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Pranostika

Na Petra Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.
Lidé se radují létu, včely květu.
Jaké počasí o Janu bývá, takové i Michal mívá.
Prší-li ten den, prší celé tři dny.
Prší-li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita.
Když prší na Medarda, namokne každá brázda.
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Zprávy z Obecního úřadu...
Důležité upozornění - příspěvek na
údržbu nemovitostí a jejich okolí
v roce 2012.
Připomínáme občanům, že dohody
o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2012 budou uzavírány od 4.6.2012 do 30.11.2012
v úředních dnech na Obecním úřadu
v Palkovicích.
K žádosti je potřeba doložit doklad
o zaplacení daně z nemovitostí, občanský
průkaz a číslo bankovního účtu, na který
bude příspěvek převeden.
Informace pro poplatníky daně,
kteří platí daň z nemovitostí ve více
splátkách:
Informace občanům
Vzhledem k blížícímu se dokončení
dalších dvou etap kanalizace a povinnosti
občanů se v nejkratší době na kanalizaci
připojit chceme nabídnout služby Ing. Ja-

Dohodu o poskytnutí příspěvku na
údržbu nemovitostí a jejich okolí může
poplatník daně uzavřít pouze jednou (po
zaplacení všech splátek).
Informace pro poplatníky daně,
kteří vlastní nemovitosti i mimo katastrální území Palkovice a Myslík:
V takovémto případě je nutno doložit výši daně za nemovitosti v Palkovicích a na Myslíku. Vzhledem k tomu, že
finanční úřad provádí toto rozúčtování
za úplatu, doporučujeme těmto občanům podepsat na Obecním úřadu v Palkovicích formulář zproštění mlčenlivosti
a obecní úřad zajistí toto rozúčtování
bezplatně.
lůvkové z Myslíka, která je připravena zájemcům za úplatu vyprojektovat domovní
přípojky a ve spolupráci s obcí a stavebním úřadem zajistit potřebné formality.
V případě zájmu se můžete informovat
na tel. č. 775 354 821 u Ing. Jalůvkové.

Upozorňujeme občany, že od 29. září 2011 je v obci Palkovice platná Obecně
závazná vyhláška č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností,
na základě které je mimo jiné dle čl. 3 odst. 2 každý povinen zdržet se o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, brusek, elektrických
hoblíků apod.
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze
postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.
Omlouváme se za tiskovou chybu v posledním čísle Palkovických listů. Sběrný dvůr v Palkovicích je o sobotách otevřen pouze od 8.00 do
11.00 hodin!!!
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Naše obec recyklací starých elektrospotřebičů
výrazně
přispěla
k ochraně životního prostředí!!!
Občané naší obce již rok zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie,
ropy, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí.
Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro
nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali
certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů,
ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů
a nově také drobných spotřebičů, jako
jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány
formou spotřeby energie, surovin, emisí
do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Zpětný odběr

a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než
4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby
ropy, na kterou osobní automobil ujede
téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství
je například spotřebováno při 30 cyklech
myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 154
ks televizí, 63 ks monitorů a357
kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 41,55 MWh elektřiny,
1252,04 litrů ropy, 203,04 m3
vody a 2,32 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 10,4 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 39,04 tun.“
Když si uvědomíme, že například
osobní automobil vyprodukuje za rok
provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si
všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají
tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Co je doma to se počítá, dámy a pánové!
Podnikatelská jednička – tentokrát
nejen na téma zemní práce.
Cestou z Myslíku do Palkovic jsem
zahlédla vpravo za potokem bagr. Jeho
majitel podnikatel Petr Skurka, který by-

dlí v čísle 65 jen kousek pod hospodou
U Kuchaře, svolil ke schůzce. Syn bývalého fotbalového funkcionáře Miroslava vychovává s manželkou dva syny a věří, že
mladší Radim se potatí a převezme onu
radost z bagrování po něm.
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Bagr jste si koupil nedávno, jen tak
- pro radost. Baví vás zemní práce?
Baví mne všechny práce kolem domu.
Svým klientům dokážu upravit nejen lesní
a příjezdové cesty, ale také vyhloubit díru
pro bazény, septiky, čističky, pásy pro tepelná čerpadla a inženýrské sítě, upravit
zahrady atd.
Slyšela jsem, že bagr může nahradit
i práci vysokozdvižného vozíku.
Kromě zemních prací jsou na bagru
také paletizační vidle, kterými lze vyložit
stavební materiál z náklaďáku. Líbí se mi
kreativní zakázky, kdy můžu střídat práci
v bagru jak rýpadlem tak nakládací přední lžíci. Potřebuji-li odvoz hlíny, mám svůj
traktor se sklápěcí vlečkou, a nebo se
domluvím s Jiřím Slípkem, který přijede
na místo s tatrou a přebytečný materiál
odveze kam je potřeba.
Máte nějaké další příslušenství
k bagru? A jak se s Vámi mohou
lidé kontaktovat?
K bagru mám také několik lopat různé šíře a to 30, 40, 60 a 80 cm a také
naklápěcí svahovací lopatu šíře 150cm
Odčepuji, začepuji, přehodím a to vše
s chirurgickou přesností. Nemám s tím
žádný problém. Objednávky přijímám na
mobilním čísle 608 877 776 nebo e-mailem: skurkapetr@seznam.cz.
Co když bagrista při úpravách terénu hrábne lžící stroje do země a narazí přitom na potrubí nebo prokopne kabel? Můžete nám upřesnit,
kdo zajišťuje a vytyčuje směr výkopu?
Objednatel je povinen zjistit a ověřit
si, kudy vedou kabely telefonu, potrubí
vody, či plynu atd. u správců sítí.
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Co je pro vás typické?
Protože jsem pořád v práci, jako každý
jiný zaměstnanec, pracuji většinou o sobotách a nedělích a hlavně odpoledne. Anebo dle domluvy a potřeb zákazníka. Konkurence se nebojím. V dědině jsou asi tři
bagry. Horší pro mne je platební morálka
některých firem. Nemám dobré zkušenosti z práce v Ostravě, kde jsem také vypomáhal při výstavbě Nové Karolíny.
Co Vám tady v obci chybí?
Chybí mi tady malé náměstíčko s lavičkami, kavárničkou s možností posedět,
potkat známé, dát si skleničku nebo zákusek v nekuřáckém prostředí. Takové malé
centrum. Také bych přál nám všem, aby
cesta z Palkovic směrem na Myslík dostala
nový asfaltový koberec.
Která místa v Palkovicích navštěvujete?
Především tělocvičnu v Palkovicích,
kde si s kamarády vždy v pondělí zahrajeme parádní badminton. V tělocvičně mně
ale od dubna do října nepotkáte. Můžu
vám jedině zamávat z kabiny bagru. Občas
si vyrazíme na místni kopečky s přáteli.
A co relax?
Rád se projíždím po okolí se svým
čtyřkolovým veteránem. Mustang kabriolet je jedním z nejznámějších aut na světě.
Je to ikona amerického automobilového
průmyslu šedesátých let. Mám ho přímo
z Ameriky. Je to taková „chlapská záležitost“. Občas si vyjedu i na motorce.
Samozřejmě nezapomínám ani na manželku, která ráda cestuje se mnou. Máme
rádi cestování, dostatečný jízdní komfort
a svižnější tempo. Nejkrásnější dovolenou
jsme prožili ve Slovinských alpách. Julské
Alpy, kde jsou překrásné horské scenérie,
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lehce i hůře dostupné vrcholy, holé skalnaté štíty, horská jezera, lesy i slunné louky v
údolích, náročné výstupy na vrcholy vyšší
než 2 500 metrů i odpočinek v údolích,
bílé vápence, horské potoky, nejvyšší hora
Triglav, soutěsky, vodopády a prameny
řek. Julské Alpy jsou považovány za jedny

z nejkrásnějších hor v Evropě a můžu je
všem ze srdce doporučit.
Co by jste vzkázal občanům Palkovic?
Lidé, šetřete své ruce a přenechejte
těžkou práci strojům. Jsem tady také pro
vás.

