
áhali po povodních v Č
echách

starostou obce panem Radimem Bačou 

o, že konkrétním 
místům

 postiže
-

ude nabídnuta ma-

te r i á ln í 

omoc. D
o postiže

né 

a Štětí 
– části H

něvi
ce byla 

zásahové jednotky Palkovic v
e slože-

oký, Tomáš Opěla
, Karel Stavinoha a Martin 

hat jsm
e odjíždě

li s n
ásledující t

echnikou: Wol-

Transporter, 5 ks če
rpadel, 2 ks elektrocentrál, 

sokotlakých čist
ičů, 

vyso
ušeč 

vlhkosti, m
otorová 

další te
chnika na odstranění bahna a naplavenin. 

sme s se
bou také desinfekční prostředky pro místní 

atele.

Na místo jsm
e dorazili v

 pátek več
er a již p

ři př
íjezdu 

me si uvědomovali, ja
kou měl

 žive
l sílu

 a jak byla situace 

ážná. Od sobotního rána až do stře
dy jsm

e samostatně 

pracovali koordinováni HZS Ústeckého kraje. Náš  tý
m 

pomáhal lidem pře
vážně 

s čerpáním vody ze sklepů, o
d-

klízením bahna ze sklepů, 
garáží a ze zahrad a zejména 

j
novala p

konečně
 ve st

práce byly t
ímto ukon

Chtěl bych podotknout,

techniky a části č
lenů zása

kem má 17 členů) n
ebyla oh

schopnost sb
oru v Palkovicíc

h.

Závě-
rem bych chtěl p

oděkovat vše
m, kteří 

se 

na této rych
lé akci podíleli a všem členům

 tým
u za přís

tup 

a pomoc obci za
sažené povodní.

Za SDH Tomáš Opěla

ka 

balová a Kateřin
a Žváková jsou pře

-

nicemi České republiky 

V sobotu 15. června 2013 se konaly v 
Kou-

u Vlastějo
vic (o

kres Kutná hora) turistic
ké zá-

y ČASPV (Česká asociace „Sport pro všech-

) – „Medvědí stezka“. Této soutěže se zúča
stnilo 

děvč
at a chlapců z 

celé republiky.

Náš Moravskoslezskéhý kraj reprezentovalo 28 

učlenných hlídek z T
J Slavkov, T

J Neplachovice, 

Mošnov, TJ Hladké Životice, TJ Palkovice a TJ 

nčice
 pod Ondřejníkem.

Na 3,5 kilometrové trati se
 hodnotila nejen rych

lost 

u, ale i zn
alosti ze

 zdravovědy, poznávání stro
mů, 

kvě-

a zvířa
t, práce s buzolou a mapou, tábornické dovednos-

fouknutí“ n
a cíl, s

oučin
nost hlídky a další. S

tarší ža
ctvo

 a 

ost m
ěly č

ást tra
ti podle azimutu.

V silné konkurenci 10 krajů se
 naši zá

vodníci ro
zhodně n

e-

ět kategorii z 
8, moravskoslezský kraj vyh

rál a stal 

m putovního poháru pro absolutního ví-

uto vítěz
ství 

přisp
ělo také 

našeho turistic
ké-

Žlutý kvítek 

por-

gym-

nastiky. Soutěž b
yla letos velice vyro

vnána a rozdíly m
ezi jed-

notlivým
i hlíd-

kami byly o
pravdu sekundové. Např. 

v 
kategorii 

mladších žákyň se do dvou 

minut 
vý-

sledného času vešlo 

hned 
10 

hlídek. O to 

více nás těší, 

ž e 

se Eliška Kubalo-

vá a Kateřin
a Žváková 

staly přebornicemi re-

publiky.
Poděkování patří v

šem 

závodníkům
, pro-

t o

že každý 

bod se po-

čítal a na 

celkovém vítěz
ství 

měli
 podíl 

úplně v
šichni. 

