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Září

Babí léto má své stříbro i zlato.
Sv. Václav v slunci září, sklizeň řepy se vydaří.
Na sv. Mořice, hodí se již čepice.
Po deštích v září zimní osení se daří.
O sv. Matouši vlašťovka nás opouští.
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Zprávy z Obecního úřadu…
Změna v jízdním řádu
Od 28. 8. 2011 došlo k některým
změnám v jízdním řádu na linkách
910380 a 910381.
Ve
směru
na
Frýdek-Místek
je v sobotu uspíšen o 5 min spoj č. 304

Recyklace – cesta k úsporám
i ochraně životního prostředí
Za pět let fungování zpětného odběru
a recyklace elektroodpadu obyvatelé
České republiky prokázali, že mají zájem
o své životní prostředí, chápou význam
třídění elektroodpadu a také k němu dnes
už většina z nich přistupuje odpovědně.
Z nových členských zemí Evropské
unie je to právě Česká republika, kde se
elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho

Obce mohou ušetřit
nemalé finance
V minulosti se o zpracování
e1ektroodpadu staraly obce samy,
od roku 2005 se mohly začít těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra
vznikajících kolektivních systémů. Mezi
nimi ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých
a malých domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil
starostí, současně jim začal šetřit finance,
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z Horní Bečvy do Ostravy (odjezd z HB
v 4.35).
Ve směru na Kozlovice je v pracovní
dny uspíšen o 5 minut spoj č. 9 a spoj
č. 13 z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm (odjezd z Ostravy v 14.25
a v 18.30).

množství doposud meziročně rostlo o 30-40 %. V loňském roce už každý
zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu.
ELEKTROWIN – zajišťuje zpětný odběr
a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám za 5 let existence podařilo ekologicky zpracovat již
více než 100 000 tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Například vysloužilých chladniček
dodal
k ekologickému
zpracování
na 1,7 milionu.

které dříve musely vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním systémem
ELEKTROWIN spolupracují, tak během
pěti let ušetřily téměř 750 milionů korun.
Dalších téměř 60 milionů od něj získaly
na podporu zpětného odběru, aby jej
svým občanům co nejvíce usnadňovaly
a zároveň je ke správnému nakládání
s elektroodpadem motivovaly. ELEKTROWIN tak obcím přispěl a nadále přispívá například na zlepšení dopravní obslužnosti zpevněním plochy sběrných
dvorů, na pořízení mechanického či elek-
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tronického zabezpečení sběrného místa
či pořízení prostředků na sběr malých
nebo uskladnění velkých spotřebičů. Jen

v roce 2010 ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun
na podporu 70 projektů.

Významná je také úspora surovin
a elektrické energie

V závislosti na konkrétním typu elektrospotřebičů lze využít 60-90 % jejich
hmotnosti.
Současně se tím ušetří také velké
množství energie. Podle propočtů na základě modelu norských odborníků
ELEKTROWIN sběrem 100 000 tun vysloužilých spotřebičů za 5 let své činnosti
ušetřil více než 609 000 MWh elektřiny,
což je průměrná roční spotřeba více než
76 000 domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také produkci
oxidu uhličitého, který je hlavní příčinou
globálního oteplování a dalších klimatických změn. ELEKTROWIN již zabránil
vzniku téměř 1 200 tisíc tun C02. Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme tak
společně naše životní prostředí!

Recyklaci elektroodpadu si většina lidí
zcela správně spojuje s ochranou životního prostředí. Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké množství užitečných materiálů, které se znovu upotřebí
ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těžbou. Například z obyčejné pračky
se dá opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu a téměř
10 kilogramů plastů. Například recyklací
běžné chladničky se dá ušetřit až 20 kg
železa a 16 kg plastů. Kromě toho se
ušetří na 216 kWh elektřiny a více než
20 litrů ropy, čímž se do ovzduší dostane
o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého.

Jubileum palkovického kostela
Každá obec má svou dominantu. Bývá to zpravidla kostel nebo kaple, případně nějaká jiná stavba většího významu. Dominantou Palkovic je bezesporu
kostel sv. Jana Křtitele. Tato stavba je zajímavá nejen svou velikostí, ale také svým
historickým a duchovním významem.
V letošním roce si připomínáme
přesně 380 let od doby, kdy byl tento
kostel postaven a vysvěcen. Dobu jeho
vzniku nám připomíná historický nápis

na kamenném oblouku nad hlavním
vchodem do kostela, který ve volném
překladu oznamuje: „Tento chrám
jest zbudován ke cti a k chvále
Pánu Bohu s nákladem dědiny
Palkovic za úřadu Jírů Fojta Ondra
Vašice
Bartoša
Kulhana
1631.“ V kronice se mimo jiné také dočteme, že právě Svatého Jana Křtitele,
předchůdce Páně, si místní občané zvolili
jako patrona svého kostela. Stavba je postavena v barokním slohu a jedná se
o hodnotnou kulturní památku z období
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třicetileté války. Svědčí o tom i skutečnost, že je zapsána v seznamu národních
kulturních památek.
Tato stavba vyžadovala od našich
předků zodpovědný přístup k zajištění
údržby a provozu, aby mohla sloužit
mnoha dalším generacím. Je zajímavé,
že ani obě světové války minulého století i mnoho let komunistické totality,
které znamenaly pro mnoho podobných historických budov jejich zničení,
se „nepodepsaly“ na technickém stavu
kostela natolik, že by nebyl schopen
sloužit svému účelu. O to více se i dnes
musíme snažit, aby tato kulturní památka
mohla sloužit i nadále. Proto patří velký
dík návštěvníkům bohoslužeb, kteří pravidelnými měsíčními sbírkami přispívají
na provoz a údržbu této kulturní památ-

ky. Tyto sbírky však nestačí na pokrytí
všech nutných nákladů, poněvadž „zub
času“ se postupně postaral o nutnost
i větších stavebních zásahů, které si vyžádaly mnohdy značné finanční investice.
A tak je potřeba v této souvislosti poděkovat dárcům – jednotlivcům, kterých
v minulosti i v současnosti byla již celá
řada, dále Obci Palkovice a v neposlední
řadě i Ministerstvu kultury ČR. Bez těchto dárců by nebylo možné uskutečnit celou řadu oprav, jak interiéru, tak i exteriéru kostela. Jako příklad uveďme rozsáhlou opravu fasády a krytiny kostela v roce
2008
a celkovou
opravu
varhan
v letošním roce.
Za farnost Palkovice zapsali
Jaroslav Kubala a Tomáš Huďa

