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Pohádkový les - u perníkové chaloupkyPohádkový les - u perníkové chaloupky

Takto vypadá školní h�íšt� Takto vypadá školní h�íšt� 
po odpoledním sportování naší mládežepo odpoledním sportování naší mládeže

Pohádkový les - u vodník�Pohádkový les - u vodník�

Perlon cup -  Palkovický tým

Takhle rozhodn� ne!!!Takhle rozhodn� ne!!!

Závody na horských kolech
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Memoriál A. �ezní�ka - start nejmladší kategorie

Memoriál A. �ezní�ka 
- nejstarší ú�astník
pan František Zikeš

Memoriál A. �ezní�ka - start hlavního závodu
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�íjen

Svatý František – v poledne košile, ráno kožíšek.

Den svaté Terezi�ky nebývá bez vlaži�ky.

Déš	 na Havla, déš	 na Vánoce.

V �íjnu hodn� žalud� a bukvic oznamuje zimy víc.

Spadne-li v �íjnu listí, bude mokrá zima.
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Zprávy z Obecního ú�adu...

Usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 

16. 7. 2012 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na v�domí:
1) Kontrolu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce.
2) Rozbor hospoda�ení obce k 30. 6. 2012.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) �leny návrhové komise ve složení Slavomír Ba�a, Dalibor Rada, Aleš Kubala.
3) �leny komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. V�ra Krpcová, Ing. Josef Bílek.
4) Toto usnesení:

a) Zastupitelstvo obce Palkovice konstatuje ov��ení ve smyslu ustanovení § 54 
odst. 2 zákona �. 183/2006 Sb., stavební zákon ve zn�ní pozd�jších p�edpi-
s�, že návrh Územního plánu Palkovice není v rozporu s Politikou územního 
rozvoje �R 2008 a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
a se stanovisky dot�ených orgán� a Krajského ú�adu MSK

b) Rozhoduje o námitkách v souladu s § 172 odst. 5 zákona �. 500/2004 Sb., 
správní �ád ve zn�ní pozd�jších p�edpis� dle p�ílohy 

c) Zastupitelstvo obce Palkovice vydává ve smyslu § 6 odst. 5 písm.c) záko-
na �. 183/2006 Sb., stavební zákon a za použití § 43 odst. 4 stavebního 
zákona, v souladu s § 171 až 174 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád  
a § 13 a p�íloha �. 7 vyhl. �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkla-
dech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací 
�innosti ÚZEMNÍ PLÁN PALKOVICE formou opat�ení obecné povahy 
�.1/2012 s ú�innosti od 15.8.2012.

5) Obecn� závaznou vyhlášku �. 1/2012, kterou se zrušuje Obecn� závazná vyhláš-
ka �. 3/1998, 4/2003, 1/2005 a 2/2006.

6) Prohlášení kaple Panny Marie Sedmibolestné na Myslíku za kulturní d�dictví ven-
kova, tj. kulturní d�dictví Obce Palkovice, místní �ást Myslík.

7) V návaznosti na prohlášení kaple Panny Marie Sedmibolestné na Myslíku za sou�ást 
kulturního d�dictví venkova kroky vedoucí k oprav� její budovy a okolí a p�ípravu
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dalšího využití kaple Panny Marie Sedmibolestné na Myslíku pro rozvoj duchov-
ního života a cestovního ruchu v Palkovicích.

8) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a St�echy �agan, Ostravice, na opravu st�e-
chy na budov� Jednoty v Palkovicích �. 265 za cenu 279 994,-K� bez DPH 
a pov��uje starostu obce jejím podpisem.

9) Na základ� doporu�ení rady obce provedení úprav v základní škole za ú�elem 
rozší�ení mate�ské školky firmou Ivo Jarolím-Školstav. Zastupitelstvo pov��uje 
starostu obce podpisem smlouvy na tuto akci.

10) Poskytnutí p�ísp�vku TJ Sokol Palkovice na podporu �innosti zájmových organi-
zací ve výši 150 000,-K� na rok 2012.

III. Ukládá:
1) Místostarostovi obce zajistit zve�ejn�ní uzáv�rky hospoda�ení obce za rok 2011 

v �len�ní na oddíl paragraf dle zastupitelstvem schváleného rozpo�tu obce.

IV. Ruší:
1) s ú�inností ke dni 14. 08. 2012 usnesení obecního zastupitelstva ze dne 

30. 03. 1998 – bod 6 oddílu schvaluje, kterým byl schválen územní plán obce 
Palkovice 

2) s ú�inností ke dni 14. 08. 2012 usnesení obecního zastupitelstva ze dne 
29. 11. 1999 – bod �. I/9, kterým byl schválen návrh zm�n �. 1 územního plánu 
obce Palkovice 

3) s ú�inností ke dni 14. 08. 2012 usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 09. 2001 
– bod � 2 oddílu schvaluje, kterým byl schválen návrh zm�n �. 2 územního plánu 
obce Palkovice 

4) s ú�inností ke dni 14. 08. 2012 usnesení �. ZO/7/2003/II./2 ze zasedání za-
stupitelstva obce ze dne 11. 09. 2003, kterým byl schválen návrh zm�n �. 3 
územního plánu obce Palkovice 

5) s ú�inností ke dni 14. 08. 2012 usnesení �. ZO/16/2005/II./6 ze zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 27. 04. 2005, kterým byl schválen návrh zm�n �. 4 
územního plánu obce Palkovice 

6) s ú�inností ke dni 14. 08. 2012 usnesení �. ZO/2/2006/II./11 ze zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2006, kterým byl schválen návrh zm�n �. 5 
územního plánu obce Palkovice

V Palkovicích 16. 7. 2012.

    Radim Ba�a  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta
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D�ležité upozorn�ní - p�ísp�vek na 
údržbu nemovitostí a jejich okolí 
v roce 2012

P�ipomínáme ob�an�m, že dohody 
o poskytnutí p�ísp�vku na údržbu nemo-
vitostí a jejich okolí v roce 2012 budou 
uzavírány do 30. 11. 2012 v ú�edních 
dnech na Obecním ú�adu v Palkovicích. 

K žádosti je pot�eba doložit doklad 
o zaplacení dan� z nemovitostí, ob�anský 
pr�kaz a �íslo bankovního ú�tu, na který 
bude p�ísp�vek p�eveden.

Informace pro poplatníky dan�, 
kte�í platí da� z nemovitostí ve více 
splátkách:

Dohodu o poskytnutí p�ísp�vku na 
údržbu nemovitostí a jejich okolí m�že 
poplatník dan� uzav�ít pouze jednou (po 
zaplacení všech splátek).

Informace pro poplatníky dan�, 
kte�í vlastní nemovitosti i mimo ka-
tastrální území Palkovice a Myslík.

V takovémto p�ípad� je nutno doložit 
výši dan� za nemovitosti v Palkovicích a na 
Myslíku. Vzhledem k tomu, že finan�ní 
ú�ad provádí toto rozú�tování za úplatu, 
doporu�ujeme t�mto ob�an�m podepsat 
na Obecním ú�adu v Palkovicích formulá� 
zprošt�ní ml�enlivosti a obecní ú�ad zajistí 
toto rozú�tování bezplatn�.

Informace držitel�m pr�kazu ZTP 
a ZTP/P

V letošním roce kon�í platnost do-
savadního ozna�ení do automobil� pro 
osoby zdravotn� postižené. P�vodní 
ozna�ení motorového vozidla je pot�eba 
vym�nit za parkovací pr�kaz ozna�ující 
vozidlo p�epravující osobu t�žce zdravot-
n� postiženou.

Vým�na je možná pouze do kon-
ce roku 2012!

Celkem je pot�eba vym�nit kolem 
3 000 p�vodních ozna�ení. Dosud je vy-
daných pouze 350 nových parkovacích 
pr�kaz�. V sou�asné dob� je možno si 
pot�ebnou vým�nu vy�ídit bez �ekání. 
K záv�ru roku lze p�edpokládat, že se 
p�íslušné vy�izování parkovacích pr�kaz� 
nep�íjemn� protáhne. M�žete se ocitnout 
ve frontách s velmi dlouhou �ekací do-
bou!
Jaké doklady je nutné mít s sebou?
• ob�anský pr�kaz
• pr�kaz mimo�ádných výhod (ZTP, 

ZTP/P)

• 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm
• p�vodní ozna�ení motorového vozi-

dla (vozí�ek v modrém poli)
• rodný list zdravotn� postiženého dít�-

te (jestliže vy�izuje zákonný zástupce)
• listinu opatrovníka nebo usnesení 

o ustanovení opatrovníka (pokud je 
ustanoven opatrovník)

• p�ítomnost zmocn�nce za osobu, 
která není schopna podpisu + léka�-
ské potvrzení o této skute�nosti

Magistrát m�sta Frýdku-Místku
odbor sociální pé�e
odd�lení terénní práce 
s nezam�stnanými a rodinou

Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek
Tel:  558 609 690
 558 609 606
Ú�ední hodiny:
Po  8.00 – 17.00
St   8.00 – 17.00
�t           13.00 – 15.00
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Není d�vod d�lat nepo�ádek!
Na základ� post�eh� a informací �len� 

komise místního a bytového hospodá�ství 
a n�kterých všímavých spoluob�an� je na 
míst� tímto �lánkem trochu oživit i upo-
zornit na n�které nešvary, týkající se naše-
ho okolí, ve kterém žijeme. Je nutné p�i-
pomenout, že naše obec má velmi dob�e 
propracovanou koncepci sb�ru a uložení 
veškerých odpad�, se kterými se m�žeme 
každodenn� setkávat.

Do sb�rného dvora, nacházejícího se 
v centru obce naproti obecního ú�adu, 
mohou ob�ané Palkovic uložit tém�� vše-
chen odpad ve st�edu a v sobotu v níže 
uvedených hodinách. Nelze zde ukládat 
jen ojeté pneumatiky, které jsou povinni 
vým�nou za nové, odebírat provozovatelé 
pneuservis�. Nov� také nelze ukládat sta-
vební su	.

Dalšími významnými místy k uložení 
t�íd�ného odpadu jsou tzv. „sb�rná hníz-
da“, která jsou rozmíst�ná v r�zných �ás-
tech a místech našich katastr� v obci. Zde 
jsou umíst�ny barevné kontejnery ozna�e-
né pro jednotlivé druhy t�íd�ného odpad� 
(plasty, papír, barevné sklo a bílé sklo). 
Naše obec je již n�kolik let tradi�n� vy-
hodnocována mezi 10 nejlepšími obcemi 
v Moravskoslezském kraji ve sb�ru a t�í-
d�ní odpad� a to díky Vám ob�an�m. Za 
toto t�íd�ní nám do pokladny každoro�n� 
p�icházejí peníze, které významn� snižují 
celkové náklady na hospoda�ení s odpa-
dy, za což Vám pat�í velký dík.  Nejv�tší 
podíl všech odpad� tvo�í komunální od-
pad. Jeho vývoz je organizován pravidel-
n� vždy v liché úterý vývozem popelnic.