Základní škola a mateřská škola Palkovice
Úspěch i na poli literárním
Žákyně 3. třídy Kristina Gřesová reprezentovala naši školu už v nejedné soutěži. Tentokrát dosáhla velkého úspěchu
na poli literárním.
Ve školní družině navštěvuje literárně
hudební dílnu pod vedením paní vychovatelky Mgr. Lenky Hradilové, kde děti tvoří
vlastní časopis „Palkodružík“ a získávají
vztah k literatuře nejen jako čtenáři, ale
i jako tvůrci vlastních pohádek, příběhů
a básniček. Děti v literární dílně vytvořily
již pět čísel časopisu, nyní se připravuje
poslední šesté číslo.
Literárně hudební dílna školní družiny se zapojila také do soutěže Městské
knihovny ve Frýdku – Místku s názvem
„Tvoříme vlastní vydavatelství“. Úkolem
bylo vytvořit příběh nebo pohádku s ekologickým podtextem, motto soutěže znělo: „Pampelišky, draci, vítr aneb Chválím
tě, Země má“.
Matematické soutěže
Ve školním roce 2011/2012 postoupilo do okresního kola Matematické
olympiády 13 žáků, z nichž byli úspěšní řešitelé Veronika Eliášová (5. třída),
Adam Kolář (6. třída) a David Chlebek (9.
třída). Do krajského kola postoupil a stal

Kristinka Gřesová se zhostila úkolu
naprosto samostatně; rodiče zajistili pouze technické zázemí a konečné korekturní úpravy, a napsala pohádku s názvem
„O stromečku, kterému nevyrostly lístky“. Doplnila text vlastními ilustracemi
a ve svém příběhu vyjádřila myšlenku,
že všechny bytosti, ať již to jsou bytosti
pohádkové, stromy, lidé nebo zvířátka,
tvoří jeden celek, jednu rodinu a měly by
si navzájem pomáhat. Kristinka Gřesová
zaujala porotu natolik, že její práce obsadila první místo ve své věkové kategorii a postoupila do mezinárodního kola,
jehož slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo 28. 5. 2012 v Bielsku – Białej
v Polsku.
Kristince velmi blahopřejeme, držíme
palce v dalším kole soutěže a přejeme
mnoho dalších úspěchů nejen na poli literárním.
Mgr. Lenka Hradilová
se úspěšným řešitelem David Chlebek.
V letošním roce se žáci školy zapojili
již podruhé do Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012. Soutěžní tým (Tereza
Krupová, Tomáš Trojčínský, Bára Jurenková) se umístil na 1. místě v okresním
kole a postoupil do krajského kola.
Mgr. Dita Janošcová
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Dopravní soutěž mladých cyklistů
Začalo jaro a mnoho z nás, dětí nevyjímaje, opět usedlo na kola. Řada z nás jej
využívá i k dopravě do školy či zaměstnání. Také i z toho důvodu jsme se opět po
čase zapojili do soutěže mladých cyklistů.
V něm si mohli žáci především 2. stupně
ověřit nejen své teoretické znalosti dopravních pravidel, ale i jízdní dovednosti
v disciplíně jízda zručnosti. Mezi znalci
dopravních předpisů vynikly především
Pavla Mitrengová, Petra Chlebková či
Výstava Podmořský svět
Během měsíce dubna proběhla v budově základní školy výstava pod názvem
“Podmořský svět“. Potápěč a cestovatel
pan Stanislav Kozel z Frýdku-Místku,
jehož tři vnoučata navštěvují naši školu,
umožnil dětem shlédnout nezvyklé exponáty jak mořských živočichů tak i exotických motýlů, potápěčské výzbroje a různých dalších nezvyklých předmětů, které
si přivezl ze světa. Nejvíce mořských
živočichů pocházelo z Jaderského moře
z Chorvatska, ale byly k vidění i exponáty
z Indonézie, Egypta a Kuby. Všichni žáci
školy si mohli v reálu prohlédnout choMezinárodní den vody a Den Země
K příležitosti Mezinárodního dne
vody, který připadá na 22.března, proběhla v březnu a dubnu letošního roku
v prostorách budovy ZŠ a MŠ Palkovice
výstava.
Na pracích, které byly ve škole vystaveny, se podíleli žáci všech ročníků, pracovali na nich ve škole i ve svém volném
čase. Učitelé si s žáky povídali o význa8

Kateřina Tylečková, praktické jízdy zvládli nejlépe Jan Oliva a Karolína Nevrlá. Ze
starších žáků pak v jízdě excelovali Rudolf
Volný, Petr Janeček, Jiří Slípek a Matěj
Bobčák. Vybraní žáci postoupí do kola
okrskového, kde jako další disciplína
přibude ještě jízda ve městě. Věříme, že
i v tomto kole se našim reprezentantům
dobře povede, a přejeme nejen jim, ale
i všem cyklistům mnoho příjemně ujetých
kilometrů bez nehody.
Lukáš Bolek
botnice, mušle, škeble (některé až 70 cm
velké), humry, langusty a množství ryb
nezvyklých tvarů, korály, hvězdice, sady
exotických motýlů. Byl k vidění Mořský
ďas, Měchýřovka Portugalská, Ostrorep,
skutečná žraločí čelist. Návštěvníci si
mohli sáhnout na potápěčskou výzbroj,
harpuny a také se dovědět všemožné zajímavosti a zážitky samotného sběratele.
Výstava byla zpřístupněna i veřejnosti.
Děkujeme panu Kozlovi za zapůjčené
exponáty, ochotu, věnovaný čas. Poděkování patří i všem ostatním, kteří při výstavě pomohli.
Mgr. Věra Krpcová
mu vody pro lidský život, možnostech
její ochrany a žáci se zamýšleli zejména
nad tím, co mohou oni sami pro ochranu
vody udělat, jak se voda umí „zlobit“ a být
nebezpečná a proč tomu tak je. Vznikla
široká škála prací, od výtvarných prací
(malba, kresba, prostorová tvorba, koláž)
přes literární práce (próza, poezie) a zeměpisné projekty až po fotodokumentace praktických pokusů.
Žáky práce na projektech zaujala
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a snad si při ní uvědomili, že je potřeba
vodu chránit a šetřit s ní.
V podobném duchu proběhl v ZŠ
a MŠ Palkovice i Den Země. Dne 13. 4.
2012 se žáci spolu s vyučujícími vypravili do přírody, aby jí pomohli. Mladší
žáci (1. - 7. ročník) čistili obec a její okolí – sbírali odpadky. Někteří žáci sbírali

opravdu se zaujetím, byli rádi za každý
kousek, který namísto v přírodě skončil
v kontejneru. Starší žáci (8. a 9. ročník)
sázeli v katastrálním území Palkovic nové
stromky. Podařilo se jim za dopoledne
vysázet asi 400 mladých buků.
Den v přírodě jsme si užili a věříme, že
akce přírodě a vztahu dětí k ní prospěla.

Pobyt rakouských dětí u nás

skupin do hodin angličtiny, kde se Rakušané snažili spolu s pomocí našich žáků
a učitelů zvládnout připravené úkoly, hry,
soutěže. Většina našich žáků se aktivně
pustila do překonávání jazykové bariéry.
Pak následovaly dvě hodiny výtvarných
dílen. Chlapci vlastnoručně vyráběli košíky z „pedigu“, děvčata různé přívěšky
nebo náušnice z FIMO hmoty, své výrobky si všichni odvezli domů. Po obědě
jsme se vydali přes Frýdlant n. O. a Kunčice p. O., kde jsme přibrali zbývající rakouské děti a učitele, do Trojanovic do
lanového centra Tarzanie. Po úvodním
bezpečnostním proškolení si každý vybral trasu, po které bude šplhat. Všichni
si toho užili, některým dětem se šplhání
tak líbilo, že si prošli i druhou trasu. Po
sportovním zážitku se všichni Rakušané
vrátili odpoledne do hostitelských rodin.

