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Pranostika 
 

 
 
Slunce jasné v den sv. Zuzany, kyselost z hroznů vyhání. 

Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. 

Bartolomějské větry ovsy lámou. 

Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. 
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Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 28. 2. 2011 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 

I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu jednání Rady obce Palkovice od 21. 12. 2010 do 14. 2. 2011 

a kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice. 
2) Rozbor hospodaření Obce Palkovice k 31. 12. 2010. 
3) Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na do-

davatele stavebních prací na akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice –  
2. část“ výsledek výběrového řízení s vítěznou firmou Sdružení Palkovice. Účastní-
ci sdružení – Metrostav, a. s., Praha a Ondřej Slovák – STAV MAL, Dolní Lutyně. 

4) Informaci starosty obce Palkovice o změně dodavatele plynu a elektrické energie 
pro obecní budovy na základě výsledku společného výběru obcí SMOPO. 

5) Informaci starosty obce Palkovice o jednání za účelem zpřístupnění hřiště u Zá-
kladní školy v Palkovicích veřejnosti a montáži kamerového systému. 

6) Rozbor hospodaření Obecní knihovny Palkovice za rok 2010. 
7) Informaci starosty obce Palkovice o připravovaném projektu „Sportujeme a ba-

víme se spolu - Palkovice a Porabka“, spolufinancovaném z fondu mikroprojektů 
česko-polské spolupráce. 

8) Informaci starosty obce Palkovice o opravě hlavní komunikace – směr od Tomi-
se do Metylovic. 

 

II. Schvaluje: 
1) Program jednání Zastupitelstva obce Palkovice. 
2) Členy návrhové komise ve složení: Ing Tomáš Huďa, Mgr. Ludmila Skarková, 

Aleš Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení: Ing. Josef Bílek, Martin Kurečka. 
4) Rozpočet Obce Palkovice na rok 2011. 
5) Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na akci „Úvěr na financování stavby – 

Dostavba kanalizace III. etapa, Palkovice“. 
6) Oznámení o zakázce na poskytovatele úvěru na akci „Palkovice - dostavba kana-

lizace III. etapa“. 
7) Rozpočet Obecní knihovny Palkovice na rok 2011. 
8) Vyjádření souhlasu s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 3100/5 k. ú. 

Palkovice – z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Palkovice. 
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9) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje evidenční číslo 01524/2008/ŽPZ s prodloužením termínu pro předložení 
potvrzení o projevu vůle do 30. 3. 2011. 

10) Smlouvu mezi Obcí Palkovice a firmou Sillet Group, a. s. o zprostředkování po-
jistné ochrany pro veškerá pojistitelná rizika spojená s vlastnictvím nemovitého  
a movitého majetku a činností zájemce od 1. 1. 2011. 

11) Pojistnou smlouvu č. 2734308470 o pojištění majetku obce a odpovědnosti za 
škody s platností od 1. 1. 2011. 

12) Rámcovou pojistnou smlouvu č. 4513168257 o pojištění souboru motorových 
a přípojných vozidel s platností od 1. 1. 2011. 

13) Kupní smlouvu č. 1/01/2011 na zakoupení návěsného podkopu NR-2 JU-
RENKA k traktoru ZETOR pro potřebu údržby a drobných oprav v obci - za ce-
nu 84 tis. Kč vč. DPH. 

14) Ceník ke Smlouvě č. S/100213/34100013/001/2007 mezi Obcí Palkovice  
a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. pro rok 2011. 

15) Přijetí daru – pietní desky moldavských vojáků a její umístění na pietním místě - 
pomníku padlých u Kulturního domu v Palkovicích. 

 

III. Vyhlašuje: 
1) Výběrové řízení na akci „Úvěr na financování stavby – Dostavba kanalizace  

III. etapa, Palkovice“. 
2) Na základě směrnice č. 1/2008 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání ve-

řejných zakázek malého rozsahu čl. 3, odst. C veřejnou zakázku malého rozsahu 
na přípravu podkladů – zpracování smluv o zřízení věcného břemene na vedení 
plynovodů. 

3) Na základě směrnice č. 1/2008 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu čl. 3, odst. C veřejnou zakázku malého rozsahu 
na přípravu podkladů – zpracování geometrických plánů pro potřeby zápisu 
věcných břemen na vedení plynovodů do katastru nemovitostí. 

4) Záměr výstavby splaškové kanalizace „Palkovice – Dostavba kanalizace IV. eta-
pa, Osada, Dráhy, Podhůří, Pod Rakovcem“. 

 
IV. Ruší: 
1) Usnesení Rady obce Palkovice č. RO/6/2011/III./1 ve znění: Rada obce vyhla-

šuje výběrové řízení na dodavatele služby poskytování úvěru na realizaci staveb-
ního projektu „Dostavba kanalizace III. etapa“. 

 
V. Pověřuje: 
1) Starostu Obce Palkovice podpisem smlouvy na dodavatele stavebních prací na 

akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice – 2. část“ s vítěznou firmou 
Sdružení Palkovice. Účastníci sdružení – Metrostav, a.s., Praha a Ondřej Slovák 
– STAV MAL, Dolní Lutyně. 
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2) Starostu Obce Palkovice zajištěním stanoviska JUDr. Pavelce k žádostem o po-
skytnutí informací (zaslaných Ing. Karlem Michným) v návaznosti na zákon  
o svobodném přístupu k informacím. 

 
VI. Jmenuje: 
1) Členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ve veřejné 

zakázce na akci „Úvěr na financování stavby – Dostavba kanalizace III. etapa, 
Palkovice“. Hodnotící komise má pravomoc rozhodnout o výběru nejlepší na-
bídky. Banka, která bude mít nejlepší nabídku, předloží smlouvu o poskytnutí 
úvěru Zastupitelstvu obce Palkovice k odsouhlasení. 

 Členové: 1. Lubomír Štěrba 
  2. Mgr. Petr Gřes 
  3. Slavomír Bača 
  4. Mgr. Ludmila Skarková 
  5. Aleš Kubala 
 Náhradníci: 1. Martin Kurečka 
  2. Radim Bača 
  3. Mgr. Jan Kasperčík 
  4. Mgr. Věra Krpcová 
  5. Ing. Tomáš Opěla 

VII. Zamítá: 
1) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Palkovice mezi Obcí Pal-
kovice a ČSAD Frýdek-Místek, a. s. - stanovení prokazatelné ztráty pro rok 
2011 ve výši 104 000 Kč. 

 
V Palkovicích 28. 2. 2011 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          Starosta obce      Místostarosta obce 
 
 

 
 

Usnesení 
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 11. 4. 2011 

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce ze dne 6. 4. 2011 a kontrolu usnesení ze  

3. zasedání zastupitelstva obce. 
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2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Palkovice za rok 2010. 
3) Vyhodnocení projednávání návrhu zadání Územního plánu Palkovice. 
 
II. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení: Mgr. Věra Krpcová, Slavomír Bača, Aleš 

Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení: Dalibor Rada, Radim Bača. 
4) Závěrečný účet Obce Palkovice za rok 2010, který se uzavírá vyjádřením sou-

hlasu s výhradami, na základě nichž přijímá Obec Palkovice opatření potřebná  
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

5) Jako opatření k nápravě chyb a nedostatků dle §13, odst.1, písm.b) zákona  
č. 420/2004 Sb. zaslání požadavku o ukončení trvání stávající úvěrové smlouvy 
č.9600000440 a současně požadavek na uzavření nové smlouvy o úvěru mezi 
Obcí Palkovice a ESSOX, a. s. z důvodu, že výše uvedená smlouva byla schvále-
na neoprávněným orgánem obce. (Dle par. 85 zákona č.128/2000 Sb., Zákon 
o obcích, je rozhodnutí o přijetí úvěru vysloveně vyhrazeno zastupitelstvu obce.) 

6) Jako opatření k nápravě chyb a nedostatků dle §13, odst.1, písm. b) zákona  
č. 420/2004 Sb. zaslání požadavku o ukončení trvání stávající úvěrové smlouvy 
č. KFZCZKUV8710004 a současně požadavek na uzavření nové smlouvy  
o úvěru mezi Obcí Palkovice a Impuls-Leasing-Austria, s. r. o. z důvodu, že výše 
uvedená smlouva nebyla schválena zastupitelstvem obce dle par. 85 zákona 
č.128/2000 Sb., Zákon o obcích. 

7) Jako opatření k nápravě chyb a nedostatků dle §13, odst. 1, písm. b) zákona  
č. 420/2004 Sb. zaslání požadavku o ukončení trvání stávající úvěrové smlouvy 
č. KFZCZKUV8710003 a současně požadavek na uzavření nové smlouvy  
o úvěru mezi Obcí Palkovice a Impuls-Leasing-Austria, s. r. o. z důvodu, že výše 
uvedená smlouva nebyla schválena zastupitelstvem obce dle par. 85 zákona 
č.128/2000 Sb., Zákon o obcích. 

8) Rozpočtové změny č. 1 rozpočtu Obce Palkovice v roce 2011. 
9) Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby „Rozšíření kanalizační sítě 

v Obci Palkovice 2. část - úvěr“. 
10) V souladu s platným volebním řádem zastupitelstva obce provedení volby členů 

finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce veřejnou volbou. 
11) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7047/10/0734 ze dne 4. 10. 2010 mezi 

Obcí Palkovice a firmou V-stav Ing. Bronislav Vala na realizaci stavby „Dostavba 
kanalizace III. etapa, Palkovice“ o změně termínu dokončení díla do 31. 7. 
2012. 

12) Smlouvu o dílo na provedení díla „Rozšíření kanalizační sítě v Obci Palkovice  
2. část“ mezi Obcí Palkovice a Sdružením Palkovice, U Elektry 830/2b,  
Praha 9, s vedoucím členem sdružení Metrostav, a. s., IČ: 00014915. 
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13) Smlouvu o převodu vlastnictví č. j. KRPB-122106-4/ČJ-2010-0600VZ-OST 
mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje  
a Obcí Palkovice o bezúplatném převodu nákladního terénního automobilu VAZ 
Niva Praktik 4×4 do majetku Obce Palkovice. 

14) Smlouvu o finančním podílu na vyvolané investici mezi Obcí Palkovice a Sprá-
vou silnic Moravskoslezského kraje, p. o., jejímž předmětem je stavba „Oprava 
silnice č. III./48416 Metylovice - Palkovice“ se spoluúčastí Obce Palkovice ve 
výši 1 200 000 Kč vč. DPH. 

15) Upravené Zadání územního plánu Palkovice. 
16) Členy finančního výboru ve složení: Anna Kolářová, Petra Ryšková. 
17) Členy kontrolního výboru ve složení: Marie Chlebková, Jan Lacina. 
18) Prodej obecní Avie A30 DA12, RZ:1T0 3723 za cenu 15 000 Kč Obci Polom, 

PSČ: 753 64. 
 
III. Vyhlašuje: 
1) Výběrové řízení na dodavatele služby poskytování úvěru na realizaci stavebního 

projektu „Rozšíření kanalizační sítě v Obci Palkovice 2. část“. 
 
IV. Ruší: 
1) Jako opatření k nápravě chyb a nedostatků dle §13, odst. 1, písm. b) zákona  

č. 420/2004 Sb. usnesení rady obce č. RO/63/2010/I./11 ze dne 16. 8. 2010 
ve znění: Rada obce schvaluje: Smlouvu o úvěru č. 9600000440 mezi Obcí Pal-
kovice a ESSOX, s. r. o. na financování nákupu traktoru Kubota G26 HD. 