Pozvání na den otevřených dveří v kostele v Palkovicích
U příležitosti výročí 380 let od vzniku palkovického kostela bude v neděli
13. listopadu 2011 v době od 13.00 do 16.00 hodin otevřen a zcela zpřístupněn veřejnosti kostel sv. Jana Křtitele.
Zveme Vás na jedinečnou příležitost prohlédnout si tuto kulturní památku
s průvodcovským výkladem, nahlédnout do míst, která jsou běžně nepřístupná
a dozvědět se tak další nové informace. Budete mít možnost prohlédnout si věž
včetně zvonů, hodin a malého věžního muzea, za příznivého počasí jistě oceníte nevšední pohled na naši obec.
Srdečně zvou pořadatelé
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Co je doma to se počítá, dámy
a pánové!
Podnikatelská jednotka – tentokrát
voňavá kytička
Máme namířeno do květinářství, které vzniklo proto, aby rozdávalo radost
vám i vašim blízkým. Každý
z nás
kupuje
kytky
k různým příležitostem: když chceme
gratulovat, kondolovat, anebo jen tak
z lásky. Navštívili jsme květinářství hned
vedle naší palkovické pošty.
Paní Miladu Zbrankovou jsme našli
doslova uvězněnou mezi kytičkami.
Kde se u vás vzala myšlenka otevřít si obchod s květinami?
Jestli mne paměť neklame, tak je to
již čtrnáct roků, co jsem skončila
s funkcí agronoma ve skleníkovém areálu v Paskově. Tak čemu bych se měla
věnovat jinému než dál práci, co mne
baví a naplňuje? A to jsou právě kytky.
Váš sortiment, jak víme, je široký.
Můžete občanům Palkovic nastínit
alespoň základní prodejní artikl?
V první řadě jsou to řezané květiny.
K nim jsem v nabídce připojila hnojiva,
semena, zeminu, dle ročního období také přísady, letničky, tak zvané balkónovky a trvalky. U řezaných květin doporučuji obdarovat své blízké takovými
květinami, které patří mezi jejich nejoblíbenější. Nabízím také malé dárkové
předměty jako je keramika, vázičky, ozdobné svíčky, umělé květiny a suchou
vazbu.
Máte pro zákazníky nějakou specifickou službu?
Dělám jak smuteční vazbu, tak svatební kytice dle objednávek zákazníků.

Po osobní domluvě, nebo prostřednictvím telefonního čísla 608 742 060,
pak kytice přivezeme přímo do kostela,
nebo do obřadní síně. Také přijímám
objednávky na suchou vazbu, ikebany
pro restaurace anebo domácnosti, kde si
zákazník sám určí jejich barvu a velikost.
Hned druhý den má zakázku připravenu
k vyzvednutí. Jeden příklad za všechny:
jednou jsem vázala velmi zvláštní svatební kytici - jen z barevných listů.
Ohrožují vás v dnešní době supermarkety? A kde je vlastně vaše nejbližší konkurence?
Markety nejsou pro mne konkurencí.
Je to spíše výzva, neberu je jako své
ohrožení. Nejbližší konkurenci mám
ve Frýdku-Místku, dále pak v Zelinkovicích-Lysůvkách a v Kozlovicích. Mými
zákazníky jsou z větší části místní občané. Některé znám už i podle jména.
Za ty roky už vím, co která maminka
chce, i když ke mně pošle nakoupit své
dítě.
Jste celý den na nohou. Jak odpočíváte?
Když se vrátím z práce do domečku
u přehrady, vezmu psa na procházku,
anebo si sednu k televizi. Ráda ale využívám služeb masérky, paní Lenky Žárové, se kterými jsem moc spokojená. Na
klábosení s kolegyněmi z cukrárny a kadeřnictví využíváme poledních přestávek. V obci mi, dá se říci, nic nechybí.
Obligátní otázka na závěr: co byste
popřála občanům Palkovic?
Přeji všem hlavně zdraví - to je nejdůležitější. A v dnešní době ať mají pevné
nervy.
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Základní škola...
Nový školní rok 2011/12 v ZŠ
a MŠ Palkovice
V novém školním roce nastupuje
do 1. ročníku
celkem
42
žáků
(20 chlapců a 22 dívek). Třídní učitelkou
třídy 1.A je paní Mgr. Olga Bačová,
třídní učitelkou třídy 1.B Mgr. Miroslava
Žídková. Celkem máme ve škole
261 dětí, 117 chlapců a 144 dívek.
V pedagogickém sboru školy došlo
ke změnám.
Do
důchodu
odešla
Mgr. Irena Jalůvková, byli přijati noví
učitelé - Mgr. Barbora Vraníková, která
bude učit předměty Anglický jazyk a Výtvarná výchova, a Mgr. Tomáš Krpel,
který bude učit Dějepis, Zeměpis a Tělesnou výchovu. Celkem je nyní ve škole
17 učitelek a učitelů. Ve školní družině
jsou v provozu již 3 oddělení, činnosti ŠD
se účastní 90 dětí, kapacita školní družiny
je tak naplněna. Provozní doba ŠD je
od 6.00 do 7.30, odpoledne od 11.20
do 16.30. Do 3. oddělení ŠD nastoupila
nová vychovatelka Mgr. Lenka Hradilová.
V mateřské škole pracuje 6 učitelek
pod vedením vedoucí učitelky paní Hany
Kusinové. Odešla paní učitelka Daniela
Pospěchová, po mateřské a rodičovské
dovolené nastoupila paní učitelka Lenka
Svobodová - Klímková. Kapacita mateřské školy je naplněna, na volná místa
bylo od 1. 9. 2011 přijato 36 nových
dětí, celkem je v MŠ 80 dětí. Další zá8

jemci nemohli být z kapacitních důvodů
přijati.
Provoz školy a mateřské školy dále
zajišťuje paní účetní Bc. Martina Vyvialová, 7 provozních zaměstnanců pod
vedením školníka pana Zdeňka Muroně,
a provoz školní jídelny 6 zaměstnanců
pod vedením vedoucí školní jídelny paní
Hany Jurenkové.
V tomto školním roce připravujeme
pro žáky mimo jiné plavecký výcvik
(2.-3. r.), školu v přírodě (3.-5. r.), lyžařský výcvik (5. ročník), doškolovací lyžařský výcvik (6.-9. r.), turistický kurz (8. r.)
a výjezd do Prahy (9. r.). V říjnu pojedou žáci opět na výměnný pobyt do Kilbu v Rakousku, budeme pokračovat ve
společných akcích s žáky z Bujakowa
v Polsku.
V rámci výuky dějin 20. století se
budou žáci zabývat činností zájmových
a sportovních sdružení a spolků na území Palkovic v minulém století. Chtěl
bych tímto opět požádat občany o spolupráci při pořádání besed s pamětníky
a o zapůjčení starých sportovních a jiných exponátů z období cca 1900-1999
pro připravovanou školní výstavu (diplomy, fotografie, kroniky, dresy, kroje,
sportovní náčiní apod.).
K 10. výročí otevření nové školy připravujeme pro veřejnost na květen
2012 školní akademii.
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V době po vyučování škola žákům
nabízí nepovinné předměty Sportovní
hry, Pěvecký sbor a Náboženství, a také
zájmové kroužky, např. rybářský, výpočetní techniky, přírodovědný, sportovní,
výtvarný a keramický. Žáci mohou pod
dohledem učitelů odpoledne využívat
pro školní přípravu také školní knihovnu
a školní internet.