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně 

II:

Eliška Kubalová a Kateřin
a Žváková  

 

 
 

1. místo

Kristin
a Gře

sová a Bára Šidelková  

 
 

8. místo

Alena Mikešová a Anna Olejníková 

 
 

16. místo

dší žáci II
:

žek a Jan Pělu
cha  

 

opovovod
mm RaR d
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o

e

d zzeeee kksksksksksksks lelelelelelel půppppp
jjej éééémémémémémé

prprác
ChChtětěl l by

hhninikyky a
keekekekemm
ssssc
rrrre
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ciciciciiii z
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íííííííí, 
bb llllalo-o-o-o kák vvovááááááááá 

i rre-e-e-e všešešešemmmmmmmm

éééééééééénnnnnnnnn

p
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l kkkkvk vvovovovov, , TJTJTJTJTTT
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s

ěšěšěšěššššššíííí

aaaa K

KKKKKKKKaaaa

ěšěšěšěšěšěššššššííííííííí

Noční soutěžNoční soutěž

osststststtttt 

vvvvěěěěěěěěě-ě-

nnnooooooosososs-

tvtvvvvvvvoooooo a 

ddnnnnnněněněněěě n
e-

rááálálálállll aa stal 

uttntntnnnnnnníííhího ví-

ispsppppěllělělělělělělělěl
ooooooo oo tatatatatt kéké 

ti kkkkkckééééé-é-é-é

stststststststss alalaaa yyy pupupupupupupppp blbb i PoP zázázázázázázázz vovovvv d

t o

žežežežežežežežežež  k

bod se po-

čítatallll aaaa a anananananananann  

celkovém vítěz
ství 

měli
 podílíl 

úplně v
šichni. 

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně 

II:

Eliška Kubalová a Kateřin
a Žváková  

 

 
 

1. místo

KrK istina Gře
sová a Bára Šidelková  

8. místo

a MiMiMiMiMiMiMiMikekekekekekekekekek šošošošošošošš vávávv  a Anna Olejníková 

 
16. místo

l chhahahahaha  

ststststststs

sssssssss
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Příprava na soutěž - družstvo ženPříprava na soutěž - družstvo žen

06/2013Obecního úřadu v Palkovicích

m má

hopnost sb
or

em bych chtěl p
oděko

kci podíleli a všem členům
 tým

zasažené povodní.
Za SDH Tomáš 

eeeeemmmm
scscscccchh

rerereeeem
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iiii z

SDH Palkovice



13 navštěv
ovalo naši šk

olu 251 žáků. 

9. tříd
y 23 žáků, z

e 7. tříd
y na gymná-

ělo s vy
znamenáním 166 žáků, p

rospělo
 

ěl. 

mi prospěli
: v 1

. tříd
ě vše

ch 26 žáků, v
e 2. 

2 žáků, v
e 3. tř. 

15 žáků, v
e 4. tř. 

5 žáků a
 v 

dě V
eronika Eliášová a Klára Kasperčíková, v 

bková a Kateřin
a Tylečk

ová, v 8
. tříd

ě Ladislav 

aci šk
oly, z

a výb
orný prospěc

h a zodpovědnou 

na pochvala ředitele školy Veronice Eliášové. Dále 

elkem 103 pochval tříd
ního učit

ele za svě
domité 

h povinností, p
ráci pro třídu a reprezentaci šk

oly.

ou pracovní morálku, nevhodné chování ke spolužá-

mluvené hodiny bylo uděle
no celkem 12 napomenutí 

itele, 15 důte
k třídního učit

ele a 2 důtk
y ředitele školy. 

9. tříd
y byli h

odnoceni druhým stupněm
 z ch

ování.

žákům
 se dařilo

 také ve sportovních a věd
omost-

outěžíc
h:

atematická olympiáda - okresní kolo: 5. tř. 
V. Eliášová; 9. tř. 

e Juře
nová, Michaela Žváková, David Kolář; P

ythagoriáda – 

sní kolo: 6. tř. 
Veronika Eliášová, 8. tř. 