V roce 2003 vznikla spolupráce mezi
naší školou, ZŠ Komenského ve Frýdlantu nad Ostravicí, ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem a základní školou v rakouském
Kilbu, který se nachází v Dolních Rakousích, asi 25 km od St.Pöltnu a 80 km
od Vídně. Společným cílem bylo rozvíjet
komunikační schopnosti žáků v německém a anglickém jazyce, seznámení žáků
s odlišnými zvyky a kulturou, poznávání
reálií sousedních zemí.
V letošním roce se uskutečnil již pátý
výměnný pobyt. Naše děti strávily týden
od 3. 10. 2011 – 7. 10. 2011 v Rakousku a ve dnech 23. 4. 2012 – 27. 4. 2012
nás přijelo navštívit 31 žáků z Kilbu.
V pondělí 23. dubna odpoledne už
naše děti a jejich rodiče netrpělivě očekávali ve škole příjezd rakouských dětí
k nám – trochu s obavami, jak se s nimi
dorozumí, ale zároveň se zvědavostí, co
nového tento týden přinese. Po přivítání byly děti přiděleny do našich hostitelských rodin a začalo počáteční seznamování dětí, první cizojazyčné konverzace.
V úterý po večeru stráveném s českou
rodinou si rakouské děti měly možnost
navzájem sdělit své dojmy ve škole. Po
prohlídce školy byli žáci rozděleni do tří

Ve středu jsme se vydali na celodenní
výlet do Teplic nad Bečvou. Po zhlédnutí lázeňského městečka a Zbrašovské
aragonitové jeskyně jsme se přesunuli
do Týna nad Bečvou k hradu Helfštýn.
Všichni byli hradem nadšeni – obdivovali
rozlehlé hradby, prostor uvnitř, spoustu
kovářských výrobků. Počasí nám přálo,
takže si ten, kdo chtěl, mohl po prohlídce zkusit lukostřelbu. Pak už následovala cesta zpět do Kunčic p.O., Frýdlantu
n.O. a Palkovic.
9
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Ve čtvrtek si Rakušané prohlédli Technické muzeum v Kopřivnici, ve
Štramberku Štramberskou trúbu, náměstí
a v pekárně „U Káči“ si vyzkoušeli, jak se
vyrábějí štramberské uši. Spokojeni, s nakoupenými suvenýry a dárky domů se po
poledni vrátili ke školám, odkud si je naše
děti vyzvedly a odvedly domů. Na rakouské děti čekalo celé odpoledne s hostitelskou rodinou. Někteří si šli zaplavat do
aquaparku, zahrát bowling, jiní podnikli
výlet do Ostravy.
Týden uběhl a nastal pátek 23.4., den
odjezdu a tím i loučení, poslední společné
Noc s Andersenem
30. března 2012
proběhla nejen na
naší škole Noc s Andersenem. Je to mezinárodní akce pro
podporu
čtenářské
gramotnosti.
Děti prožily zábavné odpoledne, večer
a Noc s pohádkami. Součástí akce byla
návštěva školní knihovny, návštěva pana
Andersena, který nám předčítal z českých
pohádek, literární kvíz, nové informace
o ilustrátorovi J. Trnkovi, který měl letos
výročí, práce s pohádkovými postavami,
beseda s naší paní knihovnicí Mirkou Šlajerovou. Četli jsme si s ní vtipy, hádanky
a nakonec oblíbená stezka odvahy.
Tomuto večeru předcházela na naší
škole charitativní sbírka (už 3. rokem) na
konto frýdecko-místecké charity – na provoz dětského neziskového klubu Nezbeda.
„Děti dětem“ - bylo motto sbírky, nemyslet jen na sebe, ale udělat radost i někomu
druhému. Peníze byly předány paní Aleně
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fotografie a příslib brzkého kontaktu.
Myslím si, že se týdenní pobyt rakouských dětí u nás vydařil a rakouské děti i jejich pedagogický doprovod odjížděli spokojeni, naplněni spoustou dojmů, zážitků
a s novými zkušenostmi. Velkou zásluhu
na tom mají rodiče, kteří rakouské děti
ubytovávali a celý týden se jim věnovali,
za což jim moc děkuji. Poděkování patří
také vedení naší obce, vedení školy a učitelům, všem, kteří svou troškou přispěli ke
zdárnému průběhu výměnného pobytu.
Mgr. Jitka Krpcová
Kopidolové, vedoucí dětského klubu, která nám pěkně poděkovala. Bylo vybráno
1 820 korun.
Noc ještě více potemněla. Závěr večera s jeho vyvrcholením se blížil… a s ním
stezka odvahy. Přestože byla náročná,
všichni ji zvládli. Pak následovala večerka
a pohádka na dobrou noc…
Druhý den ráno po snídani jsme měli
poslední čtenářskou dílnu. Příjemně strávené chvíle byly u konce. Bylo nám s knížkami dobře. Jde to i bez televize. Zkuste
to také.
Ráda bych poděkovala panu Andersenovi – panu Plačkovi, naší paní knihovnici
Mirce Šlajerové za milou spoluúčast na
akci, také Janě Radové a Petře Žídkové
za pomoc při realizaci večera. Poděkování
patří rovněž našim milým maminkám, které jsou báječné a zásobily nás dobrotami,
abychom měli tu správnou domácí pohodu. My jim nejen za to, budeme každý večer před spaním číst. Byla to pohodová
a příjemná akce.
Mgr.Miroslava Žídková a 1.B
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Kultura
Česko zpívá
„Česko zpívá“ je moderně pojatá pěvecká soutěž pro začínající zpěváky - děti
a mládež ve věku 9 - 26 let s mezinárodní účastí - Slovensko, Polsko, Německo..
Soutěž vyhlašuje „TŠ BONIFÁC“
o. s. a pořádá agentura ART PRESTO.
Patronkou soutěže je zpěvačka a sólistka Divadel Broadway Kamila Nývltová.
Hlavním mediálním partnerem je
Český rozhlas. Pěvecké výkony soutěžících jsou prezentovány ve vysílání
11. regionálních stanicích Českého
rozhlasu.
Již 6. ročník soutěže Česko zpívá, se
uskutečnil v trutnovském společenském
centu Uffo. Semifinálovému a finálovému večeru předcházela vyřazovací kola,
která se konala v Praze a Olomouci.
Z těchto kol vzešlo zhruba 80 semifinalistů v obou kategoriích.
Do semifinále, které se uskutečnilo v pátek 20. 4. 2012 se probojovala
s vlastní písní „Spring“ i Katka Kouláková z Palkovic. V semifinálovém
kole zvolila opět vlastní tvorbu, a to píseň „Něha“, při níž se také doprovázela
sama na klavír. S touto písní postoupila
až do samotného finále, které se konalo
hned následující den.
Porotě, která se skládala z významných osobností jako např. Milan Herman, Bohouš Josef a další, se Katka
velmi líbila a přiřkla jí celkově druhé mís-

to. Katka obdržela také speciální cenu
V. I. P. poroty.
A zde je s Katkou krátký rozhovor…
Proč jsi se do soutěže přihlásila?
Do soutěže jsem se přihlásila proto,
že jsem chtěla být viděna. Poznat nové
lidi, získat nové zkušenosti a hlavně ukázat sebe i své autorské písně.
Co ti soutěž přinesla?
Soutěž mi přinesla především spoustu nových kontaktů, odvahu a přátelé.
A také chuť na sobě dále pracovat.
Kolik máš vlastních písní?
Momentálně jsem dokončila svou desátou věc. Skládám jak česky, tak anglicky. Své písně se snažím přizpůsobit široké veřejnosti, ať si zkrátka každý najde to
své. Mé skladby si můžete poslechnout
na www.katerinakoulakova.cz
Co tě čeká dál?
V květnu pojedu na finále soutěže
Czechtalent do Zlína. Ale mimo to, chystám koncert na známém festivalu sweetsen festu ve F-M. Dále mám rozjednané
koncerty v Praze, Luhačovicích a dokonce i ve skotském Edinburgu.
Blahopřeme Katce k druhému
místu v soutěži a přejeme jí mnoho
dalších úspěchů.
Za redakční radu
Palkovických listů Martina Mertová
Foto ze soutěže na 2. straně obálky
Jaroslav Krkoška
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Sport…
40 let oddílu sportovní gymnastiky
Oddíl sportovní gymnastiky byl založen v září 1972 a měl 18 členek. Děvčata začínala cvičit v sále u Tomisů pod
vedením trenérek paní Libuše Salátové
a Drahomíry Široké. O dva roky později
se přidala cvičitelka Marie Sochová a od
roku 1976 pak začali oddíl trénovat Jarmila Kišová a Miroslav Kiša.
Začátky byly krušné, ale po třech letech se děvčata začala prosazovat na
okresních závodech a v roce 1975 se
dokonce Martina Harabišová probojovala do krajského přeboru ve SG, kde se
umístila na 7. místě a přivezla si stříbrnou
medaili ze soutěže družstev. V roce 1976
pak byla vyhlášena mezi nejlepšími sportovci TJ Sokol Palkovice.
S otevřením nové tělocvičny v roce
1977 se značně zlepšily tréninkové podmínky. Nová, prostorná tělocvična byla
také vybavena novým, kvalitním nářadím, což se také brzy projevilo na výkonech gymnastek.
V roce 1978 jsme měli první přebornici okresu Frýdek-Místek. Stala se jí Jana
Habrnalová. V následujících letech tento
titul ještě získali: Jana Kišová, Martina
Fatrdlová, Katka Slípková, Denisa Kalkusová, Klára Cahelová, Veronika Fatrdlová, Radka Šugárková, Petra Durďáková,
Barbora Skarková, Petra Vyvialová, Ada
Paluzgová, Kristina Gřesová a také dva
chlapci – Daniel Merta a Michal Šedý.
V roce 1991 jsme poprvé zvítězili v soutěži družstev. Několikrát jsme se
12