P�estože se všem obyvatel�m nabízí 
jednoduchá likvidace odpad�, ne všich-
ni daná pravidla dodržují. Mám na my-
sli p�edevším t�íd�ní odpad�. �asto se 

v kontejnerech pro t�íd�ný odpad objevují 
autoplasty, autoskla, smíšený komunál-
ní odpad a další, které je možno dovážet 
do sb�rného dvora a zde nepat�í. Za tyto 
p�estupky p�icházíme o pot�ebné peníze. 
Na t�chto místech lze také vid�t objemo-
vý odpad nap�. koberce, již zmi�ované 
pneumatiky, pytle s r�znými odpady, 
sklenice, �i dokonce akvárium a podob-
n�. P�iložené pytle na sb�rných místech 
v minulosti pracovníci skládky odváželi. 
V sou�asnosti mají z bezpe�nostních d�-
vod� zákaz odb�ru! Toto všichni lidé ne-
v�dí, a proto vzniká v tomto okolí stále 
�ast�ji nepo�ádek.

N�kdy mi p�ipadají jako sb�rná místa 
i naše autobusové zastávky. Tato ve�ej-
ná místa pravideln� každý týden v pátek 
uklízejí naši pracovníci obecního ú�adu. 
Nacházejí zde rozbité sklenice, rozháze-
né koše plné komunálních odpad�, pe-
tardy a dokonce vyho�elý ohní�ek. Není 
zde problém najít i sva�inu, �i zbytky na-
loženého masa ke grilování. Pravidelné 
problémy se opakují u transformátoru na 
dolním konci, na parkovišti „u Myšáka“ 
a nejvíc na Kope�ku a Rozhraní. Jsem 
p�esv�d�en, že práv� na Horním konci 
u cesty jsou za nevhodným chováním ob-
�ané ze sousedních vesnic. Také v odlehlé 
osad� Rybí máme zkušenost, že p�es malý 
po�et obyvatel s trvalým bydlišt�m vyváží-
me na skládku minimáln� jednou m�sí�n� 
velký kontejner všemožného odpadu za 
velké peníze. Proto p�ipomínám, že kon-
tejnery rozmíst�né v nep�ístupných lokali-
tách jsou pouze na komunální odpad.

Velký nepo�ádek lze post�ehnout i na 
d�tském h�išti za školou, které je p�ístup-
né ve�ejnosti. Zde zam�stnanci školy, 
p�edevším po víkendu, tráví mnoho �asu 
úklidem t�chto prostor.
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Cílem tohoto �lánku je p�ipomenout 
n�které skute�nosti provozu likvidace od-
pad� v naší hezké obci a také prosba ke 
všem, komu záleží na okolí, ve kterém 
žijí, aby nebyli lhostejní k chování n�kte-
rých svých spoluob�an� a p�idali se na 
stranu zdravého rozumu. D�kujeme!

Provoz sb�rného dvora v Palkovicích
St�eda  15.00 – 18.00
Sobota    8.00 – 11.00

Sb�r velkoobjemového odpadu (mat-
race, seda�ky, sk�ín�, koberce apod.), ne-
bezpe�ného odpadu (chemikálie, �edidla, 
barvy, léky apod.), biologického odpadu 
apod. je pouze pro ob�any s trvalým po-
bytem v Palkovicích, a pro chata�e na ka-

tastru obce Palkovice a Myslíka, kte�í se 
prokážou dokladem o zaplacení odpad�.

Zp�tný odb�r elektroza�ízení (ledni�-
ky, pra�ky, televize, kulmy, fény apod.) je 
i pro ob�any z okolních obcí.

Do žlutých kontejner� na plasty ne-
pat�í: plastové trubky, podlahové krytiny 
a autoplasty.

Do kontejner� na sklo nevhazujte 
porcelán, keramiku, autosklo, drát�né 
sklo a zrcadla.

Do modrých kontejner� na papír ne-
pat�í: mokrý papír, mastný nebo jinak 
zne�išt�ný papír.

Za komisi místního a bytového
 hospodá�ství p�edseda Slavomír Ba�a

Sociální služby a my
Dne 24. 7. 2012 se uskute�nilo na 

obecním ú�ad� jednání starosty obce 
a pracovnic odboru sociálních služeb Ma-
gistrátu m�sta Frýdku-Místku. Pracovnice 
magistrátu navštívily naši obec s nabídkou 
vzájemné spolupráce v oblasti sociál-
ní práce a sociálních služeb.

Návšt�va navázala na seminá� pro sta-
rosty obcí ve správním obvodu statutární-
ho m�sta Frýdek-Místek, který se uskute�-
nil na konci kv�tna tohoto roku. Zde se, 
krom� aktuálních novinek v této oblasti 
v souvislosti s probíhající sociální refor-
mou, hovo�ilo zejména o podob� spolu-
práce mezi obcemi v oblasti sociální pé�e 
v oblasti uspokojování pot�eb ob�an�. 
Magistrát m�sta Frýdku-Místku jako obec 
s rozší�enou p�sobností do konce roku 
2011 vyplácel dávky osobám v hmotné 
nouzi a osobám se zdravotním postižením 
p�ísp�vek na pé�i. Výplata všech soci-
álních dávek byla od 1. ledna 2012 
sjednocena a p�enesena na kontakt-

ní pracovišt� Ú�adu práce �R. Další 
významnou zm�nou, která byla hlavním 
tématem zmín�né návšt�vy, je nová po-
vinnost Magistátu m�sta Frýdku-Místku 
koordinovat na území svého správního 
obvodu poskytování služeb a �inností so-
ciální práce tak, aby byly �ešeny nep�ízni-
vé sociální situace ob�an� a realizováno 
jejich sociální za�le�ování. Odborná so-
ciální práce, prost�ednictvím které 
je poskytována pomoc senior�m, 
rodinám s d�tmi, nezam�stnaným, 
osobám se zdravotním postižením 
a duševním onemocn�ním, osobám 
s r�zným stupn�m omezení k práv-
ním úkon�m, osobám, které o n�-
koho pe�ují, osobám ohroženým 
sociálním vylou�ením, ohroženým 
rizikovým zp�sobem života, ob�tem 
agrese, domácího násilí nebo trest-
né �innosti, osobám bez p�íst�eší 
a také imigrant�m, je tedy od letošní-
ho roku zajiš	ována sociálními pracovníky 
Magistrátu m�sta Frýdku-Místku. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

9

Dožínky 2012 - IX. ro�ník
O n�kolik dní pozd�ji, než jsme byli 

zvyklí, se již po deváté uskute�nily dne 
1. zá�í na prostranství p�ed t�locvi�nou 
tradi�ní „Obecní dožínky“. Oslavy 
ukon�ení žní, ale také akce, na které se 
setkávají p�átelé, známí, obyvatelé naší 
vesnice i p�espolní, aby se spole�n� po-
bavili, zapomn�li na starosti a uvolnili se.

I p�es deštivé po�así byla nálada op�t 
výborná a každý si tuto akci užil po svém. 
Pro malé návšt�vníky dožínek byly p�i-
praveny také koloto�e.

Celým dnem nás provázel herec
Pavel Trávní�ek. P�vodn� m�li být 
moderáto�i dva, ale pro nemoc se omlu-
vil pan Zden�k Mahdal.

Jako první se v bohatém odpoledním 
programu p�edstavila místní dechová ka-
pela „Palkovjanka“, která k této akci 
již neodmysliteln� pat�í. Poté nastou-
pil v plášti s potiskem bankovek od�ný
Kamil Emanuel Gott. Snažil se p�í-
tomné rozproudit svým megamixem, ale 
i ostatními hity, kde s p�ehledem inter-
pretoval Karla Gotta.

B�hem odpoledne se v areálu st�ída-
li poslucha�i všech v�kových kategorií.

Každý si mohl vybrat, co je jeho srdci bližší.
Po vystoupení Kamila Emanuela 

Gotta p�išla zazpívat zp�va�ka Marcela 
Holanová, která b�hem vystoupení za-
zpívala i n�kolik svých slavných hit�. Kdo 
by neznal píse�, �au Lásko, Jestli je na 
nebi B�h, Ráno…

Po krátké zvukové zkoušce všichni 
p�ítomní p�ivítali populární slovenskou 
zp�va�ku Kristínu s kapelou. P�ed 
zapln�ným areálem zazpívala nap�. „Ho-
rehronie“ nebo „Pri Oltari“. Po vystoupe-
ní následovala autogramiáda, na které se 
Kristína trp�liv� podepisovala zájemc�m 
asi hodinu. N�kte�í m�li to št�stí a mohli 
si po�ídit i spole�nou fotografii.

Poté se celé d�ní p�esunulo na h�išt� 
TJ Sokol Palkovice, kde se za�ala ode-
hrávat Letecká komedie-parodie „Bitvy 
o pálenici v Poli�né“, kterou p�edvedli 
�lenové Výzkumného ústavu valašského 
letectva. Celou bitvu doprovázel zvuko-
vý záznam, který celkový prožitek ješt� 
umocnil. Ohlasy divák� byly veliké.

P�estávku p�ed vystoupením Maxim 
Turbulenc vyplnil svým zp�vem Pavel 
Trávní�ek s partnerkou Monikou Fialko-
vou.

Pracovnice odboru sociálních služeb 
magistrátu nabídly naší obci spolupráci 
formou podílení se na komunitním plá-
nování sociálních služeb, což by mohlo 
zvýšit dostupnost sociálních služeb našim 
ob�an�m. Co se tedy o�ekává od nás? 
Základem navázání vzájemné spolu-
práce je p�edevším znát pot�eby našich 
ob�an�. Ne všechna p�ání jsou realizo-
vatelná a ne všechny pot�eby je možno 
i p�i nejlepší v�li naplnit. Co ale cht�jí 
a pot�ebují naši ob�ané? Najít odpov�
 
na tuto otázku by nám mohly pomoci 

výsledky dotazníku, který, p�ikládáme 
do aktuálního �ísla zpravodaje. Vypln�né 
dotazníky prosím odevzdejte do 31. 10. 
2012 v kancelá�i �. 36 Obecního ú�adu 
Palkovice (podatelna).

Obracíme se proto na ob�any s pros-
bou, aby v�novali tomuto dotazníku po-
zornost s v�domím, že r�zné nep�íznivé 
sociální situace mohou potkat v život� ka-
ždého z nás a jen pokud budeme p�ipra-
veni, je možné zajistit cílenou a efektivní 
pomoc.    

Dagmar Bajtková
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Jelikož skupina Maxim Turbulenc 
dorazila d�íve, a také z d�vodu vytrvalého 
nep�íznivého po�así, byl jejich koncert 
uspíšen. S písni�kami této populární sku-
piny se setkal snad každý z nás a taky to 
bylo hodn� znát. Spole�n� s Kyklopem, 
Danem a Ajfelem si notovali malí i velcí 
diváci již ve zcela zapln�ném areálu.

Program pokra�oval diskotékou 
s Aifelem až do druhé hodiny ranní a dle 
po�tu divák� a množství zkonzumované-
ho pun�e a sva�áku z�ejm� nikomu neva-
dilo, že bylo trochu zima a mírn� pršelo.

Tak takové byly IX. Palkovické dožín-
ky alespo� ve zkratce.

Pod�kování pat�í vám všem, kte�í jste 
p�išli podpo�it naše tradi�ní dožínky, ja-
kožto nejv�tší kulturní akci naší vesnice. 
P�išlo Vás i p�es nep�íze� po�así asi 750 
a dalších 300 d�tí.