2) Zadání Územního plánu Palkovice, schválené zastupitelstvem obce dne 30. 9. 
2010 usnesením č. ZO/23/2010/I./5. 

 
V. Ukládá: 
1) Starostovi obce - zaslat do 25. 4. 2011 Odboru kontroly a interního auditu 

KúMSK písemnou informaci dle §13, odst. 1, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 
o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě o vý-
sledku přezkoumání hospodaření Obce Palkovice v roce 2010 s uvedením lhůty 
pro podání zprávy o plnění přijatých opatření dle § 13, odst. 2 zákona  
č. 420/2004 Sb. do 30. 6. 2011. 

2) Radě obce - zasílat zastupitelům materiály k jednání zastupitelstva obce nejpoz-
ději 3 dny před konáním zasedání v elektronické podobě. 

 
VI. Jmenuje: 
1) Na základě ustanovení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů, členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ve 
veřejné zakázce na dodavatele služby poskytování úvěru na realizaci projektu 
„Rozšíření kanalizační sítě v Obci Palkovice 2. část“a to: 
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Členové: 1. Mgr. Petr Gřes 
 2. Slavomír Bača 
 3. Mgr Ludmila Skarková 
 4. Martina Skurková 
 5. Ing. František Žídek 
Náhradníci: 1. Mgr. Věra Krpcová 

 2. Radim Bača 
 3. Martin Kurečka 
 4. Ing. Tomáš Huďa 
 5. Dalibor Rada 

 
V Palkovicích 11. 4. 2011 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

              Starosta          Místostarosta  
 
 
 
 

Usnesení 
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 23. 5. 2011 

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce ze dne 11. 5. 2011 a kontrolu usnesení ze  

4. zasedání zastupitelstva obce. 
2) Zápis a informaci starosty obce z kontrolního dne stavby Kanalizace III. etapa – 

Myslík, Kozlovice ze dne 16. 5. 2011. 
3) Rozhodnutí výběrové komise na akci „Úvěr na financování stavby – Dostavba 

kanalizace III. etapa, Palkovice“ ze dne 27. 4. 2011 s vítěznou firmou Česká 
spořitelna, a. s., Frýdek-Místek. 

 
II. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení: Bc. Martin Polášek, Dalibor Rada, Aleš Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení: Ing. Josef Bílek, Mgr. Ludmila 

Skarková. 
4) Rozpočtové změny č. 2 rozpočtu Obce Palkovice v roce 2011 dle přílohy č. 7 

zápisu. 
5) Smlouvu o úvěru č. 10385/11/LCD mezi Obcí Palkovice a Česká spořitelna, a. s. 

ve výši do 10 000 000 Kč na akci „Dostavba kanalizace Palkovice, III. etapa“. 
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6) Smlouvu o úvěru č. 10555/11/LCD mezi Obcí Palkovice a Česká spořitelna, a. s. 
ve výši do 10 000 000 Kč na akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice  
2. část“. 

7) Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/OFM/4126/2011-
OFMM – pozemek parc. č. 3100/5 k. ú. Palkovice. 

8) Že provozovatelem kanalizace v majetku Obce Palkovice bude od 1. 1. 2012 
Obec Palkovice. 

9) Uzavření nové úvěrové smlouvy mezi Obcí Palkovice a ESSOX, a. s. o přijetí 
úvěru ve výši 351 960 Kč za účelem financování nákupu traktoru Kubota G26 
HD dle přílohy č. 1 zápisu. 

10) Uzavření nové úvěrové smlouvy mezi Obcí Palkovice a Impuls-Leasing-Austria, 
s. r. o. o přijetí úvěru ve výši 1 547 000 Kč za účelem financování nákupu trak-
toru Kubota B3030 HDB včetně příslušenství dle přílohy č. 2 zápisu. 

11) Uzavření nové úvěrové smlouvy mezi Obcí Palkovice a Impuls-Leasing-Austria, 
s. r. o. o přijetí úvěru ve výši 145 000 Kč za účelem financování nákupu trakto-
rového sklápěcího návěsu PRONAR T655 dle přílohy č. 3 zápisu. 

12) Uzavření dodatku ke smlouvě dle bodu II./9, kterým budou vypořádána vzájem-
ná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě neplatně uzavřené 
smlouvy dle bodu IV./1, tzn. bude vyřešen zápočet obcí již zaplacených finanč-
ních částek, dle přílohy č. 4 zápisu. 

13) Uzavření dodatku ke smlouvě dle bodu II./10, kterým budou vypořádána vzá-
jemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě neplatně uzavřené 
smlouvy dle bodu IV./2, tzn. bude vyřešen zápočet obcí již zaplacených finanč-
ních částek, dle přílohy č. 5 zápisu. 

14) Uzavření dodatku ke smlouvě dle bodu II./11, kterým budou vypořádána vzá-
jemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě neplatně uzavřené 
smlouvy dle bodu IV./3, tzn. bude vyřešen zápočet obcí již zaplacených finanč-
ních částek, dle přílohy č. 6 zápisu. 

15) Výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru na akci „Rozšíření kanali-
zační sítě v obci Palkovice 2. část“ ze dne 17. 5. 2011 s vítěznou firmou Česká 
spořitelna, a. s., Frýdek-Místek. 

16) Že od počátku školního roku 2011/12 Obec jako zřizovatel nebude zřizovat 
školskou radu Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek, 
příspěvkové organizace. 

 
III. Ruší: 
1) Vyhlášení výběrového řízení dle usnesení zastupitelstva obce č. ZO/3/2011/III./2 

ze dne 28. 2. 2011. 
2) Vyhlášení výběrového řízení dle usnesení zastupitelstva obce č. ZO/3/2011/III./3 

ze dne 28. 2. 2011. 
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IV. Konstatuje: 
1) Že úvěrová smlouva č. 9600000440 ze dne 31. 8. 2010 mezi Obcí Palkovice  

a ESSOX, a. s. ve výši 351 960 Kč byla uzavřena neplatně z důvodu, že byla 
schválena neoprávněným orgánem obce – Radou obce (Dle § 85 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, je rozhodnutí o přijetí úvěru vysloveně vyhrazeno 
zastupitelstvu obce). 

2) Že úvěrová smlouva č. KFZCZKUV8710003 ze dne 21. 1. 2010 mezi Obcí 
Palkovice a Impuls-Leasing-Austria, s. r. o. ve výši 1 547 000 Kč byla uzavřena 
neplatně z důvodu, že výše uvedená smlouva nebyla schválena zastupitelstvem 
obce dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

3) Že úvěrová smlouva č. KFZCZKUV8710004 ze dne 21. 1. 2010 mezi Obcí 
Palkovice a Impuls-Leasing-Austria, s. r. o. ve výši 145 000 Kč byla uzavřena 
neplatně z důvodu, že výše uvedená smlouva nebyla schválena zastupitelstvem 
obce dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

 
V. Pověřuje: 
1) Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy dle bodu II./5. 
2) Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy dle bodu II./6. 
3) Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy dle bodu II./9. 
4) Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy dle bodu II./10. 
5) Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy dle bodu II./11. 
6) Starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu II./12. 
7) Starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu II./13. 
8) Starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu II./14. 
 
V Palkovicích 23. 5. 2011 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

              Starosta          Místostarosta  
 
 
 
 

Usnesení 
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 29. 6. 2011 

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce ze dne 13. 6. 2011 a kontrolu usnesení  

z 5. zasedání zastupitelstva obce. 
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2) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva zemědělství České republiky na ak-
ci Palkovice - dostavba kanalizace III. etapa ve výši cca 8,8 mil. Kč. 

3) Zápis o provedené kontrole plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedo-
statků, uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Palko-
vice za rok 2010. 

4) Rozbor hospodaření Obce Palkovice k 31. 5. 2011. 
5) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 4. 2011. 
 
II. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení: Martin Kurečka, Ing. Josef Bílek, Aleš Kuba-

la. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení: Bc. Martin Polášek, Ing František 

Žídek. 
4) Rozpočtové změny č. 3 rozpočtu Obce Palkovice v roce 2011 dle přílohy č. 1 

zápisu. 
5) Dodatek č. 3 smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi 

Obcí Palkovice a ČSAD Frýdek-Místek, a. s. 
6) Udělení souhlasu zřizovatele k pronájmu místnosti v budově ZŠ Palkovice za 

účelem provozování školního bufetu a využití nájemného jako provozního výno-
su školy. 

7) Ukončení činnosti letopisecké komise zastupitelstva obce. 
8) Záměr pronájmu Restaurace pod Habešem od 1. 10. 2011. 
9) Realizaci projektu „Sportujeme a bavíme se spolu - Palkovice a Porabka“. Pro-

jekt bude financován z rozpočtu obce. 
10) Termín konání příštího zasedání zastupitelstva obce 21. 9. 2011 na Myslíku. 
11) Poskytnutí dotace na podporu činnosti TJ Sokol Palkovice ve výši 100 tis. Kč. 
 
III. Ukládá: 
1) Zastupiteli p. Martinu Kurečkovi sestavit a předložit Radě obce nové složení le-

topisecké komise rady obce v termínu do 31. 8. 2011. 
2) Starostovi obce zajistit do příštího zasedání zastupitelstva údaje o počtu cestují-

cích na víkendových autobusových linkách ČSAD Frýdek-Místek. 
 
V Palkovicích 29. 6. 2011 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

              Starosta          Místostarosta  
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Rozhodnutím Rady obce Palkovice ze dne 13. 6. 2011 je nájem pro 
veřejnost v tělocvičně v Palkovicích od 1. 9. 2011 stanoven takto: 
 
Dolní sály 260 Kč / hod. 
Badminton, stolní tenis 130 Kč / hod. 

      65 Kč / 1/2 hodiny 
 

 
ELEKTROWIN pomáhá chránit  
životní prostředí již šest let 
 

ELEKTROWIN, a. s. je největším ze 
systémů, které v České republice vytvo-
řili výrobci a dovozci elektrozařízení, aby 
jejich prostřednictvím plnili své zákonné 
povinnosti při nakládání s vysloužilými 
spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, 
v roce 2011 tedy slaví šesté výročí své 
činnosti. Do konce roku 2010 zajistil 
zpětný odběr a recyklaci více než 
100 000 tun elektroodpadu. 

Z celkové hmotnosti vyřazených spo-
třebičů, které ELEKTROWIN zpracoval 
u svých smluvních partnerů, se podařilo 
více než 85 % získaných materiálů vrátit 
do výroby nových výrobků – tedy 
zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, 
v menší míře o plasty. 

Pouze zhruba 1 % vytříděných mate-
riálů bylo spáleno v zařízeních, která 
dokážou takto získané teplo přeměnit  
v energii a dodat ji do rozvodné sítě. 
Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 
160 tun nebezpečných materiálů. Na 
skládkách tak skončilo jen 10 % materi-
álů, které se staly skutečnými odpady. 

ELEKTROWIN se díky svým výsled-
kům stal nejvýznamnějším kolektivním 
systémem pro zpětný odběr elektrozaří-
zení – jeho hmotnostní podíl na celko-

vém množství zpětně odebraných elek-
trozařízení v České republice tvoří více 
než 50 %. 