také probojovali do krajských soutěží,
kde jsme získali několik medailí. V soutěži jednotlivců Barbora Skarková stříbro
a bronz, Kateřina Kouláková bronz, Kristina Gřesová stříbro, Kidd Koulák stříbro,
Pavel Kocich bronz a Petra Vyvialová se
v roce 2002 stala dokonce přebornicí
Moravskoslezského kraje. Společně se
členy 11. ZŠ FM jsme několikrát také
vyhráli krajskou soutěž družstev a probojovali se tak do republikového finále.
Zde se Kateřina Kouláková stala přebornicí republiky v soutěži družstev. Barbora
Skarková získala se svým družstvem na
republice bronz.
Začali jsme do oddílu přibírat také
chlapce. Mezi nejlepší patřil Kidd Koulák, Pavel Kocich, Lukáš Kulhánek a Michal Šedý, kteří se stali přeborníky okresu
i kraje a probojovali se až do republikového finále.
V roce 1996 se poprvé konala soutěž Eurotýmů. Soutěžilo se ve třech
gymnastických disciplínách – akrobacie,
trampolína, pohybová skladba a v soutěži
všestrannosti. V roce 1996 jsme skončili v oblastní soutěži na 2. místě. O rok
později jsme již tuto soutěž vyhráli a postoupili do republikového finále, kde jsme
se umístili hned za Prahou a Blanskem
a získali jsme bronzové medaile. V roce
1999 jsme se opět stali přeborníky Severomoravského kraje a na republice jsme
získali historicky nejlepší umístění, a to
stříbrné medaile. V soutěži všestrannosti
pak získala Katka Závodná zlato. A kdo
byl u tohoto významného úspěchu? Veronika Kubalová, Klára Cahelová, Bar-
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bora Skarková, Kateřina Závodná, Vendula Kocichová, Jana Chlebková, Petra
Durďáková, Andrea Lesniáková, Petra
Vyvialová, Markéta Gorelová a Veronika
Fatrdlová.
Kromě soutěží ve sportovní gymnastice jsme se účastnili také soutěží v atletice,
pódiových skladbách a turistického závodu CPP (cvičení a pobyt v přírodě), které
pořádalo ZRTV a později ČASPV (Česká
asociace Sport pro všechny).
V atletice jsme se několikrát stali přeborníky regionu i kraje. Několikrát jsme
se probojovali i na republikovou soutěž,
kde Katka Vyvialová vybojovala v roce
2007 bronzovou medaili.
Daří se nám také v soutěži CPP, které
se zúčastňujeme společně s oddílem Žlutý
kvítek. Máme mnoho přeborníků regionu
i kraje a dokonce i přeborníky republiky. V roce 1999 se republiková soutěž
CPP konala poprvé. Hlídka ve složení
Daniel Merta a Marek Závodný skončila
na 4. místě. Lenka Hrdinová a Dagmar
Čechmánková získaly stříbrné medaile.
V roce 2000 jsme se poprvé stali přeborníky republiky. A to - Jan Šupina, Jakub
Najdek, Barbora Skarková a Veronika
Fatrdlová. O rok později pak Jan Šupina
a Michal Chlebek. V roce 2004 se pře20. výročí ČASPV (Česká asociace
„Sport pro všechny“)
Svaz základní tělesné výchovy (ZTV)
byl založen v roce 1956. Vznikl jako složka ČSTV (Český svaz tělesné výchovy)
v době procesu sjednocení čs. tělesné výchovy. Jeho historickou základnou se staly
všechny dřívější tělovýchovné organizace,

bornicemi republiky staly Ada Paluzgová
a Kateřina Kouláková.
Ve výčtu úspěchů bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Za těch uplynulých
40 let prošlo našim oddílem spoustu děvčat i chlapců. Získali jsme řadu medailí
v okresních (regionálních), krajských i republikových soutěží. Ale nejvíce si ceníme
toho, že naši bývalí členové rádi vzpomínají na své působení v oddíle a dnes již
vodí do tělocvičny své vlastní děti.
Oddíl by samozřejmě nemohl fungovat bez obětavých trenérů. Poděkování patří všem, kteří oddíl v uplynulých
letech trénovali. Vyjmenujme alespoň
některé: Jarmila Lepíková, Dagmar Harabišová, Jarmila Kišová, Miroslav Kiša,
Martina Mertová, Zdeňka Kocichová,
Blanka Hlaváčová, Marie Horáková,
Martina Vyvialová, Kateřina Podolová
a Aleš Bílek.
Ke 40. výročí založení oddílu sportovní gymnastiky, 25. výročí založení oddílu Žlutý kvítek a ke 20. výročí ČASPV
připravujeme přehlídku naší činnosti, na
kterou vás srdečně zveme. Akce se uskuteční ve středu 13. 6.2012 od 16.30
v naší tělocvičně.
Martina Mertová
především ČOS, svaz DTJ, Orel apod.
Základem činnosti ZTV byl všestranný
rozvoj cvičenců všech věkových kategorií
od útlého věku až po pozdní stáří. Postupem času byla jeho činnost obohacována
o nové pohybové formy, především cvičení s hudbou, které dominovalo v zájmové
sféře cvičení dívek a žen.
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V roce 1974 došlo ke změně názvu
na Základní a rekreační tělesná výchova
(ZRTV). Tento název již naši čtenáři, zejména ti starší, asi znají, protože mnozí
z nich v ZRTV cvičili.
ZRTV se stala v naší republice pojmem. Podílela se na všech celostátních
československých spartakiádách. Byla
iniciátorem masových sportovních soutěží v atletice, plavání, sportovní gymnastice apod. (SHMP, odznak zdatnosti). Podílela se rovněž na různých turistických
akcích např. „100 jarních kilometrů“.
Po listopadu 1989 začala být v popředí zájmu ČSTV především činnost
sportovních svazů (hokej, kopaná, tenis
apod.), a to zejména v ekonomické oblasti. Proto v listopadu 1991 valná hromada
ZRTV schválila nastoupení samostatné
cesty a ekonomické i finanční nezávislosti. Zároveň schválila změnu názvu na
„Česká asociace Sport pro všechny“.
V roce 1992 byla uzavřena dohoda o ukončení členství v ČSTV a naše
asociace se stala samostatným právním
subjektem.
Také v naší tělovýchovné jednotě působí odbor ASPV již 20 let. I my jsme navázali na tradice a činnost ZRTV. Odbor
ASPV v Palkovicích sdružuje v současné
době cca 280 členů ve 12 oddílech
Oddíl rodičů a dětí se schází pravidelně 1x týdně. Cvičení se účastní asi
15 rodičů a 20 dětí ve věku 1 – 6 let.
Děti zde získávají první sportovní návyky. Hrají si, cvičí s náčiním i na nářadí.
Kromě pravidelného cvičení chodí na vycházky, na konci školního roku vyrazí do
„Pohádkového lesa“ s opékáním párků
a v prosinci vyhlížejí Mikuláše s čertem.
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Oddíl aerobiku dětí je nejmladším
oddílem odboru. Pod vedením zkušené
cvičitelky se schází asi 15 dětí, které se
učí prvním aerobikovým krůčkům i sestavám.
Oddíl sportovní gymnastiky má
již čtyřicetiletou tradici. Pod vedením
5 trenérů cvičí asi 35 děvčat a chlapců.
V oddíle jsou přeborníci regionu i kraje
ve sportovní gymnastice. Jsou zde i medailisté z republikových soutěží. Kromě
gymnastiky se děti věnují také lehké atletice a turistickým soutěžím. Oddíl má
několik přeborníků republiky v turistické
soutěži „Medvědí stezka“.
Turistický oddíl Žlutý kvítek sdružuje asi 70 dětí, které vede 8 oddílových
vedoucích. Kromě turistických výšlapů,
her a táborů se oddíl zaměřuje především
na turistické soutěže. Oddíl má několik
přeborníků Moravskoslezského kraje, mistry republiky i mezinárodní mistryně. Má
také držitelé Českého poháru. Juniorský
tým oddílu byl oceněn za rok 2011 mezi
pěti nejlepšími sportovními juniorskými
týmy Moravskoslezského kraje. Vedoucí
oddílu Jaromír Šupina byl pak oceněn
mezi 5 nejlepšími trenéry a cvičiteli Moravskoslezského kraje.
Turistický oddíl Modré Šípy se
schází nepravidelně při různých turistických výšlapech. Členy tvoří především
bývalí odchovanci oddílu. Nejmladší členové mají okolo 25 let, nejstaršímu se
blíží osmdesátka.
Oddíl florballu se schází 1x týdně. Sdružuje asi 10 dorostenců a mužů.
V uplynulé sezóně se oddíl přihlásil do
Podbeskydské florbalové ligy a stal se jejím vítězem.
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Ve své krátké historii uspořádal oddíl
také několik ročníků florbalového turnaje.
Od roku 2009 nese tento turnaj název Memoriál Lukáše Mališe a je věnován
památce bývalého spoluhráče a kamaráda Lukáše Mališe, který tragicky zahynul
při autonehodě.
Oddíl aerobiku dospělých navštěvuje asi 35 žen. Pod vedením zkušených
cvičitelek se věnují různým formám aerobiku. Cvičí se s owerbally, švihadly, posilovacími činkami, na stepech a gymnastikballech. Ženy se několikrát zúčastnily
regionálních a krajských přehlídek v pódiových skladbách.
Oddíl kalanetiky a pilates navštěvuje asi 15 žen. Zaměřují se především
na zlepšení své fyzické kondice formou
různého posilování.
Oddíl fotbálku. Pravidelně se 2x
týdně schází asi 30 mužů a dorostenců.
Oddíl nohejbalu se schází 1 x týdně.