Nejv�tší pod�kování pat�í všem po�a-
datel�m, firm� Revis Elektro, zdravotní 
služb�, zvuka��m, pracovník�m obecní-
ho ú�adu, kte�í p�ipravili výletišt� a pak 
jej i uklidili!!

T�šíme se na Vás, za rok nashleda-
nou, p�i jubilejních X. dožínkách v roce 
2013!!

Za redak�ní radu palkovických list� 
Petra Op�lová

Memoriál Antonína �ezní�ka
v Palkovicích

Velice vyda�enou premiéru má za 
sebou 1. ro�ník b�žeckého závodu 
„Memoriálu Antonína �ezní�ka“, který 
uspo�ádala obec Palkovice ve spolupráci 
s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-
-Místek. Ani zamra�ená obloha a stále 
hrozící déš	 neodradil tém�� 220 zá-
vodník� od startu v tomto závod�. Na 
náro�nou sedmnáctikilometrovou tra	 
hlavního závodu „Palkovice – Kubánkov 
– Palkovice, s p�evýšením 370 metr� 
se vydalo 93 muž� a 21 žen. Nejlépe si 
vedl Tomasz Wrobel z Polska a Kate�ina 
Bluchová z Vítkovic. Hlavního závodu 
se zú�astnili také ob�ané Palkovic, kte-
�í m�li své vlastní kategorie. V ženách 
zvít�zila Martina Skurková p�ed Vla
kou 
Drgovou a Lucii Schaynovou. V katego-
rii palkovických muž� získal zlatý pohár 
Ivan Barabáš, st�íbrný pohár Vladan 
Suká� a bronzový pohár Kamil Kubica.

V závodech mládeže, které po star-
tu hlavního závodu prob�hly v areálu 

u t�locvi�ny, startovalo 103 d�tí ve 12 
kategoriích. Pot�šitelné je, že p�tina 
mladých závodník� byla z Palkovic. Žád-
né z našich d�tí sice nestálo na stupních 
vít�z�, ale v silné konkurenci d�tí z �R, 
Polska a Slovenska se ur�it� neztratili.

Nejstarším ú�astníkem „Memoriálu“ 
byl 84 – letý František Zikeš ze Sleza-
nu FM. Nejmladšími ú�astníky dvouletá 
dvoj�ata Honzík a Toník Vaškovi z Pal-
kovic.

Všichni ú�astníci ocenili výbornou 
organizaci, skv�lé zázemí v palkovické 
t�locvi�n� a vyslovili p�ání, aby se tento 
b�h uskute�nil i v p�íštím roce.

Kompletní výsledky najdete na: 
www.atletikafm.cz
Fotografie naleznete na adrese: 
http://atletikafm.rajce.idnes.cz/ 
Další fotografie a krátké video na adrese:
 http://pirat.rajce.idnes.cz/

Martina Mertová
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P. Ladislav Navrátil
Ve st�edu dne 5. zá�í 2012 se v na-

šem kostele sv. Jana K�titele uskute�nil 
poh�eb zesnulého dlouholetého palko-
vického fará�e P. Ladislava Navrátila. 
Vzhledem k tomu, že P. Navrátil se svou 
dlouhou a poctivou službou nesmazatel-
n� zapsal do života naší obce, dovolím 
si jej p�ipomenout ob�an�m Palkovic 
t�eba tak, jak jej možná n�kte�í neznali.

P. Ladislav Navrátil se narodil 
16. 11. 1925 v Radslavicích u P�erova. 

Na kn�ze byl vysv�cen 11. 12. 1949 
v Olomouci.

Místa jeho kn�žského p�sobení:
1950 - 1953 - vojenská služba u PTP
1953 - 1958 - kaplan v Újezd� pod 
Troskami, v Liberci a v Jablonci n. Nisou
1958 - 1964 - d�lník v cukrovaru v Pro-
senicích
1964 - 1967 - kooperátor v Místku
1967 - 1969 - exkurendo administrátor 
v Metylovicích
1973 - 1991 - znovu exkurendo admini-
strátor v Metylovicích
1967 - 2006 - provizorem, administrá-
torem a fará�em v Palkovicích
2006 - 2012 - emeritní fará� v Palko-
vicích

Otec Ladislav p�išel do Palkovic 
v roce 1967 z Místku, aby zde p�sobil 
jako fará� a administrátor. Jeho pasto-
ra�ní práce v naší farnosti se opravdu 
nedá popsat n�kolika v�tami, troufám si 
�íci, že by z toho byla malá kniha. Rád 
bych ale uvedl n�kolik zajímavých mo-
ment�. Otec po svém p�íchodu do naší 
farnosti velice rychle „zapadl“ mezi své 
farníky, jako kdyby tady žil odjakživa. 
Jeho postoj byl vždy pevný, jednozna�-
ný a tím si získal výrazný respekt nejen 
mezi svými spoluob�any, ale i u tehdej-
šího vedení obce. Otec Ladislav byl vy-
nikající vyprav��. Z dob svého p�sobení 
m�l spousty zážitk� a p�íhod, které do-
kázal s neskute�nou p�esností vypráv�t. 
Výrazným zp�sobem jej podle jeho slov 
ovlivnila základní vojenská služba, kte-
rou jako nov� vysv�cený kn�z vykoná-
val, jak jinak, než v u Pomocného tech-
nického praporu neboli PTP. Psal se rok 
1950 a nov� vzniklá komunistická vláda 
se takto snažila uml�et své „nep�átele“. 
Otec Navrátil tuto službu p�ežil ve zdra-
ví, a jak �íkával, práv� tímto zp�sobem 
nabyl duchovní sílu, kterou pak využíval 
ke své pastora�ní práci. Co m� ovšem 
na n�m velice udivovalo, byla skute�-
nost, že nikdy na komunistický režim 
nezanev�el a p�es veškeré své útrapy 
s tímto režimem (PTP tábor, odn�tí stát-
ního souhlasu ke kn�žské služb�, nucené 

Pozvánka na divadelní p�edstavení

V sobotu 17. listopadu 2012 se uskute�ní v kulturním dom� v Palkovicích 
divadelní p�edstavení DON QUIJOTE DE LA ANCHA, které odehrají herci 
DIVADLA KLAUNIKA BRNO. Za�átek v 18 hodin. P�edprodej vstupenek bude 
v pond�lí a ve st�edu 12. a 14. listopadu 2012 v pokladn� obecního ú�adu.
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práce v  cukrovaru atd.) si na n�j prak-
ticky nikdy nest�žoval. Bral život pros-
t� a jednoduše a �ešil problémy tak, jak 
p�icházely. Svou typickou p�ísností, ale 
s úsm�vem na tvá�i, dokázal srovnat ne-
jen ministranty u oltá�e, žáky v nábožen-
ství, ale také své farníky. Nejv�tší nároky 
však vyžadoval hlavn� po sob� samém 
a tím se stal velkou autoritou a vzorem 
pro nás pro všechny. Jako fará� se sta-
ral nejen o své ove�ky, ale také o pal-
kovický kostel. Když se porozhlédneme 
kolem sebe, nem�žeme p�ehlédnout náš 
nádherný kostel, který prošel za ty roky 
opravdu velikou prom�nou. Otec vždy 
dbal o to, aby vše bylo tak jak má být 
a snažil se na všechny ty �innosti do-
hlédnout osobn�. Kdybychom uvád�li, 
co všechno se poda�ilo ud�lat, �i opravit 
ve zdejším kostele, bylo by to na dlouho. 
Dovolím si vypíchnout ty nejhlavn�jší 
opravy: položení nové dlažby kostela, 
nové lavice pro v��ící, vým�na oken, 
instalace elektrického topení, opravy 
interiéru kostela (oltá�e, k�ížová cesta, 
malby, sochy…) rekonstrukce varhan, 
nová zpov�dnice, oprava fasády kostela, 
nát�ry st�echy, instalace nových zvon� 
a další.  Jeho velkou prioritou byla strán-
ka duševní, a to jsme opravdu mohli po-
cítit z jeho kázání a vystupování.  Zají-
mal se o d�ní ve svém okolí a vždy um�l 
p�ijít s radou, �i názorem. Léta ubíhala, 
generace farník� p�icházely a také od-
cházely a s tím vším pomalu, ale jist�, 
za�aly odcházet i našemu panu fará-
�i síly. P�ibývající léta se podepsala na 
jeho zdravotním stavu. Ovšem on nikdy 
nedával najevo svou únavu a vždy stav�l 
s úsm�vem své poslání nade vše ostat-
ní. Rád bych se zmínil o tom, že b�hem 
svého p�sobení v naší farnosti p�sobil 

sou�asn� také bezmála 20 let jako admi-
nistrátor exkurendo (duchovní správce) 
v Metylovicích.

 V roce 2006 otec Ladislav po ne-
skute�ných 39 letech v aktivní kn�žské 
služb� v jedné farnosti a také (jak zd�-
raz�oval) po zralé úvaze, požádal ú�a-
dujícího biskupa Mons. Františka Vác-
lava Lobkowice o uvoln�ní ze služby 
administrátora. Otec biskup mu vyhov�l 
a P. Ladislav se tak stal v naší farnosti 
emeritním fará�em (nem�l již na starosti 
duchovní správu, ale vykonával pouze 
kn�žskou službu). Nadále se však zají-
mal o život ve farnosti a pokud mu to 
jeho zdravotní stav dovolil, vypomáhal 
novému správci naší farnosti P. Broni-
slavu Wojnarovi v jeho služb� u oltá�e. 
Velice rád opakovan� navšt�voval také 
svou rodinu v Radslavicích u P�erova, 
kde se také narodil a kde má pochovány 
oba rodi�e. Rád jsem jej tam doprovázel 
a musím �íci, že znal osudy v�tšiny rodin, 
které m�ly v Radslavicích pochovány své 
p�íbuzné. P�sobiv� vypráv�l na místním 
h�bitov� nap�. o dr. Zaorálkovi, kterého 
znal osobn� a o jeho rodin� (otec sou-
�asného poslance L. Zaorálka).

Pán B�h tomu cht�l, že v den svátku 
sv. Augustina, 28. srpna si zavolal svého 
služebníka k sob�.  

Otec Ladislav se nejednou nechal sly-
šet, že je tady v Palkovicích doma a my 
m�žeme být hrdi na to, že si práv� zdejší 
h�bitov vybral jako místo svého posled-
ního odpo�inku.                           

Ot�e Ladislave, v��né sv�tlo a	 Vám 
svítí, a	 odpo�íváte ve svatém pokoji!  

Za palkovické farníky zapsal 
Ing. Tomáš Hu�a
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Co je doma to se po�ítá, dámy a pánové!