 
Sběrné dvory i prodejci 

Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou 
pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazu-
je to mimo jiné fakt, že v třídění PET-
lahví se dostali na evropskou špičku 
především proto, že se jim do cesty po-
stavily speciální kontejnery na plasty. 
Stejný princip uplatňuje i ELEKTRO-
WIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit 
vzdálenosti k místům, kam mohou odlo-
žit vysloužilá elektrozařízení. 

ELEKTROWIN za dobu své existen-
ce vytvořil více než 7500 míst zpětného 
odběru a pokrývá 93 % české populace. 
V počátcích nabízely možnost zbavit se 
domácích vysloužilců především sběrné 
dvory měst a obcí. Postupně přibývaly 
prodejny elektro, jejichž majitelé naváza-
li se společností ELEKTROWIN spolu-
práci, autorizované servisy a další místa. 
Nejbližší místo, kam můžete odevzdat 
vysloužilý elektrospotřebič, lze jednodu-
še nalézt na: www.elektrowin.cz. 

Díky kolektivnímu systému ELEK-
TROWIN města a obce za šestileté 
období ušetřily náklady v částce 
převyšující 800 milionů korun. Pro-
střednictvím motivačních programů zís-
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kávají obce od společnosti ELEKTRO-
WIN navíc finanční příspěvky na provoz 
sběrných míst i na jejich zlepšování. 

Ve spolupráci s městy a obcemi se 
ELEKTROWIN podílí na informačních 
projektech, například na organizaci Dnů 
Země, které jsou spojeny i s přímým 
sběrem vysloužilých elektrospotřebičů. 
Informace o připravovaných akcích lze 
najít na: www.elektrowin.cz. 

 
Putující kontejner – řešení  
pro obce mikroregionů  
bez sběrných dvorů 

Novinkou, kterou ELEKTROWIN vy-
šel vstříc menším obcím a zejména jejich 
obyvatelům, je Putující kontejner. Je 
určen obcím, které nemají vlastní sběrný 
dvůr nebo je kvůli umístění pro občany 
hůře dostupný. Do konce roku 2009 se 
do projektu zapojilo 25 mikroregionů se 
349 obcemi a více než 239 000 obča-
nům poskytl možnost odložit do něj vy-
sloužilé elektrospotřebiče. V roce 2010 
tuto možnost využilo 24 svazků obcí  
a mikroregionů se 424 obcemi. Díky 
putujícímu kontejneru bylo tedy zpětně 
odebráno více než 550 tun elektrood-
padu. Obcím tak nevznikly náklady na  
 

dopravu, manipulaci a odstranění elek-
trozařízení, které se vyskytují při mobil-
ních svozech nebezpečných nebo velko-
objemových odpadů. Úspora, kterou za-
pojeným obcím za jeden rok fungování 
přinesly putující kontejnery, dosáhla cel-
kové výše 3 400 000 Kč. Navíc si již ob-
ce a organizující svazky obcí vyúčtovaly 
více než 1 226 000 Kč jako odměnu za 
administraci celé akce a za zajištění zpří-
stupnění kontejnerů pro občany obcí. 

ELEKTROWIN na své náklady zajistí 
odvoz a zpracování do něj vložených vy-
sloužilých elektrospotřebičů, dodá svaz-
ku obcí a mikroregionům potřebné in-
formační materiály a navíc vyplatí za 
uskutečněnou akci odměnu. 

Na rozdíl od běžných velkoobjemo-
vých kontejnerů, používaných například 
při pravidelném svozu nebezpečného 
odpadu, je tento speciální kontejner za-
střešený a uzamykatelný, takže může zů-
stat na jednom místě i více dní a přitom 
z něj různí samozvaní „recyklátoři“ ne-
vyberou samostatně zpeněžitelné sou-
částky. Kompletnost zpětně ode-
braných spotřebičů je totiž nezbyt-
nou podmínkou dobře fungujícího 
systému zpětného odběru. 

 

Do systému ELEKTROWIN se zapojila také naše obec. Občané mohou 
odevzdat stará a nepotřebná elektrozařízení ve sběrném dvoře u haly 
obecního úřadu každou středu od 15:00 do 18:00 hodin a každou so-
botu od 8:00 do 11:00 hodin. 

 
 

Intervenční  
centrum 
 

Intervenční centra vznikla z potřeby 
pomoci lidem, kteří se setkali s domácím 

násilím. Je to mnohem častější jev, než 
se většina lidí domnívá. Jedná se o cho-
vání, které v partnerském soužití nebo 
v širší rodině u jedné osoby vyvolává 
strach z osoby druhé. 
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Posláním Intervenčního centra 
v Havířově je napomáhat svým uživate-
lům při řešení jejich krizové situace, kterou 
domácí násilí určitě je. Pracovníci inter-
venčního centra při své práci dodržují zá-
sady diskrétnosti, anonymity, profesionál-
ního a individuálního přístupu, tolerance, 
respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré 
zajišťované služby jsou bezplatné. 

V případě, že se některý občan obce 
dostal do takovéto situace, může toto 
Intervenční centrum v Havířově 
kontaktovat na adrese: Opletalova 
4/607, Havířov – Šumbark (vedle 
krytého bazénu), Po-Pá: 8:00-
16:00 hodin, tel: 596 611 239, 
pohotovostní mobil 739 500 634.

 
 

 
 

Co je doma, to se počítá – dámy a pánové! 
 
Podnikatelská jednička – tentokrát 
pod heslem „Dvakrát měř, jednou 
řež“ 
 

Paní Olga Stejskalíková je sympatic-
ká žena, která celý svůj život zasvětila 
zeměměřičské činnosti a zůstala jí věrná 
i ve svém důchodovém věku. V Palkovi-
cích žije už dvacet let. Vychovala tři děti. 
Je na ně patřičně pyšná, protože každé 
z nich je ve svém oboru úspěšné. Tomu, 
kdo by se s Olgou Stejskalíkovou chtěl 
poznat osobně, poradíme, kde ji najde - 
v části obce zvané Osada (třetí dům za 
veterinární ordinací). 

 
Prozradíte našim čtenářům, co 

vlastně znamená termín zeměmě-
řičská činnost? 

Osvětlím vám raději svoji specializaci. 
Věnuji se zaměřování parcel, vytyčování 
jich a staveb, rozdělování hranic pozem-
ků, zaměřování staveb před zápisem na 
katastrální úřad do listu vlastnictví a za-
měřování rozestavěných staveb. Jednot-
livé body vyhledávám pomocí GPS. Ty 

obce, které jsou digitali-
zované, už mají své 
souřadnice. Ty pak za-
nesu do stanice GPS  
a tím s přesností na centimetr určím 
přesnou polohu daného bodu. 

 
Je tedy pravděpodobné, že 

jste k vidění s kladívkem v ruce  
a s kolíkem v podpaží? 

Ne, to rozhodně ne. Kdysi jste mne 
mohli potkat s pásmem, trasírkou  
a pentagonem. Ale dnes je to dálkoměr, 
zrcátko a GPS. Většinu času ale věnuji 
práci u počítače. Je to zajímavá činnost, 
která mne hodně baví, protože musím 
uvažovat a kombinovat. Parcelu nebo 
stavbu v terénu totiž pouze zaměřím, 
pak data zpracuji v počítači a výsledek 
nechám zkontrolovat inženýrem geome-
trem a dále pak pracovnicí katastrálního 
úřadu. Tady je ale největší zdržení – při-
bližně deset dnů. Postupu, který jsem 
popsala, se říká dvoustupňová kontrola. 
Když to sečtu, moje práce je hotova do 
čtrnácti dnů od zadání. 
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Kde je vaše nejbližší konku-
rence? A kdo jsou vaši zákazníci? 

Moje nejbližší konkurence je ve 
Frýdku-Místku, ale také samozřejmě fir-
ma ve Frýdlantu nad Ostravicí, ve které 
jsem dvacet let pracovala. Mými zákaz-
níky jsou jak majitelé pozemků, budov, 
staveb a jiných objektů, tak také zájemci 
o jejich koupi. Pomáhám rovněž realit-
ním agenturám s problematickými pří-
pady. 

 
Jakým způsobem relaxujete? 
V létě jezdím hodně na kole, věnuji 

se turistice a v zimě volím s ohledem na 
počasí buď běžkování nebo pobyt v tě-
locvičně TJ Sokol Palkovice, kde na-
vštěvuji střídavě jógu a kalanetiku. Fy-
zickou kondici si upevňuji na hodinách 
spinningu. 

 
Která místa jako turistka v Pal-

kovicích navštěvujete? 
Často chodím pěšky na Palkovické 

hůrky a ráda pracuji na své zahrádce. Je 
to spíše dřina, ale baví mne to. A co se 
týče dovolených, preferuji jejich spor-
tovní podobu – pobyt na běžkách 
v Jizerských horách a na kole kdekoliv. 

 

Co Vás poslední dobou „po-
bavilo“? 

Myslím, že dle své osobní zkušenosti 
vám mohu popsat situaci, kdy jsme 
uhasili požár v rohu naší kuchyně. A teď 
pozor, i když si pomůžete sami a nepo-
třebujete volat hasiče, musíte danou 
událost byť dodatečně nahlásit. „Zapo-
mnětlivým“ uživatelům nemovitostí, kde 
hořelo, totiž hrozí pokuty. Hasiči pak 
udělají zápis a určí výši trestu pro dané-
ho uživatele. Fyzická osoba tak může 
dostat pokutu až pětadvacet tisíc korun, 
podnikatelé a firmy až dvě stě padesát 
tisíc korun. A navíc - u pozdě hlášených 
požárů v areálech objektů se zvýšeným  
a vysokým požárním nebezpečím může 
trest dosahovat až půl milionu korun. Já 
trestu také neunikla, vyřešilo se to ale 
tenkrát domluvou. Měla jsem zkrátka 
štěstí … 

 
Co byste popřála občanům 

Palkovic? 
Ať jsou Palkovice vesnicí bez soused-

ských sporů. 
 
S tímhle přáním plně souhlasíme. 

Iveta Trochtová 

 
 

Základní škola a mateřská škola Palkovice... 
 

 
Školní rok 2010/11  
ve škole v Palkovicích 
 

Ve školním roce 2010/11 navštěvo-
valo naši školu 245 žáků. Na střední 
školy odchází celkem z 9. třídy 18 žáků. 
Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 
170 žáků, prospělo 73 a 2 žáci nepro-

spěli. Se samými jedničkami prospěli na 
2. stupni v 7. třídě Michaela Žváková, 
v 8. třídě Simona Dárková a David 
Chlebek, v 9. třídě Tereza Sedliaková. 

 
Za reprezentaci školy a výborný pro-

spěch byly uděleny 4 pochvaly ředitele 
školy: Davidu Chlebkovi a Davidu Kolá-
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řovi z 8. tř., Tereze Sedliakové a Vero-
nice Žvákové z 9. tř. Dále bylo uděleno 
celkem 65 pochval třídního učitele za 
svědomité plnění školních povinností, 
práci pro třídu a reprezentaci školy. Za 
špatnou pracovní morálku, nevhodné 
chování ke spolužákům a neomluvené 
hodiny bylo uděleno celkem 6 napome-
nutí třídního učitele, 3 důtky třídního 
učitele a 1 důtka ředitele školy. 