Kromě své sportovní činnosti pomáhají muži obou oddílů (fotbálek i nohejbal)
také při pořádání různých soutěží ( sportovní gymnastika, pódiovky apod. ), které
se konají v místní tělocvičně.
Oddíl jógy. Asi 40 členů ve věku od
20 do 90 let se schází 1x týdně. Kromě
cvičení pořádá oddíl vycházky do okolí,
zájezdy a také zajímavé přednášky o zdravém životním stylu.
Oddíl zdravotního cvičení vede
velmi zkušený cvičitel. Asi 20 členů si
zde snaží vylepšit, či alespoň udržet svůj
zdravotní stav. Je zaměřen především na
nemoci pohybového ústrojí a roztroušené sklerózy.
Jak sami vidíte, činnost našeho odboru je velmi pestrá. Vybrat si svou aktivitu
může opravdu každý, od těch nejmenších
ročních batolat až po seniory.
Harmonogram cvičení jednotlivých
oddílů najdete na www.palkovice.cz
v sekci tělocvična. Rádi mezi sebou přivítáme od září nové zájemce.
Za odbor ASPV Martina Mertová

Z činnosti odboru ASPV - soutěže
Regionální
skladeb

přehlídka

pódiových

V sobotu 31. 3. 2012 se v naší tělocvična konala regionální přehlídka
pódiových skladeb. Předvedeno bylo
14 skladeb z TJ VP FM – 11.ZŠ, TJ Palkovice, TJ VP FM - Storm club, TJ VP
FM - Fanky Beat a TJ VP FM – Flash
club. Diváci viděli scénický tanec, aerobik, ale i skladby taneční s gymnastickými
prvky. Porota měla nesmírně těžkou úlohu – vybrat 5 skladeb do krajské přehlíd-

ky. Všechny skladby byly nápadité a velice hezké. Nás těší, že do kraje postupuje
naše „šmoulí“ skladba Brannej den. Kromě nás ještě postupují: Klokani a Pravěk
z TJ VP FM – 11. ZŠ a skladby Chaplin
a Závislost TJ VP FM – Funky Beat Kristýny Blahutové.
Krajská přehlídka pódiových skladeb se konala v sobotu 28. 4. 2012
rovněž v naší tělocvičně. Zúčastnilo se jí
24 skladeb z Bruntálu, Opavy, Havířova,
Třince, Frýdku-Místku, Mošnova, Kopřivnice, Horní Lhoty, Kateřinek a Slavkova
u Opavy – celkem 258 účastníků.
15
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Krajská přehlídka se konala v rámci
oslav 20. výročí ČASPV a součástí bylo
i vyznamenání zasloužilých cvičitelů z celého Moravskoslezského kraje.
Všem divákům se tato akce líbila a nešetřili slovy chvály.
Krajská soutěž ve sportovní gymnastice
V neděli 22. dubna 2012 se v naší
tělocvičně uskutečnila krajská soutěž ve
sportovní gymnastice za účastí 120 cvičenců z Karviné, Oder, Kateřinek, Slavkova u Opavy, Frýdku-Místku, Paskova
a Palkovic.
Naši vesnici reprezentovalo 5 děvčat
a 1 muž. A nevedli si vůbec špatně. Družstvo nejmladších žákyň ve složení Vanda
Gřesová, Eliška Mertová a Hana Milatová
získalo bronzové medaile v konkurenci
11 družstev. V jednotlivcích pak Vanda
Gřesová skončila na 10. místě, Hana Milatová na 13. místě, Karolína Bužková na
18. místě a Eliška Mertová na 20. místě.
V kategorii mladších žákyň se umístila
Kristina Gřesová na 6. místě. Její družstvo, ve kterém byla společně s děvčaty
11. ZŠ FM, získalo stříbrné medaile.
V kategorii mužů vystoupil Aleš Bílek
na bronzový stupínek.
Děkujeme všem za hezkou reprezentaci Palkovic.
Regionální soutěž v atletice
V sobotu 5.5.2012 se uskutečnila na
stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek regionální soutěž v atletice. Letošní účast
bohužel nebyla příliš velká – TJ Kunčice
p.O., TJ Palkovice a TJ VP FM. To však
rozhodně neubralo na sportovních výkonech soutěžících.
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Naše „A“ družstvo nejmladších žákyň
ve složení: Markéta Balášová, Alexandra
Radová, Viola Muchová a Karolína Bužková zvítězilo, „B“ družstvo ve složení:
Vanda Gřesová, Eliška Mertová, Jolana
Muchová a Alena Mikešová skončilo na
2. místě. V jednotlivcích pak Markéta Balášová získala zlatou medaili a Viola Muchová stříbro.
V kategorii mladších žákyň družstvo
ve složení: Kristina Gřesová, Bára Šidelková a Adéla Dybalová obsadilo 2. místo.
V kategorii starších žákyň zvítězila Simona Dárková.
Do krajské soutěže, která se bude konat 26. 5. 2012 ve Stonavě postupují:
Markéta Balášová, Viola Muchová, Alexandra Radová a Simona Dárková.
Všem dětem děkujeme za pěknou reprezentaci a postupujícím budeme držet
palce v krajské soutěži.
Regionální soutěž „Medvědí stezka“
V sobotu 12. 5. 2012 se v Metylovicích uskutečnila regionální soutěž „Medvědí stezka“ (turistický závod). Ráno nás
sice přivítalo slunečními paprsky, avšak
úderem desáté hodiny se zvedl silný vítr
a blížily se tmavé mraky. Přesto se na trať
vydali první závodníci. Brzy se k větru
přidal i pořádný „slejvák“, ale všech 48
závodníků trať zvládlo na výbornou.
Soutěžící plnili různé úkoly – vázání
uzlů, hod na cíl, práce s buzolou a mapou, znalosti z oblasti zdravovědy, vlastivědy, fauny a flóry. Část úseku absolvovali
soutěžící dle buzoly (tzv. azimutový úsek).
Přestože nám počasí nepřálo, všichni byli
v cíli spokojeni. Nejvíce samozřejmě ti,
kteří získali medaile a také ti, kteří si vybojovali postup do krajského kola. Z Palkovic je to 7 hlídek.
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Výsledky:
Mladší žákyně: Vanda Gřesová
a Bára Šidelková – 2. místo
Anežka Sochová a Eva Irene Martinová – 3. místo
Kristina Gřesová a Hana Polášková – 4. místo
Eliška Kubalová a Kateřina Žváková – 5. místo
Mladší žáci: Kamil Trochta a Dominik
Edward Martin – 2. místo
Starší žákyně I: Monika Sukačová
a Jana Dybalová – 1. místo
Anna Huďová a Adéla Dybalová
– 3. místo
Starší žáci I: Daniel Bareš a Dominika
Barešová – 2. místo
Florbalisté ASPV vyhráli PFL
Florbalový tým ROVER‘S, reprezentující Palkovice pod hlavičkou ASPV, se letos zúčastnil Podbeskydské florbalové ligy.
Jde již o 5. ročník soutěže, hrané na Frýdlantském gymnáziu, kterou kromě místního Sokola spolupořádá Sokol Frenštát
pod Radhoštěm. Ačkoli je PFL primárně
zaměřena na mladou generaci florbalové
společnosti, paradoxně největší zastoupení měla nově vytvořená soutěž mužů
(2 skupiny po 7 týmech).
Vzhledem k velikosti hřišť v tělocvičnách se hrálo 3+1, hrubý čas hry
2x15minut, systém „každý s každým 2x“
ve 4 turnajích. Z každé skupiny pak postupují 3 nejlepší týmy do finálové skupiny.
Ostatní týmy hrály o 7. - 14. místo.
ASPV Rover‘s byli nalosováni do Radhoštské skupiny, kde nejtěžším soupeřem
byli mladí kluci z Frenštátu, kde hlavně