Podnikatelská jednotka – tentokrát 
mne zaujala reklama „Zelenina p�í-
mo od farmá�e“

Této navi-
ga�ní tabule jste 
si asi n�kte�í již 
všimli u silnice, 
p�ed odbo�kou 
na Palkovické 

H�rky, u rodného domu pana Pavlí�ka 
�.p. 309. Co mne osobn� na této tabuli 
zaujalo, je vzkaz: „S nejv�tší pravd�po-
dobností jsem na poli, sta�í prozvonit na 
mobil 723 448 640. P�ijdu nebo zavolám 
nazp�t.“ Farmá� srdcem i duší. Zem�d�l-
ský podnikatel pan Bc. Jaroslav Pavlí�ek, 
provozovatel malé rodinné farmy, nám 
dnes p�edstaví své hospodá�ství, kde se 
osobn� v�nuje p�stování a prodeji zele-
niny, ovoce a drobných živo�išných pro-
dukt�. Farmá�ova žena, sle�na Št�pánka 
Molíková, má na starosti oblastní distri-
buci jednotlivých objednávek od Palkovic 
p�es Frýdek-Místek až do Ostravy.

Prošla jsem se s panem Pavlí�-
kem po jeho farm�. Nachází se zde 
ovocné stromy, zeleninové pole, za 
ohradou b�hají slepice s kohoutem, 
v králíkárn� králíci a v ohrad� t�i 
kozi�ky. Pane Pavlí�ku, m�žou Vaši 
farmu vid�t na vlastní o�i i ostatní 
zájemci?

Ur�it�, po p�edchozí domluv� se 
m�že kdokoliv p�ijít na naše hospodá�ství 
podívat. N�kolik našich zákazník� už tu 
bylo a musím �íct, že nejv�tší ohlas sklidi-
ly naše t�i kozy.

Co p�ípadným zákazník�m nabízíte?
Nabízíme produkty vyp�stované pou-

ze v místních polních podmínkách, proto 

nevyp�stujeme t�eba okurky v prosinci. 
Co nabídnout m�žeme je chu	, kvalita 
a p�edevším �erstvost, protože zeleninu 
i ovoce vždycky sklízím co nejt�sn�ji p�ed 
p�edáním. Te
 koncem srpna je �as let-
ních jablek, švestek, lilk�, kedluben, cuket 
(zelené, žluté, s kv�ty), okurek (salátové, 
nakláda�ky), raj�at (soudková, ke�í�ková), 
zelí (hlávkové a bílé) a bylinek. Koupit si 
u nás m�žete také králíky a vejce slepic, 
které jsou chované v travnatém výb�hu 
spole�n� s kohoutem. 

Jak se dá u Vás nakoupit? P�edpo-
kládám, že to p�jde osobn�, telefo-
nicky objednávkou p�es mobil, nebo 
písemn� p�es internet nebo e-mail.

První a nej�ast�jší variantou je osobní 
odb�r ze dvora (Palkovice, �íslo popisné 
309). V tomto p�ípad� je vždy lepší mne 
p�edem kontaktovat a dohodnout si p�es-
ný �as p�edání.

Druhou variantou je dovoz až na Váš 
st�l! Ten je zatím možný v t�chto místech: 
Palkovice a blízké okolí (do vzdálenosti cca 
10 km), Frýdek - Místek, Ostrava. Cena 
dovozu je pro všechna tato místa stejná 
a �iní 50 K� za jeden dovoz. To zname-
ná, že pokud se domluvíte se sousedem 
�i známým a budete objednávat spole�n�, 
cena z�stává stejná, nes�ítá se.

S p�ípadnými dotazy se m�žete obrá-
tit p�ímo na m�j e-mail: jarekpavlicek@
seznam.cz anebo telefonicky na �ísle 
723 448 640.

Zaujala mne p�ipravená bedýnka 
pro zákazníka, který si ji u vás za 
chvíli vyzvedne. M�žete nám p�iblí-
žit její obsah a cenu?

Farmá�ské  bedýnky nabízíme ve 
dvou velikostech. Malá stojí 100,- K� 
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a snažili jsme se ji sestavit tak, aby po-
kryla n�kolikadenní spot�ebu zeleniny 
a ovoce zhruba pro 2 osoby. Pro v�t-
ší rodiny nebo jedlíky zeleniny máme 
velkou farmá�skou bedýnku, která by 
m�la pokrýt n�kolikadenní spot�ebu 
3-5 osob. Obsah bedýnek se m�ní po-
dle aktuální situace na poli. Te
 zrovna 
zákazníci v malé bedýnce dostanou sa-
látové okurky, cukety, kedlubnu gigant, 
papriky, lilek, švestky, raj�ata a �erve-
nou �epu. Ve v�tší najdou krom� v�tší-
ho množství také �eský �esnek a bram-
bory.  Jak už jsem �íkal, obsah bedýnky 
se m�ní, nabídku vždy najdete na našich 
internetových stránkách www.agrifarm.
estranky.cz. 

Zákazníky budou asi zajímat i ceny 
produkt�. Nakoupíme levn�ji než 
v supermarketu?

Naše ceny nejsou ani supermarketo-
vé, ale ani v kategorii bio. I když hospo-
da�íme tém�� bez používání jakýchkoliv 
um�lých hnojiv a post�ik�, neuvažujeme 
zatím o zavedení bio známky. Je to hlav-
n� kv�li legislativní i finan�ní náro�nos-
ti, která by následn� zvedla cenu našich 
produkt�. Na druhou stranu považujeme 
naše služby a výrobky za opravdu kvalitní, 
vážíme si jich, a proto nejsou naše ceny 
ani supermarketové.

Prodáváte svoje produkty i n�kde 
mimo obec Palkovice?

Ano, pokud pracujete ve m�st�, m�-
žete mne navštívit a nakoupit si �erstvou 
zeleninu a ovoce na farmá�ských trzích 
ve Frýdku-Místku. Tyto trhy po�ádá samo 
m�sto a konají se každý druhý �tvrtek 
na nám�stí v Místku od 9.00 do zhruba 
16.00.

Na jaké produkty se letos ješt� m�-
žeme t�šit?

Tak tohle úpln� �íct nedokážu, v to-
mhle sm�ru rozhoduje po�así. Pokud 
všechno vyjde, o�ekávám ješt� úrodu ke-
dluben, brokolice, zelí bílého i �erveného, 
r�ži�kové kapusty, salátu, rucoly, špená-
tu, mrkve, celeru, �edkvi�ek, �epy, �eské-
ho �esneku, pórku, raj�at, okurek (saláto-
vých i naklada�ek), cuket, lilku a možná 
meloun� a hrozn� révy vinné.

Jak relaxujete?
Pokud nejsem na poli, sedím na ry-

bách nebo jsem n�kde na výlet� se snou-
benkou.

Co byste cht�l pop�át obyvatel�m 
Palkovic?

Aby jim u m� chutnalo �

Za rozhovor pod�kovala �lenka 
redak�ní rady Palkovických list� Iveta 
Trochtová

OPRAVA rozhovoru s panem Arnoštem Muchou 
Omlouváme se panu Muchovi za to, že jsme ho v rozhovoru ozna�ili jako orga-

nizátora výstupu na Kubánkov. Pan Mucha jednou ro�n� organizuje tento výstup 
spole�n� s kamarády.
Up�esn�ní otevírací doby v Hosp�dce u Arnošta:

Pond�lí až �tvrtek: od 14.00 hod. – 22.00 hod.
Pátek a sobota: od 14.00 hod. – 24.00 hod.
Ned�le: od 10.00 hod. – 22.00 hod. nebo dle domluvy
Za pochopení d�kuje Iveta Trochtová a redak�ní rada Palkovických list�.
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500 oznámení za 
první m�síc „Hlášení 
kyberkriminality“

Už více jak jeden m�-
síc funguje na interneto-

vých stránkách www.policie.cz  odkazový 
banner „Hlášení kyberkriminality“. 
Pokud jste procházením internetových 
stránek zjistili cokoli, co hrani�í s nezá-
konným jednáním, máte možnost tento 
fakt jednoduše policist�m oznámit. 

Za m�síc trvání tohoto odkazu z cel-
kového po�tu více jak 500 oznámení již 
vyhodnotili 33, které vykazují závadové 
jednání s kriminálním podtextem.  

Vložením, p�ekopírováním obsahu 
stránek, nebo tzv. linku, do p�ipravené-
ho formulá�e informujete policisty o této 
skute�nosti. Vašim podez�ením na zá-
vadový obsah internetových stránek se 

zaobírají zkušení kriminalisté. Vyhodno-
cením získaných informací zjistí, zda se 
jedná o protiprávní jednání a v p�ípad�, 
že ano ihned s takto získanou informací 
pracují. Takovéto oznámení nenahrazuje 
trestní oznámení. Slouží k informování 
policist� o možném podez�ení. V�tšinou 
se jedná o obrazové �i textové informace 
z oblasti podvodného jednání p�i náku-
pu �i prodeji zboží nebo služeb, rasové 
diskriminace �i nesnášenlivosti, informa-
ce v oblasti trestných �in� proti životu 
a zdraví osob nebo zví�at, domácího nási-
lí, ale také v sexuální oblasti. 

Pokud tedy p�i prohlížení internetu na-
razíte na n�co, co si myslíte, že by policis-
té m�li v�d�t, neváhejte a informujte je.

por. Mgr. Petr G�es 
Krajského �editelství Policie �R      

Preventivn� informa�ní odd�lení

Policie �eské republiky informuje...

Základní škola a mate�ská škola Palkovice

Zahájení školního roku 2012/13 
v ZŠ a MŠ Palkovice

V novém školním roce nastoupilo do 
1. ro�níku 26 žák�, z toho 12 chlapc� a 
14 dívek. T�ídní u�itelkou 
1. t�ídy je Mgr. Miroslava 
Kubalová. Celkem máme 
ve škole 254 d�tí, 115 
chlapc� a 139 dívek. Došlo 
ke zm�n� ve vedení školy, 
do funkce zástupce �editele 
školy byla jmenována Mgr. 
Šárka Pindurová. Celkem 
pracuje ve škole 18 u�ite-
lek a u�itel�. Ve školní dru-

žin� jsou v provozu 3 odd�lení, �innosti 
ŠD se ú�astní 90 d�tí, kapacita školní 
družiny je tak napln�na. Provozní doba 
ŠD od 6.00 do 7.30, odpoledne od 
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11.20 do 16.30. Z d�vodu velkého po-
�tu zájemc� p�i zápisu do mate�ské ško-
ly v kv�tnu 2012 rozhodlo vedení obce 
o rozší�ení mate�ské školy. O prázdni-
nách byla v budov� školy otev�ena dal-
ší t�ída mate�ské školy. K 1. zá�í 2012 
je v mate�ské škole již celkem 94 d�tí, 
také zde došlo ke zm�n� ve vedení, do 
funkce vedoucí u�itelky mate�ské školy 
byla jmenována Bc. Monika Beb�áková. 
V mate�ské škole pracuje ve 4 t�ídách 
celkem 8 u�itelek, nov� nastoupily Bc. 
Danka Adamusová, paní Šárka Ju�ico-
vá a paní Vladimíra Walachová, pro-
vozní doba MŠ je od 6.00 do 16.00. 
Provoz školy a mate�ské školy dále 
zajiš	uje paní ú�etní Bc. Martina Vyvi-
alová, 6 provozních zam�stnanc� pod 
vedením školníka pana Zde�ka Muron�, 
a provoz školní jídelny 6 zam�stnanc� 
pod vedením vedoucí školní jídelny paní 
Hany Jurenkové.