 

 
 
Našim žákům se dařilo také ve spor-

tovních a vědomostních soutěžích: 
Matematická olympiáda - okresní ko-

lo: 7. tř. M. Žváková (3. místo), D. Kolář, 
L. Juřenová, 8. tř., D. Chlebek, S. Dár-
ková; Pythagoriáda – okresní kolo: 5. tř. 
P. Bílek, P. Chlebková, D. Kolář,  
A. Prejdová, M. Svobodník, K. Tylečko-
vá; Matematický klokan - okresní kolo: 
8. tř. David Chlebek (2. místo z 978 žá-
ků); Fyzikální olympiáda - okresní kolo: 
8. tř. D. Chlebek, S. Dárková; Země-
pisná olympiáda – okresní kolo: 6. tř.  
L. Merta, 7. tř. David Kolář, 8. tř. David 
Chlebek; Zeměpisná olympiáda – kraj-
ské kolo: 7. tř. David Kolář (3. místo); 
Přírodovědný klokan – okresní kolo:  
9. tř. A. Lukeš (3. místo); Finanční gra-
motnost – okresní kolo: 3. místo  
D. Chlebek, T. Krupová, T. Trojčínský; 

Olympiáda v českém jazyce – okresní 
kolo: 9. tř. Sedliaková Tereza; Konver-
zace v anglickém jazyce – okresní kolo: 
8. tř. D. Chlebek; Volejbalový pohár 6.-
7. tř. – 4 okresní turnaje, celkově  
1. místo: J. Bajtek, O. Balaš, A. Farský, 
A. Kolář, D. Kolář, D. Kunz, M. Svo-
bodník, T. Trojčinský; Sportovní gym-
nastika – okresní kolo: K. Gřesová  
(1. místo), M. Balašová, V. Gřesová,  
E. Mertová, H. Polášková, A. Radová,  
N. Žídková; McDonald´s cup 4.-5. tř. – 
okresní kolo: 4. tř. - O. Hubík, M. Ka-
ňok, V. Majchrovský, D. Peške, R. Sei-
dler, P. Smutný, 5. tř. - D. Bača, T. Het-
mer, K. Michálková, J. Oliva, J. Ryška, 
M. Svobodník, D. Vaško, J. Židek. 

 
Za reprezentaci Palkovic ve školních 

a mimoškolních sportovních a zájmo-
vých soutěžích byli starostou obce p. Ba-
čou Radimem odměněni tito naši žáci: 
Bača Dominik, Bílek Petr, Chlebková 
Petra, Ryška Jakub, Bukovjan Adam, 
Juřenová Lucie, Kolář David, Žváková 
Michaela, Chlebek David, Huďa Ondřej, 
Sedliaková Tereza a Žváková Veronika. 

 
Při školních výletech žáci navštívili 

Rožnov p. R., Teplice n. B., Kopřivnici, 
Štramberk, Velké Losiny a Olomouc. 
Žáci 9. třídy na třídenním výletě pozná-
vali Prahu a navštívili Karlštejn. Kromě 
běžných školních akcí jsme pro žáky le-
tos uspořádali lyžařské výcviky, turistický 
kurz v okolí Hostýna a výjezd do Řecka. 

 
Při školních činnostech spolupracu-

jeme s oddílem kopané – při zajišťování 
akcí nám pomáhá zejména p. Bača Sla-
vomír, s firmou Lyžování za domem – 
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zastoupenou Ing. Trochtou Kamilem, 
která našim žákům umožňuje lyžování 
zdarma při lyžařském výcviku, se Svazem 
zahrádkářů – besedy a výstavy organizuje 
Ing. Huška František, a také s myslivec-
kým sdružením – besedy a sběr kaštanů  
a žaludů. 

Daří se nám také spolupráce s ob-
vodním oddělením Policie v Palkovicích, 
kromě pravidelného dohledu před ško-
lou pro naše žáky pořádají vzdělávací  
a preventivní akce. 

Velkou podporu škole poskytuje  
Sdružení rodičů, jehož výbor pracoval ve 
složení: Ing. Ondračková P. - předseda, 

Ing. Balašová Š. – pokladní, p. Gřesová 
Ivona, Ing. Huďa T., p. Merta L., p. Oli-
vová E., p. Pustková I., p. Weigertová 
V. a p. Zeman J. 

 
Děkuji vedení obce za podporu ško-

ly, za pomoc při pořádání akcí, zahra-
ničních výjezdů a pobytů. Naši žáci tak 
mohou poznávat a objevovat, učit se 
samostatnosti a uplatnit znalosti cizích 
jazyků. Děkuji zaměstnancům školy za 
práci pro školu, a také všem, kteří škole 
pomáhali. 

Mgr. Ivo Fišer,  
ředitel školy 

 
 
 
 

Atletický přebor 
 

Letos poprvé se naše škola zúčastnila 
přeboru v lehké atletice, který uspořáda-
la Základní škola V. Martínka v Brušper-
ku ve spolupráci se „Sdružením obcí 
povodí Ondřejnice“. 

Soutěž dětí 1. stupně ZŠ se uskutečni-
la v úterý 31. května a děti 2. stupně si 
zazávodily v pátek 3. června. Soutěžilo se 
v krátkých bězích na 50 a 60 m, ve vytr-
valostních bězích na 800 a 1000 m, ve 
skoku dalekém a v hodu kriketovým míč-
kem a granátem. 

I přestože naše škola nemá k dispo-
zici žádná sportoviště pro lehkou atleti-
ku, přivezly si naše děti medaile. 

Na stupních vítězů stáli z 1. stupně: 
M. Balašová - II. tř. – 2. místo – skok 
daleký, J. Jaroš – II. tř. – 3. místo - hod 
kriketovým míčkem, E. Kubalová –  
III. tř. – hod kriket. míčkem, D. Bača - 

V. tř. - 3. místo – běh na 50 m, K. Ne-
vrlá – V. tř. - 3. místo - hod kriket. míč-
kem, P. Bílek - V. tř. - 3. místo hod kri-
ket. míčkem. 

Z 2. stupně byl nejúspěšnější S. Var-
ga – VIII. tř., který si přivezl 2 medaile – 
1. místo - vytrvalostní běh a 2. místo - 
skok daleký. Další ocenění byli: M. Bob-
čák – VI. tř. – 1. místo - skok daleký,  
T. Sedliaková - IX. tř. – 2. místo – běh 
na 60 m, A. Farský – VII. tř. – 2. místo 
– hod kriket. míčkem, V. Weigert – VIII. 
tř. - 2. místo – běh na 60 m, S. Dárko-
vá – VIII. tř. - 3. místo - skok daleký  
a B. Pustková – IX. tř. – 3. místo - skok 
daleký. 

Celkově se naše škola umístila na  
7. místě z 8 škol v hodnocení 1. stupně 
a na 5. místě z 6 škol v hodnocení  
2. stupně. 

Dětem se přebor velmi líbil, většina 
z nich to brala jako výzvu pro příští 
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roky. Věříme, že se i pro nás zlepší 
podmínky pro trénink lehké atletiky a na 
zahradě za naší školou bude zbudováno 
doskočiště pro skok do dálky a sprinter-
ská dráha, abychom v příštích letech byli 

ještě úspěšnější a mohli konkurovat ško-
lám, které mají tartanové dráhy a vý-
borné podmínky i pro další atletické dis-
ciplíny.  

Zapsala: Mgr. Alice Gorelová 
 
 
 
 

Mládež v aktivitě – transhraniční 
spolupráce polsko-české mládeže 
ve věci ochrany přírody 
 

Na konci června se uskutečnila po-
slední část ekologicky zaměřeného pro-
jektu, do kterého se naše škola v průběhu 
školního roku 2010/11 zapojila. Tento 
projekt byl financován z fondu mikropro-
jektů v Euroregionu Beskydy. Zapojili se 
do něj žáci od 5. do 8. třídy. Hlavním or-
ganizátorem byla polská škola v obci Bu-
jakow. 

Poslední školní dny strávili naši žáci 
na třídenní návštěvě v Polsku. Naši pol-
ští kamarádi pro ně měli připraven bo-
hatý program. Po milém přijetí děti plni-
ly úkoly s ekologickým zaměřením,  
a pak si poměřily síly ve sportovních 
disciplínách. Odpoledne proběhla ex-
kurze do přečerpávací elektrárny na Žá-
ru. 

Druhý den prožili naši žáci v rodinách 
svých polských kamarádů. Mnozí měli při 
rozchodu malou dušičku. Program, který 
pro ně rodiče přichystali, byl opravdu 
bohatý. Děti navštívily např. lanové cent-
rum, Dinopark, zahrály si paintball, ab-
solvovaly kurz surfování a navštívily ba-
zén. Večer si společně při opékání párků 
žáci vyprávěli, co zajímavého zažili. 

Poslední den proběhla slavnostní kon-
ference, která hodnotila celý projekt. Žáci 
měli připraven krátký kulturní program. 
Konference se zúčastnili ředitelé škol  
a starostové obcí Palkovice a Porabka. 

Po obědě jsme se rozloučili a jeli 
domů. Skončil projekt, který přinesl sice 
hodně práce, ale na druhé straně obo-
hatil děti o spoustu zážitků. Byla odstra-
něna jazyková bariera. Vznikla nová 
přátelství, která budou jistě pokračovat 
dál. 

Mgr. Ludmila Skarková 
 
 
 
 

Volejbalový pohár 
 

Ve čtvrtek 9. 6. 2011 se v tělocvičně 
na 9. ZŠ uskutečnilo poslední, čtvrté ko-
lo Volejbalového poháru 6. a 7. tříd 
chlapců našeho okresu. Turnaje se zú-

častnilo celkem 6 družstev, stejně jako 
v kolech předchozích. Naše družstvo, 
tvořené především žáky 7. třídy, skonči-
lo za ZŠ Komenského z Frýdlantu n. O. 
opět na 2. místě. Po sečtení bodů ze 
všech čtyř turnajů mělo naše družstvo 
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stejný počet bodů jako Frýdlant, proto 
se odehrál rozhodující zápas o celkové 
1. místo. Naši žáci družstvo z Frýdlantu 
porazili a odnesli si s turnaje nejen di-

plom, malý pohár a drobné ceny, ale 
také velký putovní pohár pro vítěze. 

 
Mgr. Jitka Krpcová 

 
 
 
 

Žáci naší školy navštívili další  
evropskou zemi – Řecko 
 

V rámci školního projektu „Poznává-
me Evropu“ připravila naše škola pro dě-
ti další ozdravný výjezd do zahraničí. Před 
2 lety jsme navštívili Chorvatsko, tento-
krát jsme se rozhodli poznávat Řecko. 

S velkým očekáváním, nedočkavostí, 
ale také s dávkou nervozity se v úterý 
14. června vydala skupina 43 dětí ve 
věku od 9 do 15 let, 5 pedagogů a jed-
na zdravotnice na 9denní zahraniční po-
byt do Řecka. Čekala nás dlouhá cesta, 
během které jsme projeli Slovenskem, 
Maďarskem, Srbskem, Makedonií a částí 
Řecka. Cesta byla bezmála 1 600 km 
dlouhá a trvala 22 hodin. 

Našim cílem bylo letovisko Fourka, 
které leží na poloostrově Chalkidiki v ji-
hozápadní části výběžku Kassandra. 

Byli jsme ubytováni v rezidenci Akro-
polis, která se nachází na kopci s krás-
ným výhledem do krajiny i na moře, asi 
200 m od pláže. K dispozici jsme měli 
také velký bazén s vířivkou. 