Školní hřiště mohou zájemci volně
navštěvovat od 16 hodin. V této době již
škola nezajišťuje nad žáky dohled, zodpovědnost je pouze na jejich zákonných
zástupcích.
Děkuji všem, kteří škole pomáhají.
Ať se nový školní rok všem povede!
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Policie České republiky informuje…
Statistický přehled kriminality, přestupků spadajících pod obec Palkovice
za období: 1. 1. 2011 - 31. 8. 2011
I. evidováno celkem 36 trestných činů přečinů
Trestné činy proti majetku: 31 případů
 krádeže vloupáním do motorových vozidel: 1
 neoprávněné užívání cizí věci: 3
 krádeže vloupáním do objektů,
domů, bytů, budov: 7
 podvody: 7
 zpronevěra: 1
 krádeže prosté: 9
 poškozování cizí věci: 3
Trestné činy proti rodině a dětem: 1
(zanedbání povinné výživy)
Trestné činy proti pořádku ve věcech
veřejných: 1 (výtržnictví)
Trestné činy obecně nebezpečné: 3
(ohrožení pod vlivem návykové látky)

II. Statistický přehled případů na úseku
přestupkového zákona-zjištěno 71. přestupků
přestupky proti majetku: 20
přestupky proti občanskému
soužití: 12
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích: 38
přestupky proti pořádku ve státní
správě a územní samosprávě: 1
Zabezpečte svá obydlí a chraňte
svůj majetek!
Na základě evidované statistiky upozorňují policisté Obvodního oddělení
v Palkovicích všechny občany obce Palkovice, že ve sledovaném období došlo
k nárůstu počtu krádeží vloupáním
do rodinných domů, bytů a rekreačních
objektů. Proto nabádáme všechny občany, aby řádně zabezpečovali svá obyd9
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lí a majetek, a nedávali nezvaným loupežníkům šanci na snadný lup. Rovněž
vyzýváme majitele rekreačních objektů,
aby po ukončení sezónních prací, řádně
zabezpečili nejen své chaty, ale také zahradní a lesní techniku. Vážení spoluobčané, nechlubte se svým majetkem a nevystavujte jej na odiv okolí. Rovněž nenechávejte doma, v bytě, či na chatě
nezabezpečenou
finanční
hotovost
a cennosti (důvěřujte trezorům a bankovním ústavům). Zabraňme společně
dalším škodám na majetku.
Pozor na falešného exekutora!
V minulých dnech, a to i v médiích, se
objevila informace o falešném exekutorovi, který vystupuje pod smyšlenou
identitou JUDr. Marek Holeček, Varndsdorfská 335/9, 190 00, PrahaStřížkov. Tato osoba se vydává za člena
Exekutorské Unie, a pod tímto jménem
zasílá soukromým osobám složenky
na zaplacení smyšlené dlužné finanční
částky. Policie v Palkovicích informuje
občany, že se jedná o podvodníka, který
není soudním exekutorem. Dále upozorňujeme, že v České republice existuje
pouze Exekutorská komora, která jako
jediná sdružuje soudní exekutory, tedy
nikoli Exekutorská Unie. Rovněž nabádáme občany, aby věnovali zvýšenou
pozornost
doručené
poště,
aby
v žádném případě složenku ve prospěch
výše uvedené osoby nepropláceli
a ihned kontaktovali bezplatnou linku
Policie České republiky 158.
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Nedůvěřujte neznámým osobám!
Nenaleťte zlodějům a podvodníků, nepouštějte do obydlí neznámé osoby, které se snaží za každou cenu vnutit do vaší
domácnosti, za účelem snadného obohacení.
Stručný přehled nejčastěji používaných triků podvodníků:










často se vydávají za známé
a přátele vašich příbuzných
obvykle se snaží vzbudit u vás
soucit
zpravidla nabízejí velmi výhodné
produkty či služby, zásadně nic
neplaťte předem
často chtějí rozměnit peníze
na pohled se zdá, že neznámá
osoba je s vámi sama, ve skutečnosti bývají dvě i více osob,
které spolupracují
tyto osoby s vámi vedou rozhovor tak, aby zůstaly samy, či aby
viděly, kde máte hotovost a cennosti
pozor - odečty energií bývají
vždy ohlášeny dopředu

prap. Mgr. Ondřej Plečka, preventista
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
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Sport...
„Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice a Porabka“

„Překračujeme hranice“
V sobotu 23. 7. 2011 se uskutečnil
v Palkovicích v rámci projektu „Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice
a Porabka“,
den
obce
spojený
s oslavami 80 let oddílu kopané. Záznam z celé akce natáčela také česká televize
a
odvysílala
jej
v neděli
18. 9. 2011. Vy tento záznam můžete
zhlédnout na:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1
0307236525-hranice-dokoranrozmowki-polsko-czeskie/
40 let oddílu volejbalu
v Palkovicích
K příležitosti výročí „40 let volejbalu
v Palkovicích“ a v rámci projektu
„Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice a Porabka“ proběhla ve spolupráci s obcí v sobotu 10. 9. 2011 celodenní akce pod záštitou Evropské
unie.
Od ranních hodin probíhal turnaj smíšených družstev, který ukázal, že odbíjená je sportem pro všechny generace
bez rozdílu pohlaví. Rozlosováno bylo
původně plánovaných 10 družstev,
včetně týmů z Polska a zástupců oddílu
kopané a hokeje. Více družstev nebylo

možné z organizačních důvodu do turnaje zapojit, přestože zájemců o hru
bylo mnoho. Na prvním místě skončil
zaslouženě tým ve složení (Krč Pavel,
Kožuch Petr, Bystroň Ondřej, Kubala
Jan, Dámková Zuzana, Krpcová Jitka,
Bečková Lucie).
Od 15.00 hod. bylo dle plánu zahájeno
exhibiční utkání vícemistrů volejbalové
extraligy mužů z loňského roku
VK Ostrava proti mužstvu Palkovice
„A“. Překrásný zápas s ohromnou diváckou kulisou skončil 3:1 ve prospěch
ostravského týmu, ale krásné zákroky
byly vidět na obou stranách.
Od 17.00 hod byl zahájen sportovně
kulturní program pro děti, který se i díky slunečnému počasí rozhodně vydařil
a děti se mohly pořádně vyřádit. Myslím, že zařazení tohoto programu
do celodenní akce bylo od organizátorů
velmi prozíravé a díky vlastnímu realizačnímu týmu byla tato část doslova
perfektní.
Akce byla tradičně zakončena zábavou
pro dospělé. K poslechu a tanci hrála
country skupina Sedl Bend a i díky
dobře zajištěnému občerstvení končila
tato akce až nad ránem následujícího dne.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se jakoukoli měrou podíleli na organizaci a hladkém průběhu této vydařené
11
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akce. Zájemcům doporučuji webové rozhraní http://www.volejpalkovice.wz.cz/,
kde mohou shlédnout fotografie z této,
ale i z ostatních akcí pořádaných volejbalovým oddílem. Na závěr bych Vás
rovněž všechny pozval na utkání, která

budou již brzy zahajovat naše „A“ týmy
mužů a žen ve II. Národní lize, jakož
i „B“ týmy v Krajském a Okresním přeboru. Sportu zdar.
Za volejbalový oddíl Palkovice
MUDr. Ing. Kamil Zeman.