V tomto školním roce op�t p�ipra-
vujeme pro žáky zajímavé akce, nap�. 
plavecký výcvik (2. - 3. r)., dle sn�ho-
vých podmínek lyža�ský výcvik v Palko-
vicích (5. ro�ník), cyklistický kurz (7. r.), 
turistický kurz (8. r.) a výjezd do Prahy 
(9. r.), a výjezd k mo�i (3. - 5. r.). Od 
�íjna budeme pokra�ovat ve spole�ném 
ekologickém projektu s žáky základní 
školy z Bujakowa v Polsku, naši žáci 
pojedou také na vým�nný pobyt do zá-
kladní školy v Zázrivé na Slovensku. Pro 
rodi�e žáci p�ipraví váno�ní koncert.

V rámci výuky d�jin 20. století zase 
plánujeme pro žáky projekt spojený 
s výstavou, tentokrát na téma Rodina 
a rodinný život v Palkovicích a okolí 
v minulém století. Tentokrát se zam��í-
me na spole�enské události - jako jsou 

svatby, narození dít�te, k�tiny, vítání ob-
�ánk� apod. Cht�l bych tímto op�t po-
žádat ob�any o spolupráci, o zap�j�ení 
exponát� z období cca 1900 – 1999 
pro p�ipravovanou školní výstavu (foto-
grafie, �ásti od�v� a vybavení, svatební 
oznámení apod.).

V dob� po vyu�ování škola žák�m 
nabízí nepovinné p�edm�ty a zájmové 
kroužky, nap�. rybá�ský, výpo�etní tech-
niky, p�írodov�dný, sportovní, výtvarný 
a keramický, žáci mohou pod dohledem 
u�itel� odpoledne využívat pro školní 
p�ípravu také školní knihovnu a školní 
internet. 

V letošním školním roce mohou již 
žáci využívat moderní dosko�išt� pro 
skok daleký v areálu školní zahrady, 
které vedení obce nechalo vybudovat 
o prázdninách, a travnaté h�išt� za škol-
ní zahradou, které bude na ja�e 2013, 
až vyroste trávník, p�ipojeno ke školní 
zahrad�, a tím bude rozší�ena školní 
hrací plocha.

V lo�ském školním roce bylo zájem-
c�m o sportování v dob� mimo vyu�o-
vání zp�ístupn�no školní h�išt�. Bohu-
žel z d�vodu vandalismu, poškozování 
za�ízení, zne�iš	ování h�išt� i zahrady 
r�znými odpadky v�etn� skla, bude od 
1. �íjna 2012 h�išt� pro ve�ejnost tr-
vale uzav�eno. Není nadále možné to-
lerovat v prostorách, které jsou ur�eny 
pro hraní d�tí z mate�ské školy a školní 
družiny, no�ní shromaž
ování výrostk� 
za ú�elem kou�ení, konzumace alkoholu 
a ni�ení majetku.

D�kuji všem, kte�í pomáhají školu 
rozvíjet, p�eji žák�m i zam�stnanc�m 
úsp�šný školní rok 2012/13.

Mgr. Ivo Fišer, �editel školy
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Pohádkový les
V sobotu 8. 9. 2012 uspo�ádal od-

bor ASPV a oddíl Žlutý kvítek „Pohád-
kový les“. Za slune�ného po�así se na 
trasu dlouhou cca 3 km vydalo 70 d�tí se 
svými rodi�i, babi�kami �i d�de�ky. Prv-
ní zastavení bylo na „soutoku“ u vodníka 
(a podvodníka). Zde bylo úkolem d�tí, 
n�kdy i za pomoci rodi��, zvednout na 
udici pokli�ku z hrne�k� a vysvobodit tak 
uloupené duši�ky. 

Na Ba�in� �ekala na d�ti Karkulka 
s myslivcem, vlkem i babi�kou. Ú�astníci 
m�li z karti�ek obrázk� vybrat, co Karkul-
ka nesla babi�ce. 

U perníkové chaloupky a ježibab zdo-
lávaly menší d�ti lanovou lávku, na jejímž 
konci si mohly „uloupit“ perní�ek, v�tší 
d�ti musely projít lanový úsek poslepu. 

U studánky nedaleko Psí skály �ekaly 

na d�ti víly, které po nich cht�ly nakreslit 
n�jakou pohádkovou bytost. 

Kdo zdolal velký kopec, pomáhal 
princeznám navléci roztrhané korálky. 

A protože nikdo necht�l dát loupežní-
kovi peníze ani život, musely d�ti u lou-
pežník� házet na cíl (do d�ev�né tlamy). 

V cíli u klubovny volejbalu �ekala na 
d�ti sladká odm�na, ú�astnický list a pá-
rek. Na louce si pak mohly d�ti vyzkou-
šet ch�zi na ch�dách, zdolávání p�ekáž-
kové dráhy, prolézání tunelem a další 
dovednosti. Všichni odcházeli spokojeni 
a s p�áním, aby se podobná akce kona-
la i v p�íštím roce. Jen prý kdyby nebyly 
cestou ty kopce. 

Pod�kování pat�í všem organizátor�m 
a oddílu volejbalu za bezplatné zap�j�ení 
klubovny. 

Martina Mertová, odbor ASPV

Sport…

Perlon CUP 2012 – 4.-5. srpna 2012 
Víkendový mezi-

národní fotbalový 
turnaj mladších žák� 
PERLON® CUP 2012 
se po�ádal letos poprvé 
v Palkovicích. Byla to 

další sportovní akce ze série sportovních 
podnik� po�ádaných p�i p�íležitosti 100let 
TJ Sokol Palkovice (Palkovice žijí spor-
tem). Mezi dvanácti týmy byli hrá�i Pol-
ska, Slovenska a �eské republiky.

Za p�ekrásného sobotního slune�ného 
po�así p�edvád�li kluci i d�v�ata výbornou 
hru. Na fotbalovém h�išti se to hemžilo na-
d�jemi možná i budoucí �eské reprezen-
tace. Z n�kolika desítek pozvaných tým� 

se nakonec setkali hrá�i ze sp�átelených 
slovenských obcí Oravského Podzám-
ku, Velkého Grobu, polské BTS Rekord 
Bialsko Biala a tým� MFK Frýdek - Mís-
tek - bílí, MFK Frýdek – Místek - mod�í, 
FK T�rlicko, TJ Doubrava Ha�ovice - ze-
lení, TJ Doubrava Ha�ovice - žlutí, MFK 
Karviná, MFK Ostrava a FK  Slavia Orlová 
– Lutyn� a domácích TJ Sokol Palkovice.

V turnaji hráli hrá�i ro�ník� 1999 až 
2004. Navzájem porovnávali své fotbalové 
dovednosti a opravdu se bylo na co dívat.

V sobotu �ekalo na palkovické hochy 
celkem 5 utkání a hned v úvodu je �ekal 
velice silný soupe� z MFK Frýdek Místek 
v bílých dresech, ale ani této skute�nosti se 
hoši nezalekli a porazili soupe�e perfekt-



P A L K O V I C K É  L I S T Y

18

ní hrou ve 20 minutách 2:0. Dále se jim 
poda�ilo získat ješt� 2 další vít�zství, jednu 
remízu a jednou podlehli soupe�i 0:1. I tak 
skon�ili na p�ekrásném 2. míst� sobotní 
tabulky. Ned�lní utkání však domácímu 
týmu nevyšly a to p�edevším p�i penalto-
vých kopech, kdy bylo pot�eba rozhod-
nout o vít�zi p�i nerozhodném ukon�ení 
zápasu. Palkovi�tí hoši se díky této sm�le 
propadli na celkové 8. po�adí, ale p�ed-
vedli velice slušnou hru a všem fanoušk�m 
i rodi��m jist� dokázali, že hrají kopanou 
na vysoké úrovni. Dopolední prom�nlivé 
bou�kové po�así nic nezm�nilo na odhod-
lání hrá�� hrát. Po�así se kolem 11. ho-
diny umoud�ilo a tak p�ipravená varianta 
dohry ve sportovní hale nebyla využita. 
Celý turnaj se odehrál na pažitu.

Vít�zné týmy a nejlepší hrá�i turnaje 
p�ebírali ocen�ní z rukou starosty obce 
Radima Ba�e, policejního prezidenta 

Petra Lessyho a za sponzora i spolupo-
�adatele tohoto turnaje p�edal ocen�ní 
p. Roman Majchrovský.

Pod�kování za organizaci turnaje pat-
�í celému realiza�nímu týmu z �ad rodi�� 
palkovických hrá��, sponzor�m spole�-
nosti Perlon a Obci Palkovice.

Nejlepšími domácími hrá�i tur-
naje byli: Ond�ej Hubík – branká�, Mi-
chal Stavrovský – záloha, Jakub Ryška 
- obrana.
Kone�né po�adí:

1. MFK Frýdek-Místek
2. TJ Velký Grob SK
3. MFK Karviná
Nejlepší hrá�i turnaje: Jan Fuka-

la - MFK FM, Filip Kux - MFK Karviná 
(branká�), Simon K�ižák - MFK FM (hrá� 
s nejvyšším po�tem vst�elených gól�) 

Mgr. Petr G�es, 
tajemník TJ Sokol Palkovice

Oddíl kopané TJ Sokol Palkovice 
oznamuje,

že od 1. �íjna 2012 zahajuje tréninky 
družstvo p�ípravky. Tréninky budou pro-
bíhat vždy v pond�lí a ve st�edu v dob� od 

15.30 – 17.00 hodin v t�locvi�n� v Pal-
kovicích. Jedná se p�edevším o ro�níky 
2004 - 2006. V p�ípad� zájmu je ú�ast 
mladších, eventuáln� starších kluk� mož-
no �ešit individuáln� s trenérem. 

Výbor kopané 

Volejbal v Palkovicích
V posledních letech se volejbalovému 

oddílu TJ Sokol Palkovice, díky velkému 
úsilí hrstky zapálených lidí, poda�ilo do-
stat do pov�domí sportovní ve�ejnosti. 
Ve vesnici �ítající cca 3000 obyvatel se 
tomuto oddílu poda�ilo do letošní sezóny 
2012/13 p�ihlásit tato družstva. 

Dv� družstva muž� (II NL a KP 2. t�í-
dy), t�i družstva žen (II NL, KP 1. a 2. t�ídy) 
družstvo žák� a kadetek (KP) a družstva 
minivolejbalu. Základním principem to-
hoto oddílu je návrat ke starým dobrým 

zásadám, a to je nezištná láska ke sportu. 
Snažíme se s minimem náklad� dosáhnout 
maximálních úsp�ch�.

Z t�ch nejv�tších úsp�ch� poslední 
doby m�žeme jist� jmenovat lo�ské prven-
ství našich žen „A“ v II. NL. Rovn�ž ženy 
„B“ zvít�zily ve své kategorii KP 2. t�ídy 
a postoupily. Muži „A“ skon�ili v II. NL na 
krásném t�etím míst� a v lét� se jim po-
da�ilo zvít�zit na nejprestižn�jším turnaji 
severní Moravy v Hodslavicích a následn� 
uhrát t�etí místo v republikovém finále an-
tukové ligy v �eských Bud�jovicích, kde si 
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Krátké zprávy z TJ Sokol Palkovice
P�ipravujeme vydání knihy o naší 

organizaci TJ Sokol Palkovice. Máte se 
opravdu na co t�šit. Historie i sou�asnost 
dopln�ná dobovými fotografiemi, na kte-
rých poznáte nejen sebe, ale i své rodi�e 
�i prarodi�e. „Palkovice žijí sportem“

Oddíl jachtingu zorganizoval 36. ro�-
ník závodu „Olešná regata“– reportáž 
z toho závodu zaznamenávala �eská tele-
vize. M�žete ji shlédnout na www.tjsokol-
palkovice.cekuj.net.