Cílem našeho pobytu bylo seznámit 
se s další cizí zemí, s jejími zvyky, tradi-
cemi, jejich jazykem a zdokonalit se 
v plavání. Také posílit imunitu dětí a cel-
kově upevnit zdraví působením moře  
a mořského vzduchu a vést děti k samo-
statnosti, tolerantnosti a kamarádství. 

Program našeho pobytu tvořily hry  
a soutěže u vody, koupání a potápění. 

Děti lovily škeble, objevily chobotnice, 
pozorovaly ryby i mořské ptáky. Obrov-
ský zájem vzbudily i želvy, které obývaly 
říčku, přitékající do moře. Mnoho času 
také děti strávily stavěním z písku na 
břehu a sbíráním různých kamínků. 

Uspořádali jsme pro děti soutěže 
v plavání, potápění i ve skocích do vody. 

Každý den jsme začínali ranním pla-
váním v moři nebo v bazénu. 

V podvečer jsme s dětmi vyráběli 
drobné dárky pro rodiče a kamarády 
z taměj-ších přírodnin a malovali obrázky 
s témati-kou moře. 

Nechyběl ani maškarní karneval s vy-
hodnocením nejlepších masek. 

Snažili jsme se poznat i okolí. Na-
vštívili jsme centrum letoviska Fourka, 
které bylo vzdálené asi 800 m. Všude 
jsme obdivovali krásně rozkvetlé oleand-
ry, obrovské olivovníky, palmy a kaktu-
sy. Všude byla spousta zeleně. 

Podnikli jsme také celodenní lodní 
výlet napříč zálivem Toroneos, oddělující 
poloostrov Kassandra od Sithonie. Na-
vštívili jsme letoviska Peftkochori a Neos 
Marmaras. Poobědvali jsme na lodi.  
A na závěr jsme si zaskákali z lodě do 
moře a vykoupali se u „Želvího ostro-
va“. 

Výlet se všem velice líbil. Děti si na-
koupily mnoho suvenýrů, dárků a upo-
mínkových předmětů. 

Po celou dobu naše pobytu bylo  
o nás velmi dobře postaráno, delegátka 
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byla velmi příjemná a ochotná. Jídlo pro 
nás připravovaly české kuchařky a snaži-
ly se všem vyhovět. Strava byla velice 
chutná a pestrá. 

Také tentokrát se pobyt velice vyda-
řil. Děti byly hodné, přátelské a aktivně 

se zapojovaly do všech připravovaných 
aktivit. Výborně zvládly cestu tam i zpět. 

I počasí nám přálo, moře bylo teplé 
a pofukoval příjemný větřík. 

Domů jsme si přivezli mnoho nových 
zážitků. 

Zapsala: Mgr. Alice Gorelová 
 

 
 
 
Zprávičky ze školičky 
 

Měsíc červen začal pro naše děti jak 
jinak než svátečně. Svůj velký den, Den 
dětí, oslavily nejdřív zhlédnutím kreslené 
pohádky v místním kině. Na zahradě 
mateřské školy je čekalo další překvape-
ní v podobě perníkové chaloupky s Je-
níčkem a Mařenkou. V duchu této zná-
mé pohádky se neslo celé dopoledne. 
Děti sbíraly jahody, zdolávaly různé pře-
kážky v lese, „pekly“ perníčky a po spl-
nění všech pohádkových úkolů, si na 
perníčcích, upečených společně s paní 
učitelkou, i pochutnaly. Dopoledne jsme 
zakončili diskotékou. Svůj svátek si děti 
pěkně užily. 

Každoroční spaní ve školce nám 
chtělo letos zkazit počasí, ale naštěstí se 
mu to nepovedlo. Na školní zahradě děti 
plnily různé úkoly, při kterých si procvi-
čily svou fyzickou zdatnost i rozumové 
dovednosti. Odměnou pro ně byl „zlatý 
poklad“, který samy pomocí daných in-
dicií našly. Potom následovalo oblíbené 
opékání buřtů a večer už ve školce py-
žamová diskotéka. Na dobrou noc se dě-
ti ještě podívaly na pohádku, a po pěk-
ně prožitém odpoledni spaly jako u ma-
minek. Domů si odnesly zasloužené me-

daile, diplomy a sladkou odměnu. Děku-
jeme všem maminkám za pomoc a na-
pečené dobroty. 

Tradiční pasování školáků proběhlo  
i letos hezky a slavnostně. Společně 
jsme si připomněli čas strávený ve ško-
ličce a budoucí prvňáčci dostali stužky  
a knížku pohádek. Slavnostní pasování 
jsme zakončili společnou diskotékou. 

V posledním měsíci tohoto školního 
roku se toho v naší školce dělo opravdu 
dost. Děti viděly vystoupení kouzelnic-
kého dua, v jídelně základní školy zhléd-
ly loutkové pohádky a moc se jim líbila 
akce na zahradě se cvičenými pejsky. 
Na hřišti základní školy je se svou prací 
seznámili příslušníci policie a psovodi, 
hasiči nám zase předvedli svou techniku 
a vybavení. Místní hasiči pak našim dě-
tem umožnili svou hasičskou techniku  
i vyzkoušet. Tyto akce byly pro děti 
opravdu zajímavé a přínosné a všem za 
ně moc děkujeme. 

Ani jsme se nenadáli a školní rok 
utekl jako voda. Co popřát na závěr? 

Všem pěkné prázdniny plné sluníčka, 
pohody a krásných zážitků. 

 
Kolektiv MŠ 
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Policie a hasiči  
na školní zahradě 
 

V pátek 24. června 2011 uspořádalo 
Obvodní oddělení Policie ČR v Palkovi-
cích ve spolupráci s Hasičským záchran-
ným sborem Frýdek-Místek a s psovody  
 

Městské policie Frýdek-Místek pro naše 
žáky ukázky techniky a činnosti. Před-
vedli žákům výcvik policejních psů, poli-
cejní bicykl, motocykl, vozidla dopravní 
policie a hasičskou techniku včetně zá-
chranného člunu. 

Ivo Fišer 

 
 

Sport 
 

 
Pozvánka  
na mezinárodní závody 
 

Den 3. září 2011 má v kalendáři 
jistě tučně zakroužkováno mnoho příz-
nivců turistických závodů. V tento den 
se koná vyvrcholení celého seriálu turis-
tických závodů, tedy mezinárodní mis-
trovství. Pro závodníky se naskýtá příle-
žitost utkat se s nejlepšími soupeři nejen 
z České republiky, ale také s našimi sou-
sedy ze Slovenska. 

 
Pro nás, členy turistického oddílu Žlu-

tý kvítek, má letošní mezinárodní mis-
trovství obzvlášť velký význam, neboť 
jsme se stali pořadateli této akce. K jedné 
z mnoha povinností, které patří k orga-
nizaci závodů, je i stavba tratě. Náš tým 
stavitelů využil kopcovitých krás naší 
obce a po spíše rovinatějším trendu profi-
lů tratí v letošním ročníku připravil pro 
naše i zahraniční závodníky opravdu ná-
ročnou trať plnou stoupání (převýšení 
nejdelší tratě má 285 m). Nezapomněli  
 
 

jsme ani na diváky, a rádi bychom je po-
zvali na start, který začíná na palkovické 
sjezdovce, při jejímž vybíhání se jistě ne-
jednomu závodníku zamží před očima. 

 
Mimo pořadatelství se můžeme poch-

lubit svými nadějnými reprezentanty, kte-
ří vyvinuli mnoho úsilí, aby mohli repre-
zentovat náš oddíl a potažmo obec Pal-
kovice. Jmenovitě se jedná o Lenku Vý-
molovou, Lucii Juřenovou, Michaelu 
Žvákovou, Adama Bukovjana, Zuza-
nu Juřenovou, Hanu Magerovou, 
Ondřeje Huďu, Lucii Slípkovou, Adu 
Paluzgovou, Vladana Sukače a jako 
náhradníci jsou připraveni Petr Bílek, 
Kateřina Vyvialová, Magdalena Kr-
čová a Aleš Bílek. 

 
Tímto Vás srdečně zveme a budeme 

velmi rádi, pokud na závody přijdete 
podpořit naše mladé závodníky. Start 
závodu je v 9:45 hodin. 

 
Ing. Vítězslav Tkáč – ředitel závodu
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Z činnosti oddílu TOM 1309  
– Žlutý kvítek Palkovice 
 

Oddíl Žlutý kvítek Palkovice zahájil 
26. března 2011 již svou dvanáctou se-
zónu v turistických závodech, které letos 
v záři vrcholí mezinárodním mistrovství 
v Palkovicích. Po loňské rekordní sezó-
ně, kdy členové oddílu nasbírali 109 me-
dailí, měli letos co obhajovat. 

Jako každoročně, začíná kolotoč turis-
tických závodů nejprve krajskými koly. 
Letos základní kola hostila města Frýdek-
Místek, Havířov a mistrovství kraje se 
konalo v Ostravě – Krásném Poli. I letos 
si někteří členové zaběhali mistrovství 
Olomouckého kraje. Dohromady se 
všech krajských závodů zúčastnilo 42 zá-

vodnic a závodníků z palkovického oddí-
lu. Do republikových kol, tzv. Českého 
poháru, jich nakonec postoupilo 31, 
avšak ne všichni se mohli plně do jednot-
livých kol zapojit, ať už z důvodu studij-
ních, finančních nebo jiných. 

Letošní Český pohár však nebyl moc 
nakloněn závodníkům ze Severní Mora-
vy, protože tří ze čtyř závodů se konaly 
v Čechách, což pro nás znamenalo vyso-
ké finanční nároky. A navíc výsledky ze 
závodu v Rapšachu byly pořadatelem 
z důvodu chyby při stavění trati anulová-
ny v našich nejsilnějších kategoriích. Jak 
se dařilo naším závodníkům v Českém 
poháru, se můžete podívat v následující 
tabulce: 

 
 

Pacov Orlová Rapšach 
Kralovice 
- MČR 

Český 
pohár 

Klára Kasperčíková 4. --- --- --- 16. 
Lenka Výmolová 8. --- 2. 2. 2. 
Monika Sukačová --- --- 13. --- 24. 
Petr Bílek 6. --- diskval. 9. 11. 
Kateřina Vyvialová 7. 11. 10. 12. 10. 
Adéla Kasperčíková 14. --- --- --- 23. 
Lucie Juřenová 11. 10. diskval. 2. 9. 
Michaela Žváková 9. 9. 3. 7. 6. 
Zuzana Kunzová 23. --- --- --- 28. 
Jana Bajtková 29. 20. --- --- 32. 
Adam Bukovjan 18. 6. 8. 3. 6. 
Jiří Bajtek 11. 14. 12. --- 14. 
Zuzana Juřenová 2. 1. anulováno 2. 2. 
Hana Magerová 9. 3. anulováno 3. 4. 
Jola Kusá Nezávodila 
Ondřej Huďa 4. 1. anulováno --- 4. 
Jakub Linart 18. 12. anulováno 11. 14. 
Tomáš Hrdina Nezávodil 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 24 

Lucie Slípková 7. --- 2. 5. 6. 
Magdaléna Krčová 8. 6. --- 9. 8. 
Alena Mičulková 9. diskval. --- --- 12. 
Jan Kubala --- 5. --- --- 12. 
Aleš Bílek 8. 9. 9. --- 10. 
Ada Paluzgová 4. 4. 5. 8. 5. 
Kateřina Barešová --- 14. --- --- 26. 
Lenka Vojtasíková Nezávodila 
Barbora Skarková --- 12. --- --- 24. 
Vladan Sukač 5. 4. 2. 5. 3. 
Jan Šupina Nezávodil 
Melánie Halešová --- 11. anulováno --- 12. 
Tomáš Huďa 11. 15. --- --- 15. 