Pozvánka
V sobotu 17. 9. 2011 se uskutečnilo první kolo Českého poháru žen
i mužů ve volejbale. Oba naše týmy zaznamenaly historický úspěch a postoupily do dalšího kola.
Muži se utkají s družstvem Brna ve středu 19. 10. 2011 od 18 hodin
v palkovické tělocvičně.
Ženy pak ve středu 16. 11. 2011 od 17 hodin s družstvem Olympu Praha
rovněž v naší tělocvičně.
Zveme vás na obě utkání – přijďte podpořit naše volejbalisty a volejbalistky.
Určitě se bude na co dívat.
Za volejbalový oddíl Palkovice
MUDr. Ing. Kamil Zeman.
Máme mistryně České republiky
– oddíl Žlutý kvítek
Zatímco mladší členové oddílu se dne
17. 9. 2011 vydali na výpravu
k památníku letce, tak starší členové se
zúčastnili mistrovství České republiky ve štafetách, které se konalo
v Bílovci. Závodu se zúčastnilo celkem
43 štafet z různých koutů České republiky, z toho 28 štafet bylo v kategorii
dospělých (17 mužů a 11 žen) a 15 štafet v kategorii žactva (9 dívek a 6 chlapců). Je jen škoda, že se nám nepodařilo
štafetu
chlapců,
neboť
postavit
v konkurenci pouhých šesti chlapeckých
štafet by měla velkou šanci na medailové
umístění.
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Každý tým postavil do závodu ty nejlepší závodníky, kteří mají uspět
v konkurenci ostatních štafet. Nevýhodou závodů je však to, že štafety
v průměrném věku 16 let běží zároveň
se zkušenými závodníky starších ročníků. Můžeme konstatovat, že ani v tak
těžké konkurenci jsme se neztratili. Štafeta ve složení Michal Haleš, Jakub
Linart a Ondřej Huďa se umístila na
celkovém 12. místě, štafeta Ada Paluzgová, Adam Bukovjan a Jiří Bajtek běželi v kategorii mužů (dle sestavy
převaha chlapců) a přesto svým výkonem dosáhli na 10. místo, štafeta
Vladan Sukač, Jan Šupina a Vítězslav Tkáč se umístila jen krůček
od medaile, tedy na 4. místě, když
před nimi skončili několikanásobní
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mistři republiky z Mikulášovic, Kralup
a Borotína. Štafeta ve složení Lucie
Slípková, Zuzana Juřenová a Hana
Magerová se rovněž umístila na
4. místě, a to za závodnicemi
z Borotína, Českého Brodu a Bílovce.

za každé vynikající umístění. A medaile,
to je vlastně třešnička na dortu.
V roce 2011 jsme získali 18 zlatých, 22 stříbrných a 19 bronzových medailí. Dále jsme obsadili 29
čtvrtých, 24 pátých a 16 šestých míst.

V kategorii do 15 let jsme měli
postavenou jedinou dívčí štafetu
ve složení Lenka Výmolová, Lucie
Juřenová a Michaela Žváková.
Svou bojovností se dívky dokázaly
vyrovnat s veškerými nástrahami
tratě a všem soupeřkám, ale i nám,
připravily velké překvapení, neboť
se staly mistryněmi České republiky pro rok 2011.

Závěrem můžeme říci, že bez finančních obětí rodičů a bez příspěvků dárců
bychom se závodů nemohli vůbec zúčastňovat a propagovat tak jméno naší
obce v krajích České republiky. Pro
nadcházející rok se očekává změna pravidel, která je odůvodňována ekonomickými důvody, avšak při bližším zkoumání
jsme zjistili, že ekonomika je až druhá
v řadě. Hlavně se jedná o zabezpečení
postupů na mistrovství pro závodníky
z oddílů, kteří dělají další doplňkové
sporty a nemohou se aktivně do série
závodů zapojit. My jsme si spočítali, že
pokud
naše
závody letos
stály
cca 68 000 Kč, tak při novém systému
by se jejich nákladovost zvýšila až téměř
na dvojnásobek. Domníváme se tedy, že
závody už by byly pouze pro bohaté oddíly anebo pro oddíly s vysokou podporou města nebo obce. Kde se zařadíme
my?
Za vedení oddílu zapsal
Jaromír Šupina.

Závodem v Bílovci jsme ukončili letošní sezónu, a měli bychom zrekapitulovat naše výsledky. Ve srovnání
s rokem 2010 jsme získali méně medailí, jenže ne vždy jde vše měřit
na medaile. Stačí jediná drobná chyba,
špatné našlápnutí během závodu, nachlazení účastníka (čímž nemůže podat perfektní výkon), nevhodný termín (plnění jiných úkolů) a jste
z medailové pozice odsunuti. A vzhledem
ke vzrůstající konkurenci jsme rádi

Z činnosti turistického oddílu Žlutý
kvítek – mezinárodní mistrovství
v turistickém závodě
Vyvrcholením letošního ročníku turistických závodů bylo mezinárodní
střetnutí dvou národů, Česka a Slovenska. Tento souboj se konal dne