Oddíl fotbalu uspo�ádal o prázdninách 
turnaj PerlonCup.

Pokra�uje rekonstrukce víceú�elo-
vého h�išt� za finan�ního p�isp�ní Nada-
ce Kimex.  D�kujeme za spolupráci dal-
ším dobrovolník�m - Markovi Sochovi, 
Honzovi Kozlovi, Jirkovi Olejníkovi, Da-
vidovi �echmánkovi.

ASPV a Turistický oddíl uspo�ádal 
„Pohádkovy les“ pro naše nejmenší.

Získali jsme od OÚ Palkovice finan�ní 
dotaci na organizaci mezinárodního fot-
balového turnaje a k zakoupení nových 
stol� pro hru stolního tenisu.

Již více jak 5000 lidí navštívilo naše 
webové stránky, na kterých m�li možnost 
shlédnout události celé organizace.

Oddíl volejbalu zahájil letošní sezó-
nu v novém složení. Za Palkovice hraje 
olympionik P�emysl Kubala.  Máme 
2 družstva muž� (II NL a KP 2. t�ídy), 
3 družstva žen (II NL, KP 1. a 2. t�ídy), 
družstvo žák� a kadetek (KP) a druž-
stva mini volejbalu. 

25. �íjna bude u nás k vid�ní utkání 
našich žen „A“ s extraligovým družstvem 
P�erova a následn� naši muži „A“ zm��í 
své síly s extraligovým družstvem Fatry 
Zlín.

Petr G�es,
tajemník TJ Sokol Palkovice

pom��ili síly s t�mi nejlepšími z nejlepších. 
Muži „B“ potvrzují rovn�ž svoji vzestup-
nou výkonnost a letos zm��í své síly s cel-
ky KP 2. t�ídy.

Mimo dosp�lých kategorií zam��ujeme 
naše úsilí samoz�ejm� i na družstva mlá-
deže. V sou�asné dob� je bohužel �ím dál 
tím složit�jší zaujmout a p�itáhnout mlá-
dež ke sportu. D�ležité je, že se nám da�í 
v našem oddílu udržet vysoce kvalifikova-
né trenéry mládeže, �ehož si velice cení-
me a cht�l bych i touto cestou pod�kovat 
Veronice Fatrdlové, Rychardu Šnajdrovi, 
Honzovi Mi�ulkovi, Markovi Závodnému 
a dalším, kte�í se v této neocenitelné práci 
angažují.

Jako velký tahák pro naši mládež, 
ale i každého, kdo by se cht�l podívat na 

výsledky naší práce, je velká akce, kte-
rou budeme po�ádat v naší t�locvi�n� již 
25. �íjna. Je to �eský pohár, díky kterému 
mohou zm��it své síly družstva r�zných vý-
konnostních t�íd. 25. �íjna bude u nás k vi-
d�ní utkání našich žen „A“ s extraligovým 
družstvem P�erova a následn� naši muži 
„A“ zm��í své síly s extraligovým druž-
stvem Fatry Zlín. 

Krom� t�chto družstev uvidíte v �adách 
našich borc� i P�emysla Kubalu (ú�astní-
ka letošních Olympijských her v Londýn� 
v plážovém volejbalu), který se stal sou�ástí 
našeho klubu a pro výherce slosování, kte-
ré na tento den plánujeme, bude k mání 
i dres s jeho vlastnoru�ním podpisem.

T�šíme se na Vás 
Za volejbalový oddíl Kamil Zeman
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Blahop�ejeme...
STO let v�ru 

není málo, pro-
žít je snad za to 
stálo.

Jste nejbohat-
ší mezi námi, ne 

pen�zi, ale vzpo-
mínkami.

Váš poklad sice není zlatý, 
ale má hodnotu a je pro nás svatý.

A	 vzpomínek stále jen p�ibývá, 
ve zdraví, v radosti život Vám ubíhá.

V srpnu se dožila 
paní Jana Vyvialová 
z Myslíku krásných 
a obdivuhodných 
100 let. Protože nyní 
pobývá v Domov� d�-
chodc� ve Frýdlantu 
nad Ostravicí, posílá-
me jí z Palkovic mno-
ho pozdrav� a p�eje-
me hodn� zdraví a pohody. 

Redak�ní rada Palkovických list�, 
Rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Spole�enská rubrika

ZLATÁ SVATBA
Kdysi jste si prstýnky dali
a už je to padesát let.
V��nou lásku jste si slibovali
a ten slib nikdy nevzali jste zp�t.
Tak jako kdysi,
tak i dnes Vám v srdci zvony zn�jí.
A spolu s námi št�stí,
lásku k Vašemu výro�í Vám p�ejí.
Všechno nejlepší do dalších spole�ných let!

Zlatou svatbu slavili dne 11. srpna man-

želé Jarmila a Os-
kar Bílkovi z Pal-
kovic a dne 1. zá�í 
také manželé Lud-
mila a Milan Zlí 
z Palkovic.

Milovat znamená 
chtít s druhým zestárnout.

Blahop�ejeme. Redak�ní rada Palko-
vických list�, Rada a zastupitelstvo obce 
a KPOZ.

Rozlou�ili jsme se…

Stojíme tiše, v o�ích slzy,
ruce jsou spjaty, prosíme,
a	 alespo� jednou, na malou chvíli,
a	 ješt� tv�j úsm�v spat�íme.

V �ervenci nás nav�ky opustili paní 
Anna Linhartová, Jan Dobrovi� a Josef 
Skurka z Palkovic.

V srpnu odešli na v��ný odpo�inek paní 
Karla Kubalová, Alois Bílek a P. Ladi-
slav Navrátil z Palkovic.

Cítíme s Vámi v t�chto t�žkých chvílích. 
Up�ímnou soustrast p�eje Rada a zastupi-
telstvo obce Palkovice, KPOZ a redak�ní 
rada Palkovických list�.
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Senior klub bilancuje a plánuje
Ve st�edu 18. �ervence nás vlá�ek 

Podhorá�ek odvezl na nedaleké Hukval-
dy. Chladné a vlhké po�así asi mnohé 
�leny odradilo, proto jsme neobsadili plá-
novaný po�et míst ve vagón�. Zú�astnilo 
se 28 �len� v�etn� d�tí. V obo�e nás uví-
talo sluní�ko a p�i vystupování z vlá�ku 
nás p�im�la k ochutnávce v�n� tradi�ních 
hukvaldských kolá��. Nau�ná stezka Ja-
ná�k�v chodní�ek nám p�edstavila oboru 
hradu i s okolní p�írodou, muflony a da�-
ky. Hukvaldský hrad, který díky svému 
mohutnému opevn�ní nebyl z�ejm� nikdy 
dobyt, prý pozoruhodné jméno Hukvaldy 
získal podle �astého výskytu lesních víl, 
kterým se �íkalo „hukalky“. Putovaly po 
hradbách, tan�ily v lesích a jejich houkání 
d�silo nejednoho pocestného, prozradila 
pr�vodkyn�. Mnozí z nás se zastavili v ba-
rokním kostele sv. Maxmiliána. Koncem 
minulého století byly jeho elektrofonické 
varhany p�evezeny do kaple na Myslíku. 
N�kte�í navštívili rodný d�m Leoše Ja-
ná�ka i jeho památník v Podobo�í, zašli 
do Tropicu s tropickou a subtropickou 
flórou a faunou, mnohé upoutal v Pod-
zám�í velmi p�kn� zrenovovaný hotel 
Hukvaldy. Marn� jsme hledali známý 
hukvaldský pivovar. Ten zahájením vý-
roby velkopivovaru v Nošovicích zani-
kl. Záv�re�né posezení a zpáte�ní cesta 
Podhorá�kem uzav�ela náš p�kný den 
a podnítila k další akci.

Tou byly 28. srpna tradi�ní plackové 
hody v areálu U Ba��. P�išlo nás 70. Za 
útulné prost�edí chceme znovu pod�ko-
vat rodin� Ba�ových, stejn� jako našim 
kucha�kám. Všichni si libovali. Placky 
chutnaly a k dobré nálad� p�isp�lo naše 
harmoniká�ské duo Chlebek – Kalkus. 
D�kujeme.

Netušili jsme, že se k Hukvald�m vrá-
tíme ješt� jednou. A to v sobotu 15. zá�í. 
P�ijali jsme pozvání tam�jšího Klubu seni-
or� k slavnostnímu setkání u p�íležitosti 
40. let od založení jejich klubu. V srde�-
ném prost�edí spole�enského sálu v Zá-
kladní škole jsme se setkali s p�áteli z Koz-
lovic, Lhotky, Brušperku, Fry�ovic, Staré 
Vsi a Krmelína, zavzpomínali si, zazpívali 
a p�ipomn�li si, že i nás �eká v p�íštím 
roce jubilejní 30. výro�í založení našeho 
klubu. Doufáme, že se znovu všichni se-
tkáme.

Dne 19. zá�í jsme podnikli autobusový 
zájezd do polského Krakova. Po p�íjezdu 
jsme vy�ídili formality ohledn� rezervo-
vané prohlídky plánované na odpoledne 
a prohlédli si zvenku královský hrad Wa-
wel. Poté jsme se vydali královskou cestou 
Kanovnickou ulicí do Starého M�sta. Pro-
hlédli jsme si interiér kostela sv. Františka 
z Asisi, nahlédli do dvora Jagellonské uni-
verzity a kolem radni�ní v�že sp�chali p�es 
Hlavní nám�stí k Mariánskému kostelu, 
abychom si vyslechli polední troubení Hej-
nal z jeho v�že. Po prohlídce nádherného 
oltá�e v tomto kostele se každý vydal po-
dle svého zájmu bu
 na prohlídku dalších 
�ástí Starého M�sta, Sukiennice s jeho ob-
ch�dky nebo se vrátil na Wawel k prohlíd-
ce katedrály sv. Stanislava a Václava a dal-
ších zámeckých expozic. Spole�n� jsme 
potom navštívili nádherné reprezenta�ní 
královské místnosti zámku s pr�vodkyní, 
která podala poutavý výklad v �eském ja-
zyce. B�hem prohlídky se zhoršilo po�a-
sí, ochladilo se a za�alo pršet, a tak jsme 
pouze nastoupili do autobusu a spokojeni 
odjížd�li dom�.
A co nás �eká dále?

Nákupní zájezd 24. �íjna do Polské-
ho T�šína, 22. listopadu v kinosále be-
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seda s panem Pešatem a p�edváno�ní 
posezení v sále restaurace Pod Habešem 
12. prosince. P�ij
te mezi nás!

Naši jubilanti:
Gratulujeme jubilant�m, kte�í oslavili 

zlatou svatbu - Jarmila a Oskar Bíl-
kovi dne 11. srpna a Ludmila a Milan 
Zlí dne 1. zá�í. A	 i další spole�né roky 
jsou pro Vás plné zdraví, pohody a lásky.