 
V jednotlivcích jsme letos do Palko- 

vic dovezli 17 zlatých, 21 stříbrných  
a 18 bronzových medailí. V souboji oddí-
lů jsme si v bílém poháru žactva do 14 let 
polepšili ze sedmé pozice na šestou  
a v červeném poháru závodníků nad  
15 let jsme stejně jako v loňském roce 
obsadili bronzový stupínek. Celkově 
jsme se z 33 zúčastněných oddílů umístili 
na 3. místě, když před námi skončili 
soupeři z Kralovic a Orlové. 

Rádi bychom touto cestou chtěli po-
děkovat rodičům a sponzorům za jejich  
 
 

finanční pomoc. Bez jejich podpory by-
chom se závodů nemohli aktivně zúčast-
nit. Zároveň děkujeme všem závodníkům, 
kteří úspěšně reprezentovali obec Palko-
vice. 

Více informací a fotky, nejen z letoš-
ních závodů, najdete na webových strán-
kách oddílu Žlutého kvítku 
(http://zlutykvitek.webpark.cz 
a http://pirat.rajce.idnes.cz). 

 
Za vedení oddílu sepsal  

Vladan Sukač. 

 

 
 
Velký úspěch fotbalových  
benjamínků 
 

V měsíci červnu se na našem fotba-
lovém hřišti uskutečnil závěrečný turnaj 
jubilejního 20. ročníku brušperské ligy. 
Tato soutěž byla rozehrána ve fotbalo-
vém ročníku 2010-2011 pro nejmenší 

fotbalisty z blízkého okolí. Do závěreč-
ného turnaje postoupilo šest nejlepších 
družstev celé soutěže. Jednalo se o dva 
týmy z Palkovic a po jednom z Brušper-
ku, Staříče, Fryčovic a Jistebníku. Do 
posledního finálového zápasu se dle 
očekávání probojovala družstva Palkovic 
A a Brušperku. Finále mělo vyrovnaný 
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průběh s mírnou převahou našich fotba-
listů, kteří po poločase zaslouženě vedli 
1:0. Po přestávce náš soupeř po roho-
vém kopu šťastně vyrovnal a zdramati-
zoval závěr finálového utkání. Neroz-
hodný stav zůstal nakonec až do závě-
rečného hvizdu hlavního rozhodčího pa-
na Chýlka a o vítězi rozhodly až pokuto-
vé kopy. V nich byli úspěšnější naši klu-
ci, kteří po zásluze vybojovali první zlaté 
medaile v této soutěži a potvrdili tak své 
výborné výkony v celé sezoně. Radost 
byla obrovská. Pátá příčka patřila naše-
mu B týmu, který v rozhodujícím zápase 
porazil Jistebník 3:2. O bronz si zahrály 
celky Staříče a Fryčovic. V tomto zápase 
opět rozhodovaly penalty po základní 
hrací době se stavem skóre 0:0. Po pe-
naltovém rozstřelu se z bronzových me-
dailí radovali kluci ze Staříče. 

Tento úspěch naši benjamínci potvr-
dili v okresním finále. V tomto finálo-
vém turnaji, hraném ve Starém Městě za 
účastí nejlepších týmů jednotlivých sou-

těží v našem okrese, naši benjamínci zís-
kali bronzové medaile za vítězným Frýd-
kem-Místkem a Třincem. Tyto úspěchy 
našich malých fotbalistů jsou hezkým 
dárkem k 80. výročí založení oddílu ko-
pané u nás v Palkovicich, protože i tím 
máme o budoucnost naší kopané s mla-
dými talenty postaráno. 

V úplném závěru sezony jsme s klu-
kama, jejich rodiči a prarodiči odjeli na 
poslední turnaj do Oravského Podzámku 
na Slovensko. Tento víkendový výlet byl 
důstojným ukončením celého pětiletého 
snažení v kategorii přípravek. Jeli jsme 
tam prožít hlavně hezký víkend a poba-
vit se. Vše se nám moc vydařilo a máme 
všichni na co vzpomínat. Hlavně pak na 
utkání rodičů, při kterém jsme se museli 
před našimi kluky hodně snažit!!!  
A sranda to byla veliká. 

Závěrem děkuji všem za podporu na-
šich dětí a hlavně: Palkovice žijí spor-
tem!!! 

Trenér Slavomír Bača  
 
 
 
 
Abilympionik roku  
– Jaroslav Wojnar 
 

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy Ja-
roslav Wojnar dosáhl obrovského úspě-
chu – byl vyhlášen abilympionikem roku. 

I když na abilympiádu jezdí již řadu 
let a byl i na té mezinárodní v Japonsku, 
upoutal na sebe větší pozornost až nyní. 
Jaroslav Wojnar totiž letošní pardubic-
kou přehlídku za soutěžící nejprve zahájil 
a v sobotu podvečer i zakončil. Právě on 
přednesl v pátek dopoledne slib, že 

všichni lidé s postižením budou bojovat 
o medailové pozice čestně. 

Když panu Wojnarovi následkem roz-
troušené sklerózy ochrnula pravá strana 
těla od hlavy až k noze, musel v rámci 
rehabilitace dělat i cviky na zlepšení po-
hyblivosti prsů. Pokyny lékařů mu ale 
nevyhovovaly: „Říkal jsem si, přehrabo-
vat se v hrachu a cvičit s balónkem, to je 
o ničem a ani to nepřináší žádný užitek. 
Zrovna jsem potřeboval košík pro králí-
ky a místní košíkář onemocněl. Vyzval 
mě proto, abych si ho upletl sám. No  
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a já vzal jeho slova vážně a začal jsem to 
zkoušet. Jsem vyložený samouk. Trvalo 
mi asi dva a půl roku, než jsem se naučil 
všechny ty „fígle““. 

Trpělivost panu Wojnarovi nepřines-
la růže, ale kvalitní košíky různých veli-
kostí a tvarů. A ještě něco důležitého 
navíc. Brzy zjistil, že práce s proutím je  
i výborným procvičováním motoriky,  
a že prospívá jeho prstům. 

Jaroslav Wojnar je členem reprezen-
tačního týmu a na podzim se vydá na 
mezinárodní abilympiádu v jihokorej-
ském Soulu. 

Blahopřejeme panu Wojanarovi k do-
saženým úspěchům a budeme mu držet 
palce, aby uspěl i na mezinárodním poli. 

 
Převzato z portálu Seznam 

(www.eSeznam.cz). 
 
 
 
 
Hry V. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2011 
 

Za účasti 3548 mladých sportovců 
ze 14 krajů se uskutečnily v období od 
21. do 26. června 2011 v olomouckém 
kraji Hry V. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2011. Moravskoslezský 
kraj reprezentovalo na hrách 256 žáků 
ze 106 základních škol a 20 středních 
škol. 

Soutěže na Hrách V. letní olympiády 
dětí a mládeže ČR 2011 se konaly 
v atletice, baseballu, basketbalu, boxu, 
cyklistice, fotbalu, golfu, házené, judu, 
karate, kanoistice, nohejbalu, orientač-
ním běhu, plavání, sportovní gymnasti-
ce, tenisu, triatlonu, volejbalu, zápasu, 
stolním tenisu, boccii a showdownu. 
Sportovní klání doplnila navíc dopro-
vodná pěvecká a taneční soutěž ve 
street dance. Mimo nohejbalu měl Mo-
ravskoslezský kraj zastoupení ve všech 
soutěžích. 

Celkový počet 377 bodů znamenal 
pro Moravskoslezský kraj v neoficiálním 

hodnocení krajů konečné 5. místo. Zví-
tězil Jihomoravský kraj před stříbrným 
Hlavním městem Praha, třetí místo zís-
kal Středočeský kraj těsně před hostitel-
ským Olomouckým krajem. 

Naši obec na „Hrách“ reprezen-
toval Kidd Koulák, který byl čle-
nem fotbalového výběru morav-
skoslezského kraje. Toto fotbalové 
družstvo obsadilo celkově 6. mís-
to. 

Další dětskou olympiádu, tentokrát 
zimní, bude hostit na přelomu ledna  
a února 2012 Moravskoslezský kraj. 
V průběhu závěrečného ceremoniálu 
Her V. letní olympiády dětí a mládeže 
ČR 2011 proto převzala náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje paní 
Věra Palková z rukou hejtmana olo-
mouckého hejtmana Martina Tesaříka 
olympijskou štafetu v podobě vlajky 
Českého olympijského výboru. 

 
Zpracoval Mgr. František Pokluda  

(Oddělení mládeže a sportu KúMSK)  
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Oslava 80 let oddílu kopané 
v Palkovicích 
 

V sobotu 23. července proběhly ve 
sportovním areálu a na prostranství 
před tělocvičnou oslavy u příležitosti  
80 let od založení kopané v Palkovicích. 
Tato akce byla plánována již dlouho do-
předu, někdy začátkem února. Postupně 
byla upřesňována a v konečné podobě 
proběhla pod názvem „Sportujeme  
a bavíme se spolu - Palkovice a Porab-
ka“. Proč tento název? Vysvětlení je jed-
noduché. Už v únoru jsme prostřednic-
tvím OÚ Palkovice (jiná možnost nepři-
cházela v úvahu) požádali Fond mikro-
projektů Euroregionu Beskydy/Beskidy 
o poskytnutí dotace na téma „Překraču-
jeme hranice“. Koncem dubna bylo ko-
misí vše schváleno a právě v  tuto chvíli 
jsme si všichni uvědomili ten velký záva-
zek, který jsme si tímto na sebe vzali. Tu 
byrokracii kolem si totiž málokdo dove-
de představit. Začátkem června padlo 
také rozhodnutí, že obecní slavnosti, 
které obec Palkovice již několik let or-
ganizuje, většinou v měsíci srpnu, se 
s finančních důvodů spojí s fotbalovými 
oslavami. 

Když jsme před 5 lety oslavovali  
75 let kopané, pozvali jsme si do Palko-
vic známou pražskou Amforu. V roce 
2006 totiž také uplynulo 30 let od vel-
kého úspěchu Československého ná-
rodního fotbalového týmu na ME v Bě-
lehradě. S šéfem Amfory panem Sala-
vou jsme tuto akci u nás interně nazvali 
„Oslavy titulu po 30 letech“. Kromě bý-
valých reprezentantů Panenky, Dobiáše, 

Fr. Veselého, Kadlece, Karola Poláka  
a dalších známých hráčů, tu byla také 
spousta známých a zajímavých osobnos-
tí. Pro tentokrát, i vzhledem k finančním 
prostředkům, byl zvolen jiný program, 
zaměřený spíše na domácí účastníky. 

Ještě v pátek, den před akcí, se zva-
žovalo, zda z důvodu deštivého počasí 
nebude celá akce zrušena. Tedy alespoň 
část - především ta kulturní. Deštivé po-
časí a také několikeré pochůzky po fot-
balovém hřišti plném vody měnilo celou 
situaci z minuty na minutu. Padlo roz-
hodnutí - vše proběhne podle plánu. 