Ladislav Merta. Archi-

kresní kolo 7. tř. –
 Adam Kolář; B

iologická olympiáda 

tř Jan Kuchař; F
yzikální olympiáda- okresní 

Děje
pisná olympiáda – 8. tř. 

Ladislav 

kresní kolo: Veronika Eliášová, 

lář, 9. tř, 
Finanční gra-

á 9. tř.,
 Martin 

ní kolo: 

ra Rajnochová, 7. tř. 
Petra Chlebková; Volejbalový p

ohár – okres-

ní kolo – 2. místo: 8. tř. J
iří Bajtek, 9. tř. O

ndřej Balaš, Adam Far-

ský, D
avid Kolář, D

an Kunz, Tomáš Trojčínský; D
opravní soutěž 

– okresní kolo:  2. místo 7. tř. 
Jan Oliva, Jakub Ryška, Kateřin

a 

Tylečk
ová, 8. tř. M

ichaela Žakarová.  Atletika - Povodí Ondřej-

nice: skok do dálky – 1. místo Anna Talová, 2. místo Tomáš 

Krpec, 2. místo Kristin
a Gře

sová; běh
 na 50m - 2. místo To-

máš Krpec, Eliška Špačková, 3. místo Tereza žková; hod 

míčkem - 3. místo Kristin
a Gřesová, Eliška Špačková, 

Vanda Gřesová, 

Jakub Jaroš. Florbal -  
Po-

vodí Ondřejni-

ce – 2. místo: 7. 

tř. Bajtek Jiří, 
Bob-

řík Matěj, 

Merta Ladislav, M
inarčík Jiří,

 

Warzecha Jakub, Sapere – věd
ět ja

k 

žít – okres-
ní kolo, 3. místo: Markéta 

Krčová, 8. 

tř., Petra Chlebová, 7. tř., 

T a d e á š 

Hetmer, 7. tř.

Spor-

t o v n í 

gymnasti-

ka – okresní kolo 

a postup do krajského 

kola: Karolína Bužková, 1. místo, 

Vanda Gře
sová, 2. místo, Eliška Mertová, 

4. místo, Kristin
a Gře

sová, 3. místo, Ma-

rek Kozel, 2. místo.

Skok vys
oký – okresní kolo: Karolí-

na Michálková, Karolína Nevrlá, 8. tř.,
 

Petr Ja
neček, Jiří

 Slípek 9. tř.

Také v tomto školním roce pro 

žáky př
ipravili u

čitelé kromě 
běžn

é 

výuky 

MŠ Palko

m roce kontakt 

í základní ško-

ovensku v o
kre-

nci če
rvna 2012 

oly sp
olu s 20 žáky 

h 25. 6. a 26. 6. 

ou my - v
ybraní žáci 

s uči
teli, panem ředi-

obec.

základní škole a uby-

naši žá
ci k sportovním 

i zahráli fo
tbal a florbal, 

la florbal. Př
es velkou sna-

st byli žá
ci ve

 všem poraže-

le nezhoršilo
 dobrou náladu 

 se seznámit se
 slovenskými 

část odpoledne jsme se měli
 

podívat do záchranné stanice 

schop

do přír
ody. Z

če sko -
-slovenské

záchra-

nu orla ska

Večer 

si ještě 

zahráli naši žáci 

proti so
bě v

olejbal a pak 

už následovalo posezení se slo-

venskými přá
teli u ohně.