6. �íjna oslaví své kulaté narozeniny 
paní Anežka Bílková z Palkovic, 11. �íjna

pan Petr Šváb z Myslíku, 14. listopadu 
pan P�emysl Mi�ulka a 26. listopadu 
paní Františka Zemanová, oba z Pal-
kovic.

Dne 18. �íjna oslaví diamantovou 
svatbu dlouholetí a zasloužilí �lenové 
našeho Senior klubu Zde�ka a Vilém 
Vlkovi. Gratulujeme, pevné zdraví, po-
hodu a mnoho dalších spokojených let 
Vám p�eje Váš Senior klub.

Za výbor Senior klubu zapsala 
Iva Mi�ulková

Zahrádká�i

Kalendá� zahrádká�e…

2012 �íjen… Když dub hoj-
né ovoce dává, tak má velká zima 
a množství sn�hu býti.

Okrasná zahrada
Až do mrazu kvetou ji�iny, chryzan-

témy, astry a slune�nice. Záhony s od-
kvetlými letni�kami již zrušíme a p�idáme 
kompost, p�eryjeme je a p�ipravíme na 
p�íští sezónu. Vybíráme z p�dy cibule 
a hlízy choulostiv�jších kv�tin: me�ík�, 
begónií, dosen a jiných. Po oschnutí je 
o�istíme a dob�e ozna�ené uložíme. Do-
kon�íme výsadbu okrasných d�evin, jeh-
li�nan� a rozsazování trvalek.

Tento m�síc je obzvláš	 vhodný pro 
výsadbu listnatých i jehli�natých okras-
ných d�evin. Vysazujeme i listnaté živé 
ploty, jehli�naté živé ploty bychom m�li 
vysazovat až na ja�e.

Na trvalá stanovišt� vysazujeme p�ed-
p�stované dvouletky, rozd�lujeme trsy 
trvalek, na odkvetlých rostlinách odstra-
níme zbytky starých kv�t�.

•  V tomto období se �ízkují fuchsie, �íz-
kovance muškát� ze zá�í p�esazujte 
a p�íp. zaštipujte (p�i dosáhnutí výšky 
10 cm). Na na�ízkování m�žeme po-
užít i balkonové kv�tiny, které z jejich 
letního stanovišt� uklízíme na p�ezi-
mování. Mladé výhony pnoucích r�ží 
vyvazujeme ke konstrukci, staré výho-
ny, na nichž byly kv�ty, zakracujeme 
aspo� na 5 cm od hlavního stonku 
a rostliny pro�ežeme. U ke�ových r�ží 
provedeme celkové zakrácení o cca 
1/3 a nakop�ení zeminou.

•  Vysazujeme cibuloviny - lilie, narcisy, 
tulipány a otužilé trvalky, které kvetou 
na ja�e, dále pak r�že,   

   �eb�í�ky a hyacinty. 
•  Odkvetlé letni�ky odstraníme ze záho-

n�, které poté zryjeme. 
•  Ponecháváme zaschlé kv�ty (nap�íklad 

ozdobných trav), které nám mohou 
zdobit zimní zahradu. 

•  D�kladn� zavlažujeme stálezelené d�e-
viny, aby v po�ádku p�e�kaly zimní ob-
dobí. 

•  Abychom ochránili ko�eny v�es� p�ed 
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mrazy, p�isypeme k nim jehli�natou 
hrabanku. 

•  Rostliny, které jsme m�li p�es léto ven-
ku na zahrad� nebo balkon� (nap�íklad 
oleandr, agapantus), p�emístíme do 
sv�tlých a chladných prostor. U rostlin 
omezíme zálivku a p�estaneme je hno-
jit. 

•  Je vhodný �as k zakládání nové skalky. 
•  Nevypušt�né zahradní jezírko p�ekryje-

me hustou sítí, aby se voda nezkazila 
opadaným listím. 

•  Naposledy pose�eme trávník, aby p�ed 
zimou ješt� obrostl, provádíme jeho 
vertikutaci (provzdušn�ní, v jarním 
a podzimním termínu) 

•  Vyhrabeme starou trávu. Trávník ješt� 
m�žeme pohnojit n�kterým z podzim-
ních hnojiv (vysoký obsah draslíku). 

• Trávník m�žeme ješt� ošet�it proti plís-
ni sn�žné.
Preventivn� je vhodné použít post�ik 

fungicidem (p�ípravkem proti houbovým 
chorobám a plísním). Vhodnými p�íprav-
ky jsou nap�íklad Ortiva, Quadris – pora-
dí prodejce ve specializované prodejn�. 
Ošet�ení by m�lo být provedeno na pod-
zim ke konci vegetace. 

Pokud nám trávník plíse� sn�žná 
napadla, m�žeme si koupit dostupné 
fungicidy, postižená místa podle návo-
du ošet�íme, poté pe�liv� mrtvou trávu 
odstraníme a zasejeme znovu, nebo se 
spolehneme na lé�ivou sílu slunce a vzdu-
chu, místa napadená plísní prohrábneme 
a necháme p�írodu p�sobit (pro napros-
tou v�tšinu lidí je toto �ešení úpln� do-
sta�ující a fungicidy sta�í poté na podzim 
použít preventivn�). 

D�ležit�jší ale než samotné odstra-
n�ní, je budoucí prevence.  Pro snížení 
rizika výskytu sn�žné plísn� na trávníku 

na podzim zmenšíme hnojení hnojivy 
s obsahem dusíku a zv�tšíme t�mi, kte-
ré obsahují draslík.  Taktéž odstra�ujeme 
pokud možno všechny opadávající listy 
ze strom� a trávník sekáme a provzduš-
�ujeme až do pozdního podzimu, dokud 
se r�st trávy nezastaví. V zim� se snažíme 
po sn�hu, který již pokrývá trávník, ne-
jezdit ani nevyšlapávat chodníky.

Okrasná zahrada
�íjen dává svojí prom�nlivostí po�a-

sí každému najevo, že je již opravdový 
podzim. Pokra�ujeme ve sklizni jádrovin 
- zimní odr�dy jablek. P�stovaných odr�d 
jádrovin je velké množství a každá odr�da 
má svoji správnou skliz�ovou zralost, ze 
které p�i sklizni vycházíme. Od poloviny 
�íjna se mohou sklízet kdoule - správný 
termín sklizn� je tehdy, když za�nou opa-
dávat.
•  Sklízíme nejlépe za sucha citlivým 

odd�lením plodu od plodonoše. Od 
vyrosení plod� na hromadách venku 
se již upustilo, nebo	 takto ošet�ené 
plody nem�ly i p�es lepší vzhled (lepší 
vybarvení) tak dlouhou skladovatelnost 
a bylo u nich pozorováno v�tší napa-
dení houbovými chorobami na sklád-
ce. Ovoce je doporu�eno sklízet se 
stopkou a ve vydezinfikovaných oba-
lech ukládat do chladných, v�traných 
prostor, odkud je pak p�enášíme na 
zimní uskladn�ní. Pro uskladn�ní vy-
berte jen kvalitní plody, ostatní zpra-
cujte podle pot�eby.

•  Skladovací prostory zimního uskladn�-
ní ovoce by m�ly být vydesinfikovány 
(nap�íklad vysí�eny sirným knotem). 
Sklad by nem�l promrznout (teplo-
ta p�i zimním skladování by m�la být 
2 - 4 °C, na ja�e okolo 6 °C, maxi-
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máln� 8 °C), vzdušná vlhkost by m�la 
být dostate�n� vysoká (80 - 90 %). 
Ovoce neskladujeme spole�n� s bram-
borami, ani se zeleninou.

• Po sklizni p�ihnojíme ovocné rostliny 
kompostem, nebo um�lými jedno-
složkovými hnojivy (draselná a fos-
fore�ná), p�du okolo ke�� a stromk� 
bobulovin m�lce zkyp�íme a odpleve-
líme. Odstraníme odplozené výhony 
maliníku a ostružiníku. Na kmenech 
slivoní obnovíme lepové pásy, které 
zabra�ují pí
alce podzimní vylézt do 
koruny. Stromy peckovin zbavíme 
moniliozních plod� a kmeny jádrovin 
lepenkových pás� (likvidací zni�íte zde 
ukrytá stadia škodlivého hmyzu).

• V druhé polovin� m�síce za�ínají 
ovocné školky s prodejem ovocných 
stromk� a p�stitelé dopl�ují zahrád-
ku výsadbou dalších ovocných d�evin. 
Nejšetrn�jší zp�sob výsadby by byl 
tzv. „ze zem� do zem�“, ale to nám 
nákup ve školce neumož�uje. Pro-
to je doporu�eno nakoupenou sadbu 
(stromky a ke�e) p�ed vlastní výsadbou 
pono�it na 1 den do vody. Na optimál-
ní délku upravíme ko�eny i nadzemní 
�ást, p�i výsadb� stromek fixujeme 
k op�rnému k�lu, jehož �ást, která 
bude v zemi, jsme p�edem impregno-
vali opálením. P�i výsadb� dbáme na 
to, aby místo št�pování z�stalo voln� 
nad zemí. Nemáme li u zahrádky oplo-
cení, obalíme kmínek pletivem, nebo 
podobným chráni�em proti ohryzu 
zv��í. Vysazené stromky a ke�e d�klad-
n� zalijeme. Ovocnou sadbu m�žeme 
sázet až do konce listopadu. Výsadbu 
broskvoní na definitivní stanovišt� od-
ložíme až na jaro, na podzim koupe-
né stromky na zahrádce založíme do 

zem�. Podobn� postupujte u sadby 
vinné révy, o�ešák�, kdouloní a ostru-
žiníku - po�káme až na jaro.

• Koncem m�síce se provádí post�ik 
proti vlnatce krvavé. 

•  V místech výskytu hryzc� obalíme 
ko�enovou soustavu košem z pletiva, 
které po vysazení bude svojí manžetou 
vy�nívat nad zem.

•  Zavlažujeme záhony s jahodníky. Ja-
hodníkové záhony okopeme, k rostlin-
kám p�ihrneme zeminu a chráníme je 
netkanou textilií proti mraz�m. 

•  Odstra�ujeme borku z kmen� a v�tví 
starších strom� a pálíme ji. Oškrabané 
kmeny ošet�íme vápenným mlékem.

•  Ovoce, které není ur�ené k uskladn�ní 
(pokud nám v�bec po letošních jarních 
mrazech n�jaké z�stalo…) „dáme do 
be�ky“. 

Obecná pravidla pro založení kvasu: 
-  Vybíráme zdravé a �isté plody s nej-

vyšším obsahem cukr� – u jablek to 
kupodivu nejsou vždycky ty, které slad-
ce chutnají, spíše pozdní zimní odr�dy 
(nap�íklad Rubín, ze starších odr�d Ja-
derni�ka , Jonathan, Zvonkové, Grá-
vštýnské…)  

-  Nepoužíváme jablka, která spadnou 
p�ed skliz�ovou zralostí, trhaná jablka 
je vhodné p�ed zpracováním  

  ješt� n�jakou dobu skladovat (na hro-
mad� nebo v bednách) - zvýší se tím 
cukernatost i aroma.

-  U jablek se kvas p�ipravuje vždy na-
jednou, u švestek je možné postupn� 
p�isypávat. Trhaná jablka není nutné 
umývat, spadená (ale zralá) ano. 