Starší žákyně II: Lucie Juřenová
a Zuzana Kunzová – 1. místo
Jana Bajtková a Hana Polášková
– 3. místo
Starší žáci II: Daniel Kunz a Petr
Bílek – 2. místo
Adam Bukovjan a Tomáš Trojčínský – 3. místo
Dorostenky: Zuzana Juřenová a Hana
Magerová – 2. místo
Petra Vyvialová a Kateřina Vyvialová – 3. místo
Dorostenci: Ondřej Huďa a Jolana
Kusá – 3. místo
Za odbor ASPV
Martina Mertová
druhý zápas měl skvělou sportovní atmosféru, oba zápasy jsme nakonec vyhráli.
Jediné body nám z 12 zápasů vzali na prvním listopadovém turnaji hráči Polanky po
remíze v nervózním závěru 4:4, kde jsme
sporně vyrovnali v powerplay. Dalšími
účastníky naši skupiny byli FAC Ostrava,
SMOG Ostrava, Stará Bělá a DDM Kopřivnice, které jsme 2x s přehledem porazili. Do finálové skupiny s námi postoupily mužstva Frenštátu a Kopřivnice a 12
bodů, které jsme s těmito soupeři nahráli.
V prvním finále jsme 3x vyhráli, jednou
jasně nad Sokolem Frýdek-Místek a ve
dvou dalších zápasech po vlažných začátcích nad Hrabovou a Frýdlantem n.O.
Tyto zápasy již měly mimořádnou kvalitu,
kterou ocenila zvlášť plná divácká galerie
nad hřištěm. Ve druhém finále (24. 3.
2012) už jsme si v poklidu pohlídali první
pozici po dvou vítězstvích a jedné zbytečné remíze s Frýdlantem. Při premiérové
17
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účasti jsme tak po 16 vítězstvích a 2 remízách s přehledem vyhráli velmi dobře
organizovanou a kvalitními hráči obsazenou PFL, za což patří dík pořadatelům do
Frýdlantu a Frenštátu.
Mezi tyčemi nás jistil Honza Šlachta (5 asistencí!), v útoku řádili Dan Kusý

(53b), Honza Mičulka (35b, vyhlášen nejlepším hráčem týmu), Petr Krhut (34b)
a Vojta Slípek; v obraně drželi akcie týmu
vysoko Marek Závodný, Kuba Kováč,
Honza Huška a Tomáš Svobodník.

31. ročník volejbalového velikonočního turnaje mužů v Palkovicích
Dne 7. dubna se uskutečnil v prostorách našich tělocvičen již 31. ročník
volejbalového turnaje mužů. Tento ročník se konal po pětileté odmlce, kdy se
organizátoři pokusili tento tradiční turnaj
oživit. Tato sportovní akce je již dlouhá
léta organizována na počest našeho bývalého kamaráda Jaroslava Janíka, který
se velkou měrou podílel na rozvoji volejbalu, ale i celé tělovýchovné jednoty
v Palkovicích. Všichni na něho s úctou
vzpomínáme.
Turnaje se letos zúčastnilo šest družstev a konečné pořadí bylo následující.
1. TJ Lignum Morávka (hráli KP I. třídy a letos se jim podařilo z kvalifikace
postoupit do II NL), 2. TJ Sokol Palkovice „A“ (II NL, šanci dostali hráči, kteří si

v právě skončené sezóně příliš nezahráli)
3. TJ Sokol Palkovice „B“ ( OP I. třídy,
po skvělém kolektivním výkonu obsadili
to nejlepší umístění, které v dané konkurenci mohli když s vítězem turnaje dokonce prohráli až po tuhém boji 2:1 na sety)
4. SK Metylovice (KP I. třídy, po právě
ukončené sezóně dostali rovněž šanci
mimo základní sestavu včetně aktuálního
předsedy volejbalového oddílu v Metylovicích Vladimíra Míčka) 5. TJ Sokol Frýdek-Místek „A“ (OP I. třídy) 6. VK Raškovice (OP I. třídy)
Na hladký průběh turnaje dohlíželi
zkušení rozhodčí a bývalí výborní volejbalisté našeho oddílu Tomáš Krč a Jan
Kasperčík. Doufáme, že v následujících
letech se nám podaří tento tradiční turnaj
dále udržet a rozvíjet.
Kamil Zeman

Jan Huška

SDH Palkovice informuje…
SDH Palkovice byly v dosavadním průběhu roku k řešení hlášeny tyto události:
23. 1. požár kontejneru
8. 2. požár RD – v místní části Drožky
16. 2. požár osobního automobilu na
horním konci
17. 3. požár trávy na „Hlínách“
30. 3. požár lesa na Čupku ( jednalo se
ale o neohlášené pálení klestí,takže planý poplach)
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28. 4. doplňování letadla, které asistovalo u hašení požáru lesa na Starých Hamrech v lokalitě Jamník
Dne 7. 7. 2012 Vás srdečně zveme na noční soutěž v požárním sportu „O pohár palkovické sjezdovky
- Memoriál Miloslava Menšíka“. Akce
se bude konat v areálu sjezdovky, začátek
je ve 21 hodin.
Výbor SDH Palkovice
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Společenská rubrika
Blahopřejeme...
V březnu oslavili krásné narozeniny naši spoluobčané paní Liduša Vašková z Myslíku, Alžběta

Diamantová svatba
Nevěsto Drahomíro a ženichu
Bedřichu, přejeme Vám, ať je Vaše
manželství pořád stejně krásné
a šťastné jako láska, která Vás před
léty k němu přivedla.
Manželé Halatovi oslavili 26. dubna
2012 krásných společných 60 let spokojeného života.
Rozloučili jsme se…
„Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo
Vás miloval, vzpomíná dál“
Navždy nás opustily
paní Maria Mičulková,
Věra Ulčáková, EmiSenior klub bilancuje
28. března se od 16. hodin plnil místní kinosál důchodci, protože jsme pro ně
a jejich příznivce zorganizovali besedu
s Českou policií na téma „Senioři v dopravě“. Uvítali jsme poručíka Mgr. Petra
Gřese a p. Pavla Rakuse, který zastřešuje
BESIP v celém Moravskoslezském kra-

Bačová a pan Jaroslav Bujnoch z Palkovic.
V dubnu pak slavili paní Anna Chýlková, Marie Fajkusová, Marie Bednářová,
Jindřiška Janíková a pan Vladimír Kula
z Palkovic.
Připojujeme se
tímto ke všem blahopřáním a přejeme Vám
všem zdraví a štěstí do
dalších let.
Redakční rada Palkovických listů, starosta, rada a zastupitelstvo
obce a KPOZ.

lie Řezníčková, Jaroslava Opachová
z Palkovic a pan Sebestian Chudjak
z Myslíku.
Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který cítíme s Vámi v této těžké chvíli.
Upřímnou soustrast přeje rada,
zastupitelstvo obce Palkovice, KPOZ
a redakční rada Palkovických listů.
ji. Při jejich výkladu a promítání jsme si
oživili povinnosti řidičů, cyklistů a chodců
a každý z nás si odnesl reflexní nákupní
tašku, reflexní pásky na rukávy a předsevzetí opatrnosti, rozvážnosti a pozornosti
na silnicích.
Po ukončení besedy doplnili kinosál
mladší, starší, sportovci i školáci, protože
19
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následovala poutavá beseda s občanem
naší vesnice, horolezcem Liborem Uhrem, který už zdolal tři osmitícovky a teprve jako druhý Čech zdolal v roce 2007
obávanou horu K2 v Himaláji. V současné době se pokouší pokořit Bílou horu
– Dhaulagiri v Himaláji, sedmou nejvyšší
horu světa. Jeho jméno se nám brzy objeví i při extrémním závodu – 24 hodin
na kolečkových bruslích kolem Olešné,
který naváže na vytrvalostní akci Beskydskou Sedmičku a na 24 hodin kolem
Lysé hory.
Následující akce Senior klubu 25.
dubna uspokojila druhou část našeho
členstva. Zorganizovali jsme pro ni tradiční nákupní zájezd do Polského Těšína.
Několik míst v autobuse sice zůstalo vol-

ných, ale tím více se stmelil kolektiv a poznali jsme burzu po Velikonocích, kdy
místa potravinářských stánků nahradily
pulty s pestrými rostlinami do zahrádek
a zahrad.
Těšíme se na příští akce:
úterý 15. 5. – prohlídka Frýdeckého
zámku a jeho zahrad a exkurze do výrobny Marlenky
středa 27. 6. – tradiční smažení vaječiny
na Bařině.
Naši jubilanti:
Vlasta Tomanová (80) a Olga Kvapilová
(75) – oběma přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a pohody.
Iva Mičulková