Ranní vstávání bylo opravdu radost-
né. Svítilo slunce, byť s trochou obav 
před možným deštěm a všichni organi-
zátoři akce nastoupili na plac. Nic ne-
bránilo tomu, aby se vše rozjelo v plném 
proudu. 

V dopoledních hodinách se uskuteč-
nil turnaj 10 mužstev v malé kopané. 
Pozvání přijali OLD BOYS Porabka, 
Velký Grob (okres Trnava), Sokol Mys-
lík, Hasiči Palkovice, Policie Palkovice, 
Volejbal Palkovice, Rozhodčí okresu  
F-M, Hokej Palkovice, ASPV Palkovice  
a Fotbal Palkovice. Vzhledem k promo-
čenému hřišti jsme se rozhodli odehrát 
tento turnaj v tělocvičně, i když jsme 
museli hodně improvizovat a celý turnaj 
omezit tak, aby se stihl další program. 
Ve finále nakonec porazili Rozhodčí 
okresu F-M naše hosty z Porabky 2:1  
a stali se celkovými vítězi. Na třetím  
a čtvrtém místě se společně umístili Vo-
lejbalisté s Policií ČR. Jsem rád, že ně-
která utkání sledoval i Wójt Gminy Po-
rabka pan Czieslaw Bulka, stejně tak 
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s mužstvem Velkého Grobu přijel i jejich 
starosta. Výsledek našich fotbalistů je 
zklamáním, ale mohl by být omluven 
věkem. Věkový průměr našeho mužstva 
byl cca 48 let, zatímco ostatní družstva 
byla v průměru o 10, i více let mladší. 
Myslím si ale, že výsledek nebyl v tuto 
chvíli podstatný, šlo především o to si 
zahrát a vzájemně podiskutovat u sklen-
ky oroseného piva. 

V odpoledním programu si už na 
trávě zahrály celky přípravky Palkovic A 
a B s celky Porabky a Czance (jednalo 
se o ročníky 1999 a 2000). 

Hlavním programem celého spor-
tovního dne bylo utkání mezi mužstvem 
Kubina Team a domácími Palkovicemi. 
Fotbalový výběr hokejisty Kubiny tak 
odehrál letos své druhé a také poslední 
exhibiční utkání. Výsledek tohoto utkání 
6:6 (poločas 0:1) také není důležitý. 
Musím ale říct, že v žádném případě ne-
byl domluven, jak to někdy při takových 
exhibicích bývá zvykem a jak si to také 
hodně diváků myslelo. Dokonce to 
v některých chvílích mezi hráči jiskřilo 
více než dost. Pro naše mužstvo to byl 
ale velice příznivý výsledek, protože Ku-
bina Team je velmi kvalitní mužstvo,  
i když se jedná z 80 procent o hokejisty. 
Před měsícem se podobné utkání usku-
tečnilo v Lískovci a téměř kompletní di-
vizní celek prohrával ještě 20 minut 
před koncem 5:1. Až když odešel z brá-
ny nejlepší hráč utkání Pavel Srníček, 
tak se Lískovci podařilo vstřelit 2 bran-
ky. Toto utkání mělo také charitativní 
podtext. Před utkáním předal Pavel Ku-
bina šek na 50 tisíc korun rodičům  

tělesně postiženého chlapce Petra Kuče-
ry. 

K celému vystoupení Kubina Teamu 
musím ještě pár vět přidat. Původně mě-
la na této akci v tomto termínu v Palko-
vicích vystupovat a hrát „Menšíkova 
11“, což je určitá obdoba Amfory. Přes-
to, že jsem měl tento termín závazně 
potvrzen již od začátku března, v polo-
vině června celé své vystoupení u nás 
zrušili. Je to velice neseriózní jednání, 
ale bohužel, nezbylo nic jiného, než na 
poslední chvíli hledat někoho jiného. 
Není jednoduché v tak šibeničním ter-
mínu sehnat adekvátní náhradu. Pavel 
Kubina, i díky jeho otci, účast u nás při-
slíbil, přestože se ještě léčil v Americe ze 
zranění, které utrpěl v NHL. Jeho vy-
stupování a jednání, stejně jako manaže-
ra teamu pana Uhra, bylo profesionální, 
korektní a skromné se zájmem vyhovět. 
Nakonec si myslím, že bylo dobře, že 
„Menšíci“ nepřijeli. Dokladem toho byla 
účast diváků v ochozech a na naše po-
měry nebývalý zájem tisku a televize. 
Některé noviny dokonce uváděly, že 
utkání sledovalo 2000 diváků, kteří 
podle reakcí byli s průběhem utkání i ce-
lého odpoledne velice spokojeni. Utkání 
na hříšti s přehledem komentoval repor-
tér Českého rozhlasu Ostrava Radim 
Sajbot. 

V doplňujícím kulturním programu 
vystoupila také stříbrná superstar Gab-
riela Gunčíková, populární Eva a Vašek, 
soubor Hurčánek a kapela Palkovjanka, 
která si zahrála dokonce tři hymny při 
vyhlašování výsledků fotbalového turna-
je. Předvedly se také mažoretky a závěr 
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celého dne ukončila taneční zábava se 
skupinou Impuls. 

Z úst diváků zazníval úžas nad 
tím, jak je možné, že tak „malá 
vesnice Palkovice“ dokáže při-
pravit tak důstojný a výborný 
program, který je ještě ke všemu 
bez placení vstupného. Tolik zá-
bavy na jednom místě pro všech-
ny věkové kategorie se jen tak 
nevidí. 

Je třeba podotknout, že bez ochoty 
mnoha lidí zapálených pro věc, finanč 
 
 

ních prostředků z obecní pokladny  
a projektu EU, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj – Překračujeme hrani-
ce, by se celá akce neuskutečnila. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
návštěvníkům za účast a tím také za 
podporu této sportovní akce, hlavně 
však všem pořadatelům, kteří se podíleli 
na organizaci a zajištění celé akce. 

Sportu zdar a fotbalu zvlášť! 
 

Za oddíl kopané Ing. Josef Bílek.

 

 
 

Již nyní můžeme říci, že podobnou 
akci s kulturním programem připravuje 
tentokrát volejbalový oddíl TJ Sokol 
Palkovice s obecním úřadem na sobotu 
10. září 2011 v prostorách sportovního 
areálu v Palkovicích. Prozradíme však 
zatím jen tolik, že se příznivci sportu  
 

mohou těšit na vzájemná utkání ve vo-
lejbale a exhibiční utkání našich vo-
lejbalistů s extraligovým týmem VK 
Ostrava. V podvečerních a večerních 
hodinách se uskuteční taneční zábava.  

 
Za oddíl volejbalu Petr Gřes. 

 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice 
 

 
IX. ročník pohárové soutěže  
„O pohár palkovické sjezdovky“ - 
Memoriál Miloslava Menšíka 
 
V sobotu dne 16. 7. 2011 se v areálu 
sjezdovky v Palkovicích konal již IX. roč-
ník noční pohárové soutěže v požárním 
sportu, která je současně třetím kolem 
VII. ročníku Beskydské ligy. Soutěže se 

zúčastnilo celkem 39 družstev, což je za-
tím nejvyšší počet. Z toho 15 v kategorii 
ženy a 24 v kategorii muži. Obě domácí 
družstva bohužel na medailové pozice 
nedosáhla. Vítězi se stali Kozlovice muži 
a Fryčovice ženy. Obě naše družstva se 
umístila shodně na 7 místě. 

 
Za SDH Petra Opělová.  
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Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 
Dobrou náladu ať ti 
nikdo nezkazí, 
úsměv ve tváři, ten 
ať ti neschází. 
Dnes každý, kdo Tě 

má aspoň trochu rád, 
Ti jen to nejlepší od srdce bude 
přát. 

Tak ať Tě nejmíň do sta let 
baví a těší tento svět. 

 

V červnu oslavili své krásné životní 
jubileum paní Štěpánka Tabachová  
z Myslíku, pan Zdeněk Kocurek a pan 
Bořivoj Kubala z Palkovic. 

 
Hodně lásky, spokojenosti, vždy dob-

rou náladu a hlavně pevné zdraví do dal-
ších let přeje  

 
redakční rada Palkovických listů, 

starosta, rada a zastupitelstvo  
obce a SPOZ. 

 
 
 

Rozloučili jsme se… 
 

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy předobré srdce. 
Očima se už nepodíváš, 
teď klidným spánkem  

odpočíváš. 
Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ten, kdo Tě miloval,  

vzpomíná dál. 
 

V červnu nás navždy opustili Helena 
Bujnochová z Palkovic a Alfons Ja-
neček z Myslíku. 

 
Hodně síly k překonání toho jedi-

ného, co v životě nemůžeme změnit. 
Přijměte naší upřímnou soustrast. 

 
Rada zastupitelstva  

obce Palkovice, SPOZ a redakční  
rada Palkovických listů. 

 
 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

Ve středu 18. května se konal vlasti-
vědný zájezd na Jesenicko, a to za slun-
ného počasí v počtu 47 členů a přízniv-
ců. 

První zastavení se uskutečnilo v Ar-
boretu Paseka u Šternberka, kde byli mi-
lovníci skalniček překvapeni množstvím 
trvalek, okrasných dřevin a zimovzdor-
ných kaktusů. Mnozí si zde zakoupili 
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další rostlinky pro své skalky na svých 
zahradách. 

V poledních hodinách jsme zavítali 
do pevnosti hradu Sovinec, kde nás pů-
vabná průvodkyně v typickém kroji se-
známila nejen s historií hradu, ale pro-
vedla nás i všemi prostorami této histo-
rické památky. 

Zájezd byl zakončen prohlídkou 
„Pradědovy galerie u Halouzků“ v Jiří-
kově, kde mimo ojedinělé výstavky dře-
věných betlémů z celé Moravy, shlédli 
účastnicí velké exponáty dřevěných 
„monster“ ze života lidí a zvířat. 

V úterý 3l. května se uskutečnila ex-
kurze členů výboru Seniorklubu do vý-
robních hal podniku Hyundai v Nošo-
vicích. Prohlédli si svařovnu, montovnu 
a expedici značkových aut. Tato exkurze 
byla odměnou pro členy výboru a jejich 
rodinné příslušníky za jejich organizační 
práci v klubu. Účast celkem 20 členů. 

Ve středu l. června se uskutečnila na 
Myslíku beseda na téma „Zdravá výživa“ 
s výrobky, jejichž základem jsou cizokraj-
né houby, a ty se používají ve formě ká-
vy, masti, tekutých pudrů a jiných výrob-
ků. Akce se zúčastnilo celkem 23 členů. 

Ve středu 15. června byla tradiční 
akce na Bařině „Smažení vaječiny“, kte-

rá se rovněž vydařila. Bylo použito cel-
kem 220 donesených vajíček. K dobré 
náladě hrálo harmonikové duo Chlebek 
- Kalkus. 

 
Plánované akce: 

Ve středu 20. července byla odpo-
lední autobusově - pěší vycházka do 
Hájku a Sedlišť. O tom až v příštím vy-
dání “Listů“. 

Ve středu 17. srpna je připravena 
tradiční akce „Plackové hody“ v areálu 
pana Bači. 

Ve středu 21. září je připraven vlasti-
vědný zájezd, výbor dosud neurčil ani 
trasu ani místo pobytu. Sledujte proto 
informace v naší propagační skříňce! 