3. 9. 2011 v naší malebné obci Palkovice a organizoval jej místní turistický
oddíl mládeže – Žlutý kvítek. Závodu se
zúčastnilo 169 závodníků - reprezentantů. Mezi nimi bylo 112 zástupců
České republiky, z toho 11 závodníků
hájilo barvy Palkovic a 57 zástupců Slovenské delegace. Mimo soutěž se závo13
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du zúčastnilo 8 běžců, z toho 6 z Palkovic. Mimo samotných závodníků se
akce zúčastnilo 54 rozhodčích a 50
pořadatelů, bez nichž by průběh mezinárodního klání nebyl možný. Jednou
z důležitých a zodpovědných funkcí je
stavba jednotlivých tratí. Proto jsem požádal hlavního stavitele Jana Šupinu
o krátký komentář: „Příprava tratí pro
mezinárodní závody byla obzvláště náročná a odpovídající mezinárodnímu
mistrovství, jelikož start směřoval
hned zpočátku do palkovické sjezdovky. A ať se jednalo o závodníka, rozhodčího či stavitele, každý musel překonat prudké převýšení. Délka tratě
pro nejmladší žactvo byla 2,2 km, pro
žactvo 2,8 km a pro dorost a dospělé
5,3 km. Díky krásnému počasí, které
v daný den panovalo, se mohli všichni
účastníci tratě „kochat“ nádherným
pohledem na palkovické dominanty,
Lysou horu nebo na sousední město
Frýdek-Místek.
Na trati plnili závodníci různé úkoly, mezi něž patřilo poznávání turistických značek, mezinárodních hlavních
měst a dřevin. Dále závodníci museli
obstát na lanové lávce, proplížit se desetimetrovým koridorem, trefit kriketovým míčkem terč a odhadnout určitou vzdálenost. Velkou obtíží je pak
pro většinu závodníků azimutový úsek,
kde se musejí orientovat jen pomocí
buzoly a spoléhat na přesnost stavitelů.“
Jistě nejednoho čtenáře zajímá, co se
závodníkovi na takovéto trati odehrává
v hlavě. Tuto otázku jsem položil jednomu ze závodníků Žlutého kvítku – Vladanu Sukačovi. Odpovědí mi byl šibalský
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úsměv a stručně řečeno – neměl zrovna
v lásce všechny stavitele trati. I jej jsem
požádal o krátké vyjádření: „Závod v Palkovicích patřil mezi nejobtížnější tratě
letošního seriálu turistických závodů.
Start do palkovické sjezdovky byl pro
mnoho závodníků a závodnic velmi obtížný, a to ještě nebylo vše, co nás čekalo. I pro závodníky jako já, kterým se
závod výsledkově moc nepovedl, musí
být uspokojením vlastní doběh, protože
kdokoliv se dostal do cíle, tak klobouk
dolů před ním. V Palkovicích jsme jako
závodníci měli profesionální podmínky, i když se jedná pouze o amatérský
a mezi lidmi velmi málo rozšířený
sport. Pořadatelům se podařilo pro nás
zajistit i spousty cen a úžasný doprovodný program, za což jim patří obrovské díky.“
Ano. Klobouk dolů před každým,
kdo závod dokončil, a tím hlubší smeknutí, pokud přitom dosáhl na stupně vítězů a získal zaslouženou medaili. To se
povedlo jediné naší závodnici Haně
Magerové, která vybojovala v silné
konkurenci krásnou stříbrnou medaili. Bohužel, ostatním tolik štěstí nepřálo,
ať už to bylo náročností tratě nebo
vlastním zaváháním. Přesto můžeme
konstatovat, že jsme se mezi reprezentanty neztratili. Zde jsou výsledky dalších
našich závodníků – Ondřej Huďa
(4. místo), Petr Bílek (5. místo), Zuzana Juřenová (5. místo), Lenka Výmolová (5. místo), Michaela Žváková
(7. místo), Adam Bukovjan (7. místo),
Lucie Slípková (9. místo), Ada Paluzgová (9. místo), Lucie Juřenová
(10. místo) a Vladan Sukač (11. místo). Ze závodníků mimo soutěž, jednalo
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se o nominované náhradníky, by se Jan
Kubala umístil na 5. místě, Jiří Bajtek
na 8. místě, Kateřina Vyvialová
na 11. místě, Aleš Bílek na 11. místě,
Magdaléna Krčová na 12. místě
a Jakub Linart na 13. místě.
Zvláštní ocenění od pořadatelů získalo 14 závodníků, kteří proběhli palkovickou sjezdovku v nejrychlejším běžeckém čase. Může nás těšit, že mezi nimi
byli i dva závodníci z našeho oddílu –
Zuzana Juřenová (4:26 minut)
a Adam Bukovjan (4:07). Na šestém
místě se umístil Vladan Sukač (3:32)
a na desátém Jan Kubala (3:44). Jistě
by mnohé zajímalo, kdo byl nejrychlejším běžcem do sjezdovky. Stal se jim
Ondřej Šíp z Brna, který dosáhl času
3:24 minut.
Tyto závody byly pro nás výsledkem
téměř ročních příprav. Mám radost, že
jsem se mohl spolehnout na všechny
pořadatele, kteří svědomitě vykonávali
své povinnosti. To potvrzují zpětné
kladné ohlasy z celé České republiky
a Slovenska. Všichni zúčastnění se
dobře bavili ať již během závodu, při vystoupení šermířské skupiny „Rytíři
z Hückeswagen“ nebo při večerním
programu. Byl připravený recesní večerní turistický závod a další hry - jako
živé člověče nezlob se (kde figurky tvořili
jednotliví hráči), gorodki a velmi oblíbený plážový volejbal. Program byl ukončen slavnostní vatrou sahající do pětimetrové výše a zpěvem písní za doprovodu
kytar. Celý víkend se odehrál v přátelské
atmosféře se samozřejmou zdravou rivalitou během závodu.
Za to vše bych chtěl poděkovat obrovské spoustě lidí, bez jejichž pomoci

by se tyto závody nemohly uskutečnit,
především členům odboru Asociace
sportu pro všechny, kteří působili
na kontrolních stanovištích a při zajišťování pořadatelské služby. Nesmíme zapomenout také poděkovat obecnímu
úřadu v Palkovicích a oddílu odbíjené,
kteří
účastníkům
umožnili
pobyt
v tělocvičně a sportovním areálu a také
vlastníkům palkovické sjezdovky, kde se
závod uskutečnil. Dále děkuji všem členům oddílu, a to nejen těm mladším, ale
také těm starším, kteří se již
do pravidelné činnosti tolik nezapojují.
Poděkování patří také rodičům členů
oddílu za jejich obětavou a nezištnou
pomoc a také nesmím zapomenout poděkovat moderátorské dvojici Darja Kochaňová – Tomáš Huďa, kteří program
závodu moderovali. Poděkování patří
také všem našim sponzorům, dárcům
a přispěvatelům, bez jejichž finanční
či materiální pomocí bychom tyto závody nemohli uspořádat:
Moravskoslezský kraj
Obec Palkovice
Nadační fond KIMEX
TE-SPOL FM s.r.o., Frýdek-Místek
Batex style – Ing. Zuzana Bílková,
Palkovice – výrobce polštářů a dek
Beskyd Agro a.s., Palkovice
Honební společenství, Palkovice
Klenotnictví – Luděk Haleš, Palkovice
Modrá Labuť s.r.o., Palkovice
Sportovní středisko Palkovice - Lyžování za domem
Základní a mateřská škola, příspěvková organizace, Palkovice
ZERO spol. s r. o., Palkovice
15
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Restaurace Pod Sjezdovkou, Palkovice – p. Koloničný
ARCELLOR MITTAL a.s., Ostrava
A-TEC SERVIS s.r.o., FrýdekMístek
Česká pošta s.p., Praha
dm drogerie markt s.r.o., České
Budějovice
Elektroservis s.r.o., Paskov
HUDY SPORT a.s, Frýdek-Místek
Hutní projekt Frýdek-Místek a.s.,
Frýdek-Místek
miko international s.r.o., FrýdekMístek – výrobce dortu Marlenka
Mléko Kunín odbytové družstvo,
Starý Jičín

Nalepová Alena, Frýdek-Místek
- účetní poradenství
Plzeňský Prazdroj a.s., Pivovar
Radegast, Nošovice
Poštovní spořitelna a.s., Praha
Scania Czech Republic s.r.o., Rudná u Prahy
SEPAS a.s., Zašová – výrobce termoboxů
Kateřina Andrlová, Staříč - sportovní trofeje
Fusek Tomáš, Mikulášovice – zhotovitel medailí a butonů

Aquapark Olešná si zvolil
svou Miss

ciplína, kdy si dívky tahaly z klobouku
různé dotazy a úkoly, kdy si zřejmě díky
trémě některé účastnice utrhly trochu
ostudy. Ne však Alena Zátopková, která
skvěle reprezentovala naši obec. A ne
náhodou ji přítomné obecenstvo zvolilo
Miss Sympatie. Dalšími oceněnými dívkami se staly Michaela Vrátná jako Miss
Poroty, 1. Vicemiss se stala Iveta Kuricová, 2. Vicemiss Nikola Dotková a titul
Miss Aquapark Olešná si nakonec odnesla Miroslava Dunová. Výherkyně si
převzaly zasloužené korunky, kytky
a šerpy a také mnoho hodnotných cen
ve formě poukazů na různé kosmetické
či kadeřnické služby, poukazy na masáže i na krásné šaty, lístky na koncert
Davida Kolera aj., které si „missky“ jistě
užijí. První ročník této soutěže krásy
máme úspěšně za sebou a nezbývá, než
se těšit na další, přinejmenším stejně
úspěšný ročník.
Mgr. Šopíková Veronika

Předposlední červencový den se stal
v Aquaparku Olešná, nedaleko vzdáleném od naší obce, dnem plným krásy.
Kdo tam byl, jistě potvrdí. V pozdním,
chladném a chvílemi i deštivém odpoledni se zde o titul „krásky Aquaparku“
utkalo 12 sličných dívek, mezi které byla
vybrána i dívka z naší obce Alena Zátopková. Program soutěže byl zpestřen
několika vystoupeními zpěvačky Izy,
která rozproudila svým zpěvem a tancem trochu prochladlé diváky a dále i
tanečním vystoupením orientálních tanečnic - AZHAR. Úsměv na tváři, dokonalý make up a účes a šlo se na to.
Dívky se „popraly“ o titul v několika disciplínách. Nechyběla i oblíbená promenáda v plavkách, při které nejeden mužský divák pookřál a povzbudivě slečnám
zatleskal. Trochu rozpačitě dopadla dis16

Ještě jednou Vám všem – DĚKUJI.
Ing. Vítězslav Tkáč,
ředitel mezinárodního
turistického závodu
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Společenská rubrika
Blahopřejeme…
Sviť sluníčko zlatým světlem,
láskou pohlaď zemi teplem.
Pohlaď dědu, pohlaď babi,
popřej jim štěstí, zdraví.