Zahrádkáři
Kalendář zahrádkáře…
Červen… Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
V červnu již obvykle dozrávají první
třešně a jahody, v zeleninové zahradě
sklízíme saláty, mrkve, ředkve, pór nebo
rané zelí.
Okrasná zahrada
Pro toto období jsou charakteristické
kvetoucí pěnišníky (rododendrony), pustoryly (bílý jasmín), růže, kosatce, pivoňky
nebo petúnie. Okrasným keřům pravidelně upravujeme jejich tvar, řežeme i čerstvě vysazené opadavé živé ploty, kterým
tak vytvoříme podmínky k bohatému zahušťování.
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Trávník za suchých dní pravidelně zavlažujeme, na začátku měsíce přihnojíme
a pomocí pesticidů likvidujeme dvouděložné plevely.
• Okrasným rostlinám odstraňujeme jejich odkvetlá květenství.
• Vyvazujeme nové výhony popínavých
růží, vzrostlé jiřiny a vyšší trvalky.
• Přihnojujeme růže, aby nám nasadili
na další kvetení.
• Kopretiny, chrpy a vlčí boby po odkvětu seřízneme, aby znovu vykvetly.
• Cibulky tulipánů a narcisů vytahujeme
koncem měsíce z půdy a uskladníme je
v suchu.
• Některé pokojové rostliny můžeme začít postupně přivykat na venkovní slunění na terase.
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Ovocná zahrada
V červnu dozrává první ovoce. Zejména po teplém jaru můžeme již v červnu
sklízet třešně, jahody, maliny nebo rybízy.
Pod rostliny jahodníků nastýláme piliny,
trávu nebo slámu, abychom je ochránili
před kontaktem s vlhkou půdou a předešli tak plísňovým chorobám.
Také v tomto měsíci bychom měli
upravovat tvar koruny a zahuštění nových
letorostů. Bujně rostoucí stromy sestříháme, abychom zpomalili jejich růst.
• Stromy s bohatou násadou plodů přihnojujeme.
• Půdu pod ovocnými stromy udržujeme
v bezplevelném stavu.
• Révu vinnou přihnojujeme a v zóně
hroznů a ve spodní třetině nových výhonů vylamujeme neplodné letorosty
(zálistky).
• Kontrolujeme ovocné dřeviny, jestli
nejsou napadeny plísňovými chorobami nebo škůdci. Je-li to potřeba, zopakujeme ochranný postřik proti škůdcům a chorobám.
Doporučená chemická ochrana:
• Při silném infekčním tlaku houbových
chorob (vlhké a teplé počasí) provádíme i v červnu ošetření proti houbovým chorobám jádrovin (padlí
a strupovitosti). Z přípravků doporučuji buď PUNCH 10 EW nebo TOPAS
100 EC či TALENT (SYSTHANE
12 EC). Všechny působí proti oběma
chorobám. K zesílení účinku a oddálení vzniku rezistence se kombinují
s kontaktními preparáty např. s DITHANEM. Jakmile však infekční tlak
pomine, vracíme se zpět k samotným
kontaktním přípravkům, tedy proti

•

•

•

•

strupovitosti např. použijeme DITHANE DG NEOTEC, proti padlí přípravky na bázi síry např. SULIKOL K nebo
KUMULUS WG.
U třešní a višní začátkem června v době zrání „Rychlice německé“
dochází při teplém a vlhkém počasí
k počátkům infekce, zapříčiňující skvrnitost listů třešně a višně. Zde kromě
DITHANU a DELANU 750 SC, které
působí pouze preventivně, je možné
použít účinnější preparáty a to SYLLIT
65 WP, BAYCOR 25 WP, případně
PUNCH 10 EW.
Začátkem června především ošetřujeme jabloně proti obaleči jablečnému. Jakmile se už na stromě vyskytne
první červivý plůdek - musíme okamžitě použít organofosfát RELDAN 40
EC, nebo výborně účinkující systémové přípravky neonikotinoidy - MOSPILAN SP nebo CALYPSO 480 SC.
Po 10. červnu začíná nálet mouchy vrtule třešňové způsobující červivost
třešní zrajících v červenci a v srpnu.
Přípravek CALYPSO 480 SC má
ochrannou lhůtu 14 dnů. Nálet vrtule
třešňové se dá přesněji určit pomocí
žlutých lepových desek vyvěšených do
korun třešní. Bývá to obyčejně v době,
kdy v přírodě kvete černý bez. Proti
vrtuli vždy ošetřujeme těmito přípravky dvakrát ve čtrnáctidenním intervalu. Prvý postřik načasujeme za 14dnů
po začátku soustavného náletu tohoto
škůdce.
Každoročně se na ovocných stromech
a na bobulovinách vyskytují listové
mšice. Zde nesmíme váhat a včas
proti nim je třeba použít PIRIMOR 50
WG.
21
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• V červnu vyžaduje vinná réva zvýšenou pozornost při chemické ochraně.
Nejprve, obyčejně začátkem června
těsně před květem nebo nejpozději
na začátku kvetení vinné révy musíme provést další ošetření proti padlí
a peronospoře a případně i proti obalečům, např. použijeme kombinací MIKAL M s IQ CRYSTALEM případně
i přípravkem RELDAN 40 EC, pokud
je silný nálet obalečů a nebylo proti nim provedeno ošetření. Ihned po
odkvětu je třeba provést další ošetření
proti padlí a plísni vinné révy. Právě
ve fázi po odkvětu nastupuje období
vysoké citlivosti mladých hroznů k infekci. Zde je třeba již upřednostnit
intenzivně působící přípravky např.
QUADRIS+FOLPAN 80WG a nebo
již továrně připravenou kombinaci obsahující obě vyjmenované složky pod
jménem QUADRIS MAX. Tento přípravek je možné použít během sezony
maximálně 3x. Za 2 týdny po odkvětu, kdy bobule jsou již velikosti hrášku,
provedeme další ošetření proti padlí
a proti plísni vinné révy a to stejným
kombinovaným přípravkem jako při
předchozí aplikaci.
Vinná réva - zvláště pak v našich
„okrajových oblastech pěstování
s horšími klimatickými podmínkami“ je velmi náročná na chemickou
ochranu. Řešením je vysazování nových-vůči chorobám rezistentním tzv.
PI-WI odrůd.
• Po sklizni jahod, tedy většinou koncem června, je nutné ošetřit jahodiště.
Pokud se nám vyskytne bílá či fialová
skvrnitost listů jahodníku, pak sežneme porost a ošetříme přípravkem
DITHANE DG NEOTEC. Vždy však
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po sklizni bychom měli likvidovat roztočíka jahodníkového (MOSPILAN 20
SP).
Zeleninová zahrada
V červnu sklízíme saláty, mrkve,
ředkve, loňský pór, kadeřávek a rané zelí.
V první polovině měsíce sklízíme rebarboru, v druhé pak koření a bylinky, které
sušíme na tmavém, dobře větraném a suchém místě. Na nové vzniklé volné záhony můžeme začít ihned vysévat keříčkové
fazole, ledový salát, ozimý pór, pozdější
mrkve a dřeňový hrách.
Zálivkou s přidanými hnojivy kropíme
pozdní košťáloviny a plodovou zeleninu.
Zálivku neprovádíme na listy, ale ke kořenům. Vodu nestříkáme, protože bychom
tím navíc přispěli k pukání plodů a vzniku
houbových onemocnění.
• Plody rajčat pěstujeme maximálně na
dvou výhonech u každé rostliny. Další
výhony vyrůstající z paždí listů odstraňujeme.
• Rebarboře a libečku odstraňujeme
květní výhony, aby se rostliny nevysilovali tvorbou semen.
• Nepřeje-li nám počasí, chráníme teplomilné rostliny proti chladnému počasí fóliovými kryty.
• Provádíme ochranné postřiky proti
plísním, mšicím a housenkám.
Doporučená chemická ochrana:
• Červen je měsícem, kdy u zeleniny a brambor hrozí masivní výskyt
plísní. U rajčat je to plíseň rajčete
a septoriová skvrnitost listů. Proto
je třeba za vlhkého a teplého počasí
opakovaně preventivně ošetřovat rajčata. Jako nejlepší se jeví použít před
sklizní ACROBAT MZ (0,25%) - OL