Ve středu 12. října bude opět tradič-
ní zájezd do vinného sklepa. 

 
Jubilanti: 

Červenec: Blahutová Věra (5. 7.). 
Blahopřejeme! 

 
Noví členové: 

Ladislav Fuciman, Palkovice. Vítáme 
jej mezi nás! 

Zprávy podává výbor  
Seniorklubu Palkovice. 

 
 
 

Kalendář zahrádkáře… 
 

 
Srpen..... 
 
Okrasná zahrada 

Během první poloviny srpna opět 
stříháme živé ploty z jehličnanů i listná-
čů, aby mladé výhonky dozrály a nezni-

čily je první mrazíky. Stříhání provádíme 
večer nebo ráno za chladnějšího počasí, 
aby slunce nespálilo čerstvě zastřižené 
konce. Rozsazujeme okrasné keře a tr-
valky. Vysazujeme nebo rozsazujeme ci-
bulovité a hlíznaté květiny, především 
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časně zjara kvetoucí krokusy, sasanky, 
bledule a hyacinty. Prohlédneme tulipá-
ny, narcisy a bílé lilie, a jsou-li přehoust-
lé, rozsadíme je na nová místa. Znovu 
prokypříme a odplevelíme záhon růží, 
včas odstřihujeme všechny květy, aby-
chom se dočkali nových. Odkvetlé růže 
vždy ostříháme a 1 – 2× týdně důkladně 
prolejeme. Po prvním odkvětu pohnojí-
me. V srpnu je někdy pěkně dusno  
a horko a proto opatrně při sekání tráv-
níku. Příliš nízko posekaný trávník slunce 
spálí. Je-li tropický týden, sekejte o 1 cm 
výše a zalévejte. Tymiánu, šalvěji, levan-
duli a dalším léčivým rostlinám seřízne-
me natě, aby nám znovu obrazily. 

 
Ovocná zahrada 

V srpnu je vhodný termín pro pro-
světlovací řez angreštu a rybízu. Pro 
tento letní řez platí: dřívější řez omezuje 
růst, pozdější řez kolem poloviny září ho 
naopak zvyšuje. Protože angrešty plodí 
na 2 - 3letém dřevě, je nutné se každo-
ročně postarat řezem o to, aby vždy vy-
razily mladé silné výhony. S touto vý-
chovou začínáme od věku tří let. Keře 
červeného a bílého rybízu prosvětlujeme 
od čtvrtého roku, u stromků postupuje-
me podobně. U černého rybízu také 
každoročně odstraňujeme staré větve. Je 
vhodné období na vylamování zálistků  
a osečkování vinné révy. Srpnový řez 
višní: Višně plodí na jednoletých výho-
nech, při opomenutí řezu je již dvouleté 
dřevo holé (šlahouny visící dolů, biče).  
V mládí stromu stačí mírný průklest, od 
8. – 10. roku každoročně zkrátíme až 
do loňského dřeva vždy k postrannímu 
výhonu. Obecně platí, že višně potřebují 
každoročně průklest. Ošetřujeme jablo-

ně proti obaleči jablečnému, jehož 
housenky nejčastěji způsobují červivost 
jablek a zároveň škodí i hruškám, me-
ruňkám a vlašským ořechům. 

Na čisté záhony bychom měli vysadit 
nové sazenice jahodníků. Sazenice je 
třeba obnovit jednou za čtyři roky, pro-
tože domácí výsadby už jsou po takové 
době obvykle zamořeny nevyléčitelnými 
virózami. 
 
Zeleninová zahrada 

Rajčata a okurky, zejména naklá-
dačky, bychom měli otrhávat každý třetí 
den, aby plody zbytečně nepřezrály. 
Včasnější sklizeň vede k násadě dalších 
květů a plodů, a tím zvyšujeme celkovou 
úrodu. Rajčatům koncem měsíce zalo-
míme vrcholky, aby plody dozrály do 
konce svého vegetačního období. Chce-
me-li sklidit bohatou úrodu, nevyhneme 
se použití chemických ochranných pro-
středků (proti plísni bramborové u rajčat, 
plísni okurkové u okurek a suché hnilo-
bě u paprik - vhodné přípravky doporučí 
odborný poradce ve specializovaném 
obchodě). Proti plísni bramborové stří-
káme rajčata dle potřeby s ohledem na 
ochrannou lhůtu - před každým přílivem 
srážek nebo vysoké vlhkosti, cca po  
10 dnech. Začátkem srpna sklízíme ci-
buli a česnek. Pravou dobu poznáme 
tehdy, když tyto cibuloviny začínají 
žloutnout a natě poléhat. Cibuli a čes-
nek ponecháme nejprve ležet asi týden 
na záhoně, pak je opatrně očistíme  
a necháme zaschnout. Poté je ještě 3 - 
4 týdny sušíme venku pod přístřeškem  
a teprve potom natě u cibule ukroutíme 
a u česneku odstřihneme. Zelí a kapustu 
oddělujeme od kořenového košťálu s ně-
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kolika obalovými listy. Uvolněné záhony 
je třeba znovu osázet pro druhé nebo tře-
tí pěstování. Již začátkem srpna můžeme 
vysévat špenát pro podzimní sklizeň  
v průběhu října. Pro fóliovníky a skleníky 
si můžeme připravovat výsevy a sadbu 

pro podzimní prodloužení vegetace, 
např.: rychlené saláty, kedlubny, květáky 
a ředkvičky. Na volné záhony můžeme 
ještě vysít pozdní zeleninu, jako jsou ně-
které odrůdy ředkviček, kedlubny a salá-
ty, které budeme sklízet před zimou. 

 
 

 
 

Miniarboretum – okrasné zahradnictví 
Ukázková zahrada – velká sbírka okrasných rostlin, miniaturních  
jehličin, čarověníků, azalek, rododendronů a japonských javorů. 

Možnost nákupu - velký výběr z mnoha druhů rostlin. 
Otevřeno: středa – sobota od 8:00 do 17:00 hodin. 

Kde: Staříč 363, mob. 737 838 322 
www.miniarboretum.cz 

 
 

 

 

Recepty pro Vás 
 

 
GRILOVÁNÍ 

 
Po dlouhých stu-

dených měsících ko-
nečně přichází letní 
grilovací sezóna. Je 
proto důležité zopa-
kovat si pár pravidel 
etikety této specific-

ké 'outdoorové' aktivity, vzhledem k to-
mu, že je to jediný druh vaření, kterému 
se skutečný muž věnuje pravděpodobně 
proto, že v sobě obsahuje prvek nebez-
pečí. Jestliže se tedy muž rozhodne gri-
lovat, uvede do pohybu tento sled udá-
lostí. 
 
Běžný postup: 
1) Žena nakoupí všechny potraviny. 

2) Žena připraví salát, očistí zeleninu  
a připraví dezert. 

3) Žena připraví maso na grilování  
a uloží ho na podnos společně se 
všemi nástroji a omáčkami a přinese 
to muži, který pohodlně sedí u grilu  
s pivem v ruce. 

 
Nyní přichází to podstatné: 
4) MUŽ DÁ MASO NA GRIL. 
 
Další běžný postup: 
5) Žena jde dovnitř pro talíře a příbory. 
6) Žena vyjde ven, aby muži oznámila, 

že maso se pálí. On jí poděkuje  
a požádá ji, aby mu přinesla další pi-
vo, zatímco on situaci vyřeší. 
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Opět to důležité: 
7) MUŽ VYJME MASO Z GRILU  

A ODEVZDÁ HO ŽENĚ. 
 
Další běžný postup: 
8) Žena připraví talíře, salát, chléb, pří-

bory, servítky a omáčky a přinese 
vše na stůl. 

9) Po jídle žena uklidí ze stolu a umyje 
nádobí. 

A nejdůležitější ze všeho: 
10) Každý POCHVÁLÍ MUŽE a poděku-

je mu za jeho KUCHAŘSKÉ UMĚ-
NÍ. 

 
Muž se zeptá ženy, jak si užila svůj 

volný večer bez vaření. A po její nevrlé 
reakci dojde k závěru, že některým že-
nám se prostě nikdy, ale nikdy nezavdě-
číš! 

 
 

 
 

 

 

Kino 
 

 
PAŘBA V BANGKOKU 
Po nezapomenutelné rozlučce v Las 
Vegas se tentokrát paří v Bangkoku!!! 
Nová americká komedie. 
Pátek 2. 9. 2011 v 19:30 hod. 
Vstupné 40 Kč 
Přístupnost: od 15 let, české titulky, 
102 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 9. června 2011 
 
LIDICE 
Výpravný český velkofilm natočený 
podle skutečné události. Opravdu si 
myslíte, že znáte příběh Lidic? 
Pátek 9. 9. 2011 v 19:30 hod. 
Vstupné 40 Kč 
Přístupnost: od 12 let, 126 minut,  
klasický, premiéra: 2. června 2011 
 

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH 
PODIVNA 
Připojte se k Jacku Sparrowovi na jeho vý-
pravě za bájným Pramenem mládí. Čtvrté 
pokračování veleúspěšné pirátské série. 
Pátek 16. 9. 2011 v 19:30 hod. 
Vstupné 40 Kč 
Přístupnost: přístupný, české znění,  
137 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 19. května 2011 
 
MEDVÍDEK PÚ 
Nová dobrodružství Medvídka Pú  
a jeho přátel ze Stokorcového lesa. 
Neděle 18. 9. 2011 v 15:30 hod.!!! 
Vstupné 40 Kč 
Přístupnost: přístupný, české znění, 70 mi-
nut, klasický, premiéra: 5. května 2011 
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THOR 
Poznáte ho podle kladiva. Bez něj  
nedá ani ránu. Je to bůh a také rebel. 
A možná se stane legendou. Nový 
americký fantasy film. 
Pátek 23. 9. 2011 v 19:30 hod. 
Vstupné 40 Kč 
Přístupnost: od 12 let, české znění,  
114 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 28. dubna 2011 

INTIMNÍ PAST 
Myslela si, že žije sama… Nový britský 
thriller. 
Pátek 30. 9. 2011 v 19:30 hod. 
Vstupné 40 Kč 
Přístupnost: od 15 let, české titulky,  
91 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 28. července 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termínový kalendář 
 

 
17. srpna – Seniorklub – „Plackové hody“ v areálu pana Bači 
3. září   – TOM Žlutý kvítek – od 9:45 hod. Mezinárodní mistrovství v turistických  
                  závodech (bližší informace uvnitř Listů) 
10. září  – mezinárodní volejbalový turnaj 
21. září  – Seniorklub - vlastivědný zájezd. Sledujte informace v naší propagační  
                  skřínce! 
12. října  – Seniorklub - tradiční zájezd do vinného sklepa 
 
 

 
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 Ing. Vratislav Obadal – předseda redakční rady, Radim Bača,  

Aleš Kubala, Iveta Trochtová, Petra Opělová, Martina Mertová, korektura Ing. Jiří Bužek  
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 6.9.2011. 

Vychází osmkrát ročně. 
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Tesařství - pokrývačství 
 
 

  
           
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

               

 

Krovy, pergoly, dřevostavby, 
půdní vestavby, palubkové obklady, 
klempířské a pokrývačské práce. 

 

www.strechanamiru.eu 
 

mobil: 777 903 073 
e‐mail: strechanamiru@seznam.cz 