Vážení jubilanti paní Marie HalatoDiamantová svatba
Bohatství a krása je málo,
časem zaniká a mizí.
Kde upřímnost však panuje
a láska čistá, ryzí,
kde srdce srdci rozumí
a duši sílu dává,
jen tam se život společný,
kvetoucím rájem stává.

Rozloučili jsme se…
Jak padající list.
Jak plynoucí voda.
Jak vlahý vítr.
Jak májový večer.
Tak život začíná.
Tak život končí.
Tak přicházíme.
Tak odcházíme.

V měsíci červenci nás navěky opustila paní Danuše Menšíková, pan Antonín Seibert z Palkovic a pan Aleš
Urbiš z Myslíku. V srpnu dotlouklo srdíčko paní Danuši Mičulkové z Palkovic. V září jsme se rozloučili s panem

vá, Ludmila Tylečková, pan František Krč a pan František Zlý, přijměte naše blahopřání, nechť plní se
Vaše sny a přání! A to naše shrne věta
- štěstí, zdraví dlouhá léta.
Redakční rada Palkovických listů,
Rada a zastupitelstvo obce a SPOZ.

Vážení „diamantoví novomanželé“
Věra a Břetislav Damkovi a Marie
a Alois Prašivkovi, Vaše cesta životem se před léty spojila, tak Vám přejeme, aby i nadále šťastná byla, bez trnů
a kamení a bez všeho trápení.
Pevné zdraví a spokojené stáří přeje Redakční rada Palkovických listů,
Rada a zastupitelstvo obce a SPOZ.

Janem Lepíkem, panem Karlem Bílkem a paní Ludmilou Poláškovou
z Palkovic.
„Již nikdy neřeknou: „maminko,
tatínku…“
Největší bolestí každého rodiče je
smrt dítěte. Své nejbližší v minulých měsících bohužel opustili Adam Kubáň,
Radbor Laža a Pavel Kocurek z Palkovic.
Čas nikdy neběží tak rychle, aby
se dalo zapomenout.
Upřímnou soustrast vyslovuje Rada
a zastupitelstvo obce Palkovice, SPOZ
a redakční rada Palkovických listů.
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Seniorklub
Hodnocení akcí:
Ve středu 20. července byla plánována pěší vycházka do okolí města
Frýdku-Místku. Přes deštivé počasí jsme
dojeli autobusem do Hájku, kde jsme
navštívili církevní památku, u které si
mnozí v přilehlé studánce nabrali zdravotně nezávadnou vodu. Dále jsme pokračovali do nedalekých Sedlišť, kde byl
první zastávkou Památník roboty na
“Černé zemi“, jinak zvané “Bezručova
vyhlídka“. Zde nás poprvé navštívilo sluníčko. Zajímavostí bylo, že na pojmenovaných kamenech Památníku byl i název
naší obce Palkovice, kde je domněnka,
že kámen byl dovezen z lomu statkáře
Volného.
V samotné obci jsme nejdříve navštívili památný dřevěný kostelík s výkladem
ochotné průvodkyně a poté místní lašské muzeum s historií obce. Výlet jsme
zakončili ve stylové restauraci “Lašská
jizba“s ochutnáním speciálních bramborových pokrmů.
Ve středu 17. srpna se v areálu
p. Zd. Bači konaly “tradiční plackové
hody“, letos ve speciálních úpravách se
salámem a sýrem. Celkem 6 zdatných
kuchařek napeklo přes 132 bramborových placků z 20 kg bramborových polotovarů. Za horkého počasí bylo přítomno 62 důchodců.
Plánované akce:
V době uzávěrky „Listů“ se uskutečnil zájezd na Slovensko s návštěvou jedinečného skanzenu ve Vychylovce,
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spojené s jízdou horským vláčkem,
shlédnutím orloje ve Staré Bystrici a návštěvou betlému v Rajecké Lesné.
Na základě průzkumné akce na plackových hodech se výbor na schůzi rozhodl dne 7. 9. zrušit zájezd do vinného
sklepa v měsíci říjnu.
Ve středu 26. října se uskuteční zájezd na burzu do Polského Těšína
s odjezdem v 7.00 hodin ráno za Kubalou. Přihlášky od 6. října v novinovém
stánku.
Připravujeme:
V měsíci
listopadu
besedu
s osobností naší obce - bližší v naší
skřínce, v obecním rozhlase a na letácích.
V měsíci prosinci “Předvánoční společenský večer“ s kulturním vystoupením
a bohatou tombolou.
Jubilanti: měsíc říjen
Seibertová Anna (4. 10.),
Zátopková Anežka (23. 10.),
Nováková Anna (23. 10.)
Vašínková Věra (27. 10.).
Všem blahopřejeme!
Zprávy podává výbor
Seniorklubu Palkovice.
Dechová
slavila…

kapela

Palkovjanka

V sobotu 10. září 2011 na prostranství u restaurace Pod sjezdovkou uskutečnila naše dechová kapela Palkovjanka
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celoodpolední vzpomínkovou akci bývalých žáků Aloise Zlého – palkovického
hudebníka a skladatele, u příležitosti
stého výročí jeho narození. Pro milovníky dechové hudby to byl nevšední zážitek, který si spoluobčané až do pozdních
večerních hodin užívali. Naše obec je
hrdá, že nás naše Palkovjanka reprezen-

tuje
na
mnoha
akcích
nejen
v Palkovicích, ale v celém regionu našeho kraje.
Přejme si, aby rodina pana Zlého tuto záslužnou tradici dokázala se všemi
obětavými hudebníky udržet i nadále.
Josef Chlebek
předseda Seniorklubu