PALKOVICKÉ LISTY

je 21 dnů, během sklizně je nutné jej
vystřídat přípravkem RIDOMIL GOLD
MZ 68WP Pepite, protože má výhodnou velmi krátkou ochrannou lhůtu (3
dny). U brambor hrozí výskyt plísně
bramborové a poškození natě mandelinkou bramborovou. Proti bramborové plísni se opět jeví jako nejlepší
ACROBAT MZ v koncentraci 0,25%,
nebo ještě účinnější CASOAR. Proti
mandelince jsou dostatečně účinné organofosfáty (např. RELDAN 40
EC). Výborně zde působí neonikotinoid MOSPILAN 20 SP a CALYPSO
480 SC. U plísně cibulové opět
jako optimálně účinný je ACROBAT
MZ. Začátek června je nejzazší termín, kdy je třeba cibuli preventivně
ošetřit tímto přípravkem. Ten, kdo
pěstuje okurky na záhonech, se pak
neobejde bez pravidelného preventivního ošetřování porostu proti plísni
okurkové. I zde opět nejlépe osvědčují systémové přípravky ACROBAT
MZ (0,25%) a vynikající ALIETTE 80
WP (0,2%). ACROBAT opět použije-

me před nástupem plodnosti, naproti
tomu přípravek ALIETTE, případně
PREVICUR 607 SL můžeme využívat
i během sklizně - vždy je použijeme
ihned po otrhání plodů, neboť mají
velmi krátkou ochrannou lhůtu - 3 dny.
Ten, kdo má v zásobě KUPRIKOL
50, může použít tento přípravek preventivně na začátku ošetřování proti
všem výše uvedeným plísním u zeleniny a brambor v koncentraci 0,4%. Je
třeba si však uvědomit, že jde pouze
o kontaktní přípravek, který působí
pouze preventivně. Podobně účinkuje
a má i krátkou ochrannou lhůtu organický fungicid BRAVO 500. Avšak při
masivním infekčním tlaku a při prvních
příznacích napadení plísněmi na uvedených zeleninách a na bramborách se
musí každopádně použít výše uvedené
systémové přípravky (ACROBAT MZ,
RIDOMIL GOLD MZ68 WP, Pepite,
ALIETTE 80WP), protože mají především léčebný efekt a hluboce pronikají
do pletiv zeleniny či brambor.
Ing. Vratislav Obadal

Recepty pro Vás
Když červen tak něco červeného –
například červená řepa. Dnes Vám nabídnu recepty, které Vám všem zaručí,
že pokrmy budou mít dostatek minerá-

lů, vitamínů a dalších prospěšných látek. Věřte, že díky červené řepě bude
pohlazeno nejen Vaše zdraví, ale i Vaše
chuťové buňky.

Salát z červené řepy
s česnekem a s kysanou smetanou

Červenou řepu oloupeme a nastrouháme.
Smícháme ji s prolisovaným česnekem,
nakrájenou cibulí, citronovou šťávou a se
smetanou. Dle chuti přidáme pepř a sůl.
Necháme chvíli vychladit a salát z červené
řepy s kysanou smetanou podáváme například s pečivem.

3 ks červené řepy (nevařená), 3 stroužky česneku, 200 ml smetany (kysaná,
zakysaná), malá cibule, 1 citron, sůl
a pepř
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Fazolový guláš s červenou řepou
300 g červené řepy, 200 g fazolí, několik stroužků česneku, 2 cibule, lžíce olivového oleje, sladká mletá paprika, kmín,
mouka, sůl a pepř
Fazole namočíme přes noc, před vařením vyměníme starou vodu za novou.
Fazole vaříme půl hodiny a přihodíme
k nim řepu na krájenou na kostky. Přidáme k nim kmín a mletou papriku. Mezi-

Názor občana
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, téma místního koeficientu a daň z nemovitosti nabyly v dnešních
dnech na aktuálnosti. Dovolte mi, abych
vás informoval o dalších krocích, které
jsem podnikl za účelem správného výpočtu daně z nemovitosti v naší obci. Na
následujících řádcích vám také nastíním,
jak se zákonného a především spravedlivého platebního výměru domáhat.
Především vám chci sdělit, že dne 18.
04. 2012 byl Ministerstvu vnitra České
republiky odeslán Podnět k provedení
kontroly výkonu samostatné působnosti
a k pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2011. Text Podnětu
jsem se snažil poskytnout co největšímu
počtu z vás, ale není v mých silách takto informovat všechny, takže v případě
zájmu o tento text můžete kontaktovat
přímo mě. Nyní nezbývá než čekat, jak
kontrola Ministerstva dopadne a jaké přinese pro nás pro všechny důsledky.
Jelikož platební výměry daně z nemovitosti přicházejí jednotlivým poplatníkům již v těchto dnech, nelze jen pasivně
čekat, jak kontrola Ministerstva vnitra do24

tím osmažíme cibuli, kterou přihodíme ke
guláši. Až budou
fazole s řepou
měkké, dokořeníme je a přidáme
k nim prolisovaný
česnek. Dle potřeby zahustíme
a vaříme ještě
pět minut. Guláš
s červenou řepou podáváme s chlebem.

padne. Navrhuji tedy podat proti platebnímu výměru daně opravný prostředek.
Podle daňového řádu se lze proti platebnímu výměru odvolat, a to ve lhůtě do 30
dnů od jeho doručení. Poněkud komplikovanější je to, že odvolání musí každý
daňový subjekt podat sám. Po konzultaci
s Finančním úřadem ve Frýdku - Místku
jsem dospěl k závěru, že nejlepším řešením je daň zaplatit a poté podat odvolání.
V případě neúspěchu ve věci nám nenaskočí úroky a v případě úspěchu vznikne
přeplatek. Nemáme tedy co ztratit, jen
získat. Je mi jasné, že pro některé z vás
není sepsání takového odvolání lehkým
úkolem, proto vám v případě zájmu s odvoláním pomohu. Můžete se na mě bez
obav obrátit a to z důvodu pomoci s odvoláním, poskytnutím textu odeslaného
Podnětu nebo poskytnutí jiných informací ohledně mého postupu v této věci.
Nezapomínejme, že v obou případech (úspěch i neúspěch v pozastavení
účinnost vyhlášky pro tohle zdaňovací
období) bude vyhláška účinná pro rok
2013. Je tedy nezbytné začít situaci řešit
už teď, neboť do října není zase tak daleko. Zastupitelstvo se na svém zasedání
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ze dne 19. 12. 2011 vyjádřilo tak, že ve
věci místního koeficientu zrealizuje anketu, zatím žádná neproběhla. Zastupitelé
se nejspíš domnívají, že naše hájení občanských práv utichlo. Téma místního
koeficientu a problematiky kolem něj
hodlám opět otevřít na nejbližším zasedání Zastupitelstva, pevně věřím ve vaši
účast a podporu na něm.
Názor vedení obce k předchozímu
článku
Na základě dopisu pana Kreuzmanna
nás Ministerstvo vnitra požádalo o předložení podkladů k projednání podnětu
na pozastavení účinnosti obecně závazné
vyhlášky o stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitosti. Po obdržení této žádosti Ministerstva vnitra a další
konzultaci s právníkem jsme přesvědčeni,
že obecně závazná vyhláška včetně pro-

S přáním hezkého dne
Petr Kreuzmann
kreuzmann.p@seznam.cz
Palkovice 729, Tel. 605425768
Za text tohoto osobního dopisu a důsledky jeho obsahu je odpovědný autor. Redakční rada se
s tímto dopisem neztotožňuje.
cedurálních úkonů při jejím schvalování
a uveřejňování byla od počátku správně
a v souladu se zákonem, a proto není důvod, aby byla ministerstvem pozastavena,
případně soudně zrušena. Proto si myslíme, že podávat finančnímu úřadu odvolání
proti výši daně je bezpředmětné. O závěrečném stanovisku ministerstva vnitra Vás
budeme informovat v některém z dalších
čísel Palkovických listů.
Starosta a místostarosta obce

Termínový kalendář
13.6. Tělocvična Palkovice – přehlídka činnosti ke 40. výročí založení oddílu
sportovní gymnastiky, 25. výročí založení oddílu Žlutý kvítek a ke 20. výročí
ČASPV
16.6. Dětský den – zahrada za ZŠ v Palkovicích
27. 6. Seniorklub – tradiční smažení vaječiny na Bařině
7. 7. SDH Palkovice – noční soutěž „O pohár palkovické sjezdovky – Memoriál
Miloslava Menšíka“. Začátek od 21 hodin v areálu „pod sjezdovkou“.
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,
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 29. 6. 2012.
Vychází osmkrát ročně.
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