Ve stře
du ráno jsm

e se roz-

loučili,
 jako pozdrav ze Slo-

venska nakoupili je
ště k

orba-

číky, a protože pršelo, místo 

plánované pěš
í túry js

me se 

vydali autobusem k Orav-

skému hradu. Po prohlíd-

ce jsm
e se už ubírali k do-

movu.

 jsm
e 

si s d
ětmi ve školce povídali o 

práci hasičů 
a prohlíželi si o

bráz-

ky v k
nihách, se už dět

i nemohly 

dočkat, až je uvidí opravdu. Jedno 

krásné horké dopoledne jsm
e se s 

dětm
i vydali „na Bařinu“, kde už 

stálo opravdické hasičsk
é auto! Pan 

M a r t i n 

Polášek odpovědě
l na všechny zví

davé 

dotazy, 
předvedl hasičsk

é vybavení – 

přilb
u, brýle, kyslík

ovou bombu. Nako-

nec se děti
 osvěž

ily lim
onádou i sprškou 

z hasičsk
é hadice.

Také nesmíme zapomenout na spo-

lečn
ě prožité odpoledne rodičů a

 dětí
, 

Třída Sluníčko si v 
rámci prázdninové 

prevence zahrála na „Dopravní školičku“. 

Po zvlá
dnutí věd

omostní a praktické zkouš-

ky, dě
ti obdržely „D

ětský řid
ičský průkaz“.

Pasování předškoláků probíhalo v rámci 

projektu „M
y se

 školy nebojíme“. T
ento slav-

nostní akt probíhal v o
dpoledních hodinách spo-

lečně
 s rodiči. 

Děti
 byly 

pasovány mečem 

vedoucí uč
itelky 

M. Bebčákové, která v 

dobovém kostým
u 

každému dítěti 

předala diplom a poděko-

vala za 

poctivo
u celoročn

í příp
ravu na vstu

p 

do 1. tříd
y.

Cílem školního výletu tříd Motýlek a Hvězd
ička 

byla opět B
ílá. Pro děti

 byl př
ipraven program na téma 

„Indiánské léto“. D
ěti b

yly r
ozděle

ny do družstev, dostaly 

indiánské čelenky a plnily rů
zné úkoly.  N

aučily
 se indiánský 

pokřik, seznámily se
 živo

tem indiánů. 
Počasí a vlastně 

všechno bylo super.

Na 

zahradě 
ZŠ mohly třídy Motýlek

a Hvězd
ička 

shlédnou preventivní před

nášku policie ČR z 

Frýdku-Místku spojen

s ukázkou. Dě
ti mě

ly m
ožnost 

prohlédnout si polic

auto, vys
ílačk

y, pouta, obušek, samopal, pistoli i ve
stu. A

děti 
velice zaujala.

Tradiční „Noc v MŠ“ prožili 
předškoláci v MŠ

Habešem. Plnili různ
é úkoly, hráli hry a po ve

děti 
vyřá

dily na diskotéce. Pohádka na dobrou 

né odpoledne ukončila
. Po bohaté snídani 

MŠ ještě 
pohrály, a pak hurá domů 

k mam

ky ze všech akcí můž
ete shlédnou na strá

http://palkovice.skolyfm
.cz/.

Poděkování

Převážná část dě
tí z t

řídy Hvězd
iček MŠ Palkovice nastoupí po prázd

d a tak jim nezbylo, než se rozloučit 
s paní učit

elkou Monikou B

u Bylo to trochu smutné loučení, a tak aby paní učit

tisky“ sv
ých ruči

ček i se jmény (fo
to na 3. s

né a proto touto cestou děk
uji rodi

dělaly.
í třídy Hvězd

iče

Poděkování

Převážná část dě
tí z t

řídy Hvězd
iček MŠ Palkovice na-

stoupí po prázdninách do první tříd
y a tak jim nezbylo, než 

se rozloučit 
s paní uči

telkou Monikou Bebčákovou a Šár-

kou Juři
covou. Bylo to trochu smutné loučení, a tak aby 

paní učit
elky). D

ěti b
yly v

e školce velmi spokojené, 
a 

proto touto cestou děk
uji rodiče i dě

ti uč
itelkám za 

vše, co pro ně v
 mateřsk

é škole udělaly.
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á hhhhhch ssssss opopopopopopopop --

,,

ddalalii oo dod
lbubu brb ýý

ššee cco
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