Zahrádkáři
Poslední víkendové dny v říjnu
28. 10. - 30. 10 uspořádají zahrádkáři
výstavu ovoce, zeleniny, okrasných rostlin, keramiky a zahradní techniky
ve spolupráci s vedením ZŠ v Palkovicích. Návštěvníkům budou předvedeny
chemicky neošetřovaná jablka, hrušky,
švestky s následným zpracováním sušením nebo zavařením.
Výstavy se mohou zúčastnit všichni
pěstitelé.
Příjem výstavních exponátů je
ve čtvrtek 27. 10. 2011 v budově školy
od 8.00 do 18.00 hodin
Okénko zahrádkáře…
Říjen....
Okrasná zahrada
V říjnu, kdy se pomalu loučíme s většinou kvetoucích rostlin, zdobí zahrady
pestrobarevné chryzantémy, potěší begonie, krásnoplodky, zajímavé jsou plody mochyně. Vedle toho si můžeme ponechat odkvetlé květy na ozdobných travách, které nám budou zahradu zkrášlovat i během zimy.
Tento měsíc je obzvlášť vhodný pro výsadbu listnatých i jehličnatých okrasných

dřevin. Je také pravý čas k zasazení listnatého živého plotu. Při vysazování udržujeme určitou vzdálenost mezi jednotlivými sazenicemi, které poté zkracujeme.
Jehličnaté živé ploty bychom měli vysazovat až na jaře.
Říjnové teploty začínají klesat pod nulu,
uschováme choulostivé druhy rostlin
(zvláště ty exotické) domů do tepla.
 Sázíme narcisy a otužilé trvalky,
které kvetou na jaře, dále pak
růže, tulipány, řebříčky a hyacinty.
 Odkvetlé letničky odstraníme
ze záhonů, které poté zryjeme.
 Ponecháváme zaschlé květy
(například ozdobných trav), které nám mohou zdobit zimní zahradu.
 Důkladně zavlažujeme stálezelené dřeviny, aby v pořádku přečkaly zimní období.
 Okrasným stromům odstraníme
nemocné, zlomené a suché větve.
 Abychom ochránili kořeny vřesů před mrazy, přisypeme
k nim jehličnatou hrabanku.
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Rostliny, které jsme měli přes
léto venku na zahradě nebo balkoně (například oleandry), bychom měli přemístit do světlých
a chladných prostor. U rostlin
omezíme zálivku a přestaneme
je hnojit.
Je pravý čas k zakládání nové
skalky.
Nevypuštěné zahradní jezírko
překryjeme hustou sítí, aby se
voda nezkazila opadaným listím.
Naposledy posečeme trávník,
aby před zimou ještě obrostl.
V tomto měsíci je také nutné
vyčistit rybníček od listí a nečistot, pohnojit trávník hnojivem
bohatým na draslík, který podpoří prokořenění a tráva zesílí.
Trávník můžeme ještě ošetřit
proti plísni sněžné.

Plíseň sněžná je nejrozšířenější a nejzávaznější onemocnění trávníků vyskytující se v České republice.
Původce vyvolává skvrny nepravidelného tvaru a velikosti, dobře patrné
zejména po sejití sněhu. Typické je bílé
nebo narůžovělé mycelium. Často je povrch potažen jemnou pavučinou, zejména po ránu. Travní drn je zhnědlý, nadzemní hmota odumřelá, regenerace je
velmi špatná.
Faktory podporující výskyt
Výskyt choroby není přímo vázán
na sníh a mráz, jak by se dle názvu
mohlo usuzovat. K hlavním rizikovým
faktorům patří: neodklizená organická
hmota (listí, zbytky posečené trávy), nedostatečná výživa (nedostatek draslíku),
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zhutněný půdní povrch, velká vlhkost
a silná ranní rosa, sníh na nezmrzlém
povrchu, výrazné zastínění v kombinaci
s vysokou vlhkostí, nadbytečné zásobení
dusíkem. Příčinou výskytu choroby je
také chybně sečený trávník, zejména jeho vyholování (odkrytý půdní povrch).
Vývoj a šíření
Původce přečkává nepříznivé podmínky
ve formě mycelia a konidií na infikovaných rostlinách a travní odumřelé hmotě. Optimální teplota pro rozvoj choroby
je 0-10 °C. Konidie infikují listy a dochází k šíření choroby.
Ochrana proti plísni sněžné
Vzniku, vývoji a šíření choroby brání
dodržování následujících zásad:
 volba optimálního umístění
trávníku, vyhýbat se zastíněným
polohám
 správná a kvalitní travní směs
 vyrovnané hnojení
 podzimní hnojení speciálními
hnojivy pro podzimní výživu
trávníku
 odstraňování listí a organické
hmoty
 vertikutace v jarním i podzimním termínu
Preventivně je vhodné použít postřik
fungicidem (přípravkem proti houbovým
chorobám a plísním). Vhodnými přípravky jsou například Haritage, Celest
Extra 050 FS, Ortiva, Quadris – poradí
prodejce ve specializované prodejně.
Ošetření ale musí být provedeno preventivně, a to na podzim ke konci vegetace.
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Pokud nám trávník plíseň sněžná napadla, můžeme si koupit dostupné fungicidy, postižená místa podle návodu
ošetříme, poté pečlivě mrtvou trávu odstraníme a zasejeme znovu, anebo se
spolehneme na léčivou sílu slunce
a vzduchu, místa napadená plísní prohrábneme a necháme přírodu působit
(pro naprostou většinu lidí je toto řešení
úplně dostačující a fungicidy stačí poté
na podzim použít preventivně). Důležitější ale než samotné odstranění, je budoucí prevence. Pro snížení rizika výskytu sněžné plísně na trávníku zmenšíme
na podzim hnojení hnojivy s dusíkem
a zvětšíme těmi, které obsahují draslík.
Taktéž odstraňujeme pokud možno
všechny opadávající listy ze stromů
a trávník sekáme a provzdušňujeme
až do pozdního podzimu, dokud se růst
trávy nezastaví. Staráme se o pH
do 7,0, v zimě se snažíme po sněhu,
který již pokrývá trávník, nejezdit ani
nevyšlapávat chodníky.
Ovocná zahrada
Říjen je v ovocné zahradě nejvíc znám
jako měsíc sklizně zimních odrůd jablek
a hrušek. Kvalitní a nepoškozené plody
můžeme skladovat v bedýnkách či přepravkách (maximálně ve dvou vrstvách)
v chladných a suchých podmínkách.
Ostatní plody spotřebujeme co nejdříve.
Kromě toho je ale tento měsíc také obdobím výsadby.
Kromě broskvoní je tento měsíc vhodný
pro výsadbu ovocných stromů, růží
a jehličnanů. Ořešák a jeřáb nakupujeme jako špičák, višně na podnoži jako
1-2leté roubovance, třešně na ptáčnici
s nejvíce dvouletou korunkou. Mladé

stromky lépe snášejí přesazení a lépe
tvoří vlásečnicové kořeny. Dáváme pozor na 3-4leté ležáky! Vysazujeme angrešt, rybíz a samozřejmě i ovocné
stromy. Ty lépe zakoření, když je před
výsadbou namočíme na jeden nebo dva
dny do vody. Do jam, které máme připravené již od září, nejprve zatlučeme
kůly, které by měly končit pod prvními
větvemi. Kůly, které by měly být ke
stromkům přivázané, by je měly chránit
především před poškozením. Nemáme-li
zahradu oplocenou, obalíme kmínky
stromů pletivem, abychom je tím ochránili proti okusu divokou zvěří. V říjnu
bychom měli ale také zvážit vykácení
starých a nemocných stromů.









Zavlažujeme záhony s jahodníky.
Jahodníkové záhony okopeme,
k rostlinkám přihrneme zeminu
a chráníme je netkanou textilií
proti mrazům.
Sklízíme hrozny pozdních odrůd
révy vinné.
Na chráněných a teplých místech vysazujeme nové rostliny
révy vinné.
Odstraňujeme borku z kmenů
a větví starších stromů a pálíme
ji. Oškrábané kmeny ošetříme
vápenným mlékem.
Ovoce, které není určené
k uskladnění „dáme do bečky“.