-  D�ležité je pár dní dop�edu si p�ipravit 
zákvas z moštu/švestek a ušlechtilých 
kvasinek v množství cca 5 litr� zákvasu 
na 100 l kvasu. 
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-  Kvalitní, zralá a sladká jablka rozdrtí-
me, mén� kvalitní a spadená vylisuje-
me na mošt. P�ebytky moštu spojíme 
s drtí - optimální pom�r je p�l be�ky 
moštu/polovina drti. 

-  Švestky by se m�ly alespo� z �ásti 
rozma�kat (vyt�snit vzduch z kvasu 
a ztekutit jej - vhodnou metodou je na-
sypat plody do plastové vany a pošla-
pat gumovými holínkami). Odstraníme 
listí a v�tvi�ky, ideáln� i stopky plod�. 
U švestek se nesmí poškodit pecky.

-   P�ed p�idáním zákvasu ješt� p�iprave-
nou sm�s okyselíme na pH 2,8-3,2 
(zabrán�ní r�stu baktérií, plísní a di-
vokých kvasinek), pro ztekucení kva-
su a uvoln�ní aroma je vhodné p�idat 
pektolytické enzymy - poradí speciali-
zovaný prodejce. M�žeme p�idat živ-
nou s�l (u b�žného ovoce není nutné).

-  Dáme kvasit ve voln� uzav�ených 
sudech – nejlépe p�i teplotách 15-
20°C. B�hem prvého týdne sm�sí 
mícháme (množící se kvasinky pot�e-
bují ke svému r�stu kyslík…), pozd�ji 
ponecháváme bez míchání.

-  Po vykvašení uzav�eme dob�e víko. 
Kvasy konzervované  vyšším obsahem 
alkoholu (peckoviny - švestky, t�ešn�, 
višn�) skladujeme v�tšinou do jara- 
pak dáme na vypálení. Kvasy s nižším 
obsahem alkoholu (jako nap�. hrušky, 
jablka) dáváme pálit „p�i doznívajícím 
kvašení“ nebo ihned po dokvašení.

Zeleninová zahrada
�íjen je hlavním obdobím sklizn� koš-

	álové (zelí na skladování a zelí kruháren-
ské bílé i �ervené se sklízí již za�átkem 
m�síce), ale i listové zeleniny. Vlhké po-
�así m�síce je p�íznivé pro dor�stání ko-
�en�, a proto se sklizní ko�enové zeleniny 

po�káme do konce m�síce. Sklízíme letní 
pórek a dokon�íme sklize� plodové zele-
niny. Ko�enovou zeleninu sklízíme za su-
cha, aby ko�eny byly suché. Na	 odstra-
�ujeme, aby ko�eny nevadly. Poškozené 
ko�eny vybereme pro v�asnou spot�ebu, 
skladujeme pouze zdravé, neporuše-
né ko�eny. Ty skladujeme ve v�traném 
chladném sklep�, nejlépe ve vlhkém pís-
ku. Mrkev na delší skladování je dobré 
umístit do krecht�, zakrytých zeminou, 
pouze ko�eny k brzké pot�eb� dáváme do 
sklepa. Ko�eny nedáváme do igelitových 
sá�k�, kde by vám tato zelenina shnila.
• �ást pot�eby zeleniny pro kuchy�skou 

p�ípravu m�žeme dát do mrazáku, 
nadbytek zelí nakrouháme a naložíme 
do nádob ke kysání.

• V �íjnu p�icházejí již ranní mrazíky. 
�apíkatý celer ze zahrádky založíme 
ve sklep�. �ekanka salátová snese 
mráz do -6°C a proto se doporu�uje 
p�i hrozícím poklesu na tuto kritickou 
hranici rostliny sklidit i s ko�eny, od-
stranit vn�jší listy a založit do písku 
ve sklep�. P�i dobrých skladovacích 
podmínkách vám zde vydrží do ledna. 
Kade�ávek necháme n�kolikrát p�ejít 
mrazem (získá na chuti), kedluben (pro 
zimní využití) musíme sklidit d�íve, než 
jej no�ní mráz ohrozí. Bulvy se skladují 
nejlépe v krechtech z hlíny, p�i sklado-
vání ve sklep� ukládáme bulvy i s ko�e-
ny do vlhké zem�, �i písku.

• Salát na p�ezimování (nap�. odr�da 
HUMIL) ze zá�ijového výsevu vysazu-
jeme již v první polovin� �íjna - nejlépe 
do brázd 10 cm hlubokých, aby byly 
rostliny ochrán�ny p�ed zimními v�try. 
Koncem m�síce se vyrývá k�en, proto-
že by ze zmrzlé p�dy již nešel dobývat. 
Ko�eny k uskladn�ní se zakládají do 
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vlhkého písku ve sklep�. I když �erný 
ko�en a petržel snesou mráz, sklízíme 
tyto zeleniny již rovn�ž koncem �íjna. 
Také celer sklízíme p�ed p�íchodem 
mrazu a bulvy zakrechtujeme, nebo 
uložíme v chladném sklep�. Ozimé 
odr�dy pórku (ELEFANT, POLLUX) 
snesou pokles teplot i pod -15 °C.

 • R�ži�ková kapusta, o které se traduje 
názor na tém�� nejv�tší mrazuvzdor-
nost mezi zeleninami, má i odr�dy 
(nap�. KARPO), které je t�eba sklidit 

již koncem �íjna, zatímco nap�. známá 
odr�da ZÁVITKA zimu vydrží.

• P�ed mrazem je pot�ebné také chránit 
zá�ijové výsevy mrkve nejlépe dvojitou 
vrstvou chvojí. P�ed mrazem je nutné 
rovn�ž sklidit papriky a raj�ata z fóli-
áku a skleníku, pod sklem zde m�že-
me ponechat salát, cibuli na zeleno, 
�i �edkvi�ky- vyséváme po celý �íjen 
a ješt� o vánocích si na �erstvé zeleni-
n� pochutnáme.

Ing. Vratislav Obadal

Recepty pro Vás…

Recepty dnes p�ímo od „Farmá�e 
Pavlí�ka“

Farmá�ská ve�e�e
V parním hrnci uva�íme zeleninu, na 

kterou máme chu	 – doporu�ujeme cuke-
tu, cuketové kv�ty, lilek, brokolici, �erve-
nou �epu anebo brambory. Po tepelném 
zpracování zeleninu posypeme balkán-
ským sýrem, který je chu	ov� velice výraz-
ný a hodí se zvláš	 dob�e k �ervené �ep�, 
která je nasládlá. Pokud však nemáme 
balkánský sýr, rozpe�eme jakýkoliv jiný. 

Cukety pln�né sýrovou omá�kou
Suroviny: v�tší cukety, eidam, niva, sme-
tana, bílý jogurt, šunka nebo anglická sla-
nina, s�l a ko�ení

Cukety podéln� rozp�líme, vydlabeme 
(�ajovou lži�kou nebo nožíkem) a jemn� 
posolíme. Vydlabanou dužinu odkládáme 
stranou a pr�b�žn� také prosolujeme, 
aby se cuketa „vypotila“.

Sýrovou omá�ku p�ipravíme tak, že 
nejprve osmahneme nakrájenou slani-
nu (nebo šunku), poté p�idáme vnit�ky 

cukety a spole�n� podusíme. Až cuketa 
zesklovatí, p�idáme nahrubo nastrouhané 
sýry, trošku smetany a bílého jogurtu (aby 
omá�ka nebyla úpln� hustá). 

Cukety lze plnit r�znými omá�kami, 
pro inspiraci popisujeme recept na výbor-
nou sýrovou omá�ku. Vydlabané cukety 
oko�eníme (doporu�uji grilovací ko�ení, 
bazalku apod.), naklademe je do peká�e, 
naplníme p�ipravenou omá�kou a dáme 
péct do p�edeh�áté trouby.

Kedlubnová pomazánka

Suroviny: kedlubna, bílý jogurt, šunka, 
sýr (nap�. balkánský sýr, eidam,…), s�l

Základem pomazánky je nahrubo 
nastrouhaná kedlubna smíchaná s bílým 
jogurtem (hustotu si m�že zvolit každý 
kucha� sám). Do této sm�si p�idáváme 
další ingredience dle chuti – na kousky 
nakrájenou šunku, nastrouhaný balkán-
ský nebo jiný sýr. Na záv�r m�žeme 
pomazánku posypat jemn� nasekanou 
pažitkou.
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Nabízím ZEMNÍ PRÁCE: 
- okopávání budov
- izolace základů domů
- zemní a výkopové práce strojem (vý-
kopy, základy, přípojky, bazény, pod-
klady pod zámkové dlažby, chodníky, 
terénní úpravy)

F-M,  tel.: 774 681 700,
775 637 265
 
ŽUMPA 12 m3 - 37.500 Kč    
1-komorová železobetonová cena vč. 
dopravy do 20 km od Frýdku-Místku, 
výkopu, osazení, zahrnutí

Tel: 608 877 165

 Nabízíme:
-stavby rodinných domů
-zateplení fasád
-čištění fasád
-zámkové dlažby
-sádrokartony
-omítky, obklady, dlažby
-stavby plotů
-zemní práce pásovým bagrem

 Jiří Fluksa, tel: 608 877 165, 
www.stavby-rd.cz
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Palkovice ve složení Ing. Vratislav Obadal – p�edseda redak�ní rady, Radim Ba�a, 
Iveta Trochtová, Petra Op�lová, Martina Mertová 

e-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. 
Internetová verze: www.palkovice.cz. Upozorn�ní! P�ísp�vky dodané po termínu uzáv�rky ne-
budou otišt�ny! Za obsah �lánku je zodpov�dný autor. Uzáv�rka p�íštího �ísla 26. 10. 2012.

Vychází osmkrát ro�n�. 

24. 10. 2012  Seniorklub nákupní zájezd do Polského T�šína
25. 10. 2012 Palkovice ženy „A“ – P�erov – �P ve volejbale 16.30
25. 10. 2012 Palkovice muži „A“ – Fatra Zlín – �P ve volejbale 18.00
17. 11. 2012  Divadelní p�edstavení DON QUIJOTE DE LA ANCHA 
  – kulturní d�m 18.00
22. 11. 2012  Seniorklub v kinosále beseda s panem Pešatem
12. 12. 2012  Seniorklub p�edváno�ní posezení v sále restaurace Pod Habešem

Termínový kalendá�

KOTLE

Obchodní a prodejní zastoupení:

tel./fax/zázn: +420 558 656 445

739 41   Palkovice číslo 57

mobil: +420 603 842 113

EXPERT NA TEPLO

Na kusové
dřevo

Automatické
na pelety

- Palkovice

KRBY- dřevní brikety -
- dřevní pelety -

- alternativní pelety -
- palivové dříví -

NABÍZÍ



na �ezní�ka

nou premiéru má za 

ník b�žeckého závodu 

ntonína �ezní�ka“, k
terý 

ec Palkovice ve spolupráci 

oddílem TJ Slezan Frýdek-

 zamra�ená obloha a stále 

	 neodradil tém�� 220 zá-

d startu v tomto závod�. Na 

sedmnáctikilometrovou tra	 

 závodu „Palkovice – Kubánkov 
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