a Porabka“ 
30. července  – Fotbalový turnaj na umělé trávě – hřiště Myslík – začátek v 11 hod. 
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Vychází osmkrát ročně. 
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