Obecná pravidla pro
založení kvasu:
Vybíráme zdravé a čisté plody s nejvyšším obsahem cukrů – u jablek to kupodivu nejsou vždycky ty, které sladce
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chutnají, spíše pozdní zimní odrůdy (například Rubín, ze starších odrůd Jadernička, Jonathan, Zvonkové…).
Nepoužíváme jablka, která spadnou
před sklizňovou zralostí, trhaná jablka je
vhodné před zpracováním ještě nějakou
dobu skladovat (na hromadě nebo v bednách) - zvýší se tím cukernatost i aroma.
U jablek se kvas připravuje vždy najednou, u švestek je možné postupně přisypávat. Trhaná jablka není nutné umývat, spadená (ale zralá) ano.
Důležité je pár dní dopředu si připravit
zákvas z moštu/švestek a ušlechtilých
kvasinek (například Begerow – SIHA6)
v množství cca 5 litrů zákvasu na 100 l
kvasu.
Kvalitní, zralá a sladká jablka rozdrtíme,
méně kvalitní a spadená vylisujeme
na mošt. Přebytky moštu spojíme s drtí optimální poměr je půl bečky moštu / polovina drti.
Švestky by se měly alespoň z části rozmačkat (vytěsnit vzduch z kvasu a ztekutit jej - vhodnou metodou je nasypat
plody do plastové vany a pošlapat gumovými holínkami. Rakušáky je TO
„odborně nazýváno“ – Gummistiefel
Methode/gumáková metoda…).
Odstraníme listí a větvičky, ideálně i stopky plodů. U švestek se nesmí poškodit pecky.
Před přidáním zákvasu ještě připravenou
směs okyselíme na pH 2,8-3,2 (zabránění růstu baktérií, plísní a divokých
kvasinek), pro ztekutění a uvolnění aroma je vhodné přidat pektolytické enzymy (například SIHAZYM SupraMash
granulát, SIHA-Pektinase W a podobně
- poradí specializovaný prodejce). Mů-
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žeme přidat živnou sůl (u běžného ovoce
není nutné).
Dáme kvasit ve volně uzavřených sudech – nejlépe při teplotách 15-20 °C.
Během prvého týdne směsí mícháme
(množící se kvasinky potřebují ke svému
růstu kyslík…), později ponecháváme
bez míchání.
Po vykvašení uzavřeme dobře víko. Kvasy konzervované vyšším obsahem alkoholu (peckoviny - švestky, třešně, višně)
skladujeme většinou do jara - pak dáme
na vypálení. Kvasy s nižším obsahem alkoholu (jako např. hrušky, jablka) dáváme pálit „při doznívajícím kvašení“ nebo
ihned po dokvašení.
Zeleninová zahrada
V říjnu sklízíme veškeré druhy kořenové,
tykvovité, luskové, košťálové zeleniny
a luskovin. Měli bychom ji nechat nejprve oschnout a teprve poté uschovat.
Po sklizni všechny prázdné zeleninové
záhony zryjeme, abychom je připravili
pro příští sezónu. Zarýváme chlévský
hnůj, ale ne tam, kde se chystáme pěstovat hlíznaté a cibulnaté rostliny.
Vedle sklizně běžné zeleniny vysazujeme
ozimé druhy česneku a hlávkového salátu, který je třeba vysazovat do zhruba
10 cm hlubokých brázd, aby byl chráněn před mrazivým zimním větrem. Dále vyséváme kořenovou petržel a černý
kořen, které nám vzejdou časně zjara.
 Nedovyvinuté rostliny hlávkové
kapusty a hlávkového salátu
můžeme nechat dorůst na záhonech, ale chráníme je proti
mrazům netkanou textilií.
 Otužilé druhy zeleniny, jako jsou
například zimní pór a špenát,
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můžeme ponechat na záhoně
a sklízet je až během zimy.
Sušíme natě petržele, celeru
a dalších podobných rostlin,
které nám budou přes zimu
sloužit jako léčivky a koření.
Organické zbytky zkompostujeme, prosypeme páleným vápnem a smícháme se zeminou.
Starý kompost připravíme pro
použití na novou zahradní sezónu.





Chceme-li se příští rok vyvarovat poškození rostlin slimáky,
nahromadíme na zahradě větve
a listí, pod kterými se v zimě
schová ježek, který se o ně
v průběhu sezóny postará.
Proti prvním přízemním mrazíků chráníme záhon s paprikou –
množstvím plodů se nám pak
odvděčí až do pozdního podzimu.
Ing. Vratislav Obadal

Recepty pro Vás…
Ředkvičkový salát
2 svazky ředkviček (cca 20 kusů)
6 vajec natvrdo uvařených
3 lžíce majonézy (nejlépe Hellmans)
pažitka, sůl, pepř

Ředkvičky nakrájíme na kolečka, vejce na malé kostky, spojíme majonézou.
Přidáme sůl, pepř a pažitku.

Salát z pekingského zelí se
zeleninou a česnekem

oleje, dolít do 1 dcl vodou, 2 stroužky
česneku, sůl.

1/2 hlávky zelí, 2 vejce natvrdo, 1 svazek ředkviček, 1 salátová okurka,
100 g tvrdého sýra, zálivka - 1 lžíce
světlého vinného octa, 2 lžíce olivového

Vše nakrájíme, vejce mají být na osminky (já krájím na kráječi vajec), promícháme se zálivkou a můžeme papkat.

Rychlý zelný salát

Zelí nakrájíme do misky, přidáme
nakrájenou cibuli a salám. Osolíme,
opepříme a dáme majolku nebo jogurt,
popř. oboje. Výborné k bílému pečivu
a k tomu rajčátko. Chlapi se po něm
můžou utlouct :-).

Kysané zelí, cibule, gothaj
nebo jiný salám, majolka
nebo bílý jogurt,
sůl,
pepř.
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Kino
ZKAŽENÁ ÚČA
Elizabeth Halseyová je učitelka, která
by z chování dostala přinejmenším
dvojku... Nová americká komedie.
PÁTEK 21.10.2011 V 19.30 HOD.
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 92
minut, širokoúhlý,
premiéra: 28. Července 2011
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
K

24

OBHÁJCE
Po tom, co většinu své kariéry strávil
obranou drobných kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní
případ. Nový americký thriller.
PÁTEK 28.10.2011 V 19.30 HOD.
Vstupné 40,- Kč

Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 118 minut, širokoúhlý, premiéra: 11. srpna 2011
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Termínový kalendář
19. 10. Volejbal – v tělocvičně v Palkovicích se utkají muži s družstvem Brna–18.00
26. 10. Seniorklub – zájezd na burzu do Polského Těšína
13. 11. u příležitosti výročí 380 let od vzniku palkovického kostela bude v době
od 13.00 do 16.00 hodin otevřen a zcela zpřístupněn veřejnosti kostel
sv. Jana Křtitele
16. 11. Volejbal – v tělocvičně v Palkovicích se utkají ženy s družstvem Olymp
Praha – 17.00
19. 11. Mezinárodní florbalový turnaj – tělocvična Palkovice
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 20.10.2011.
Vychází osmkrát ročně.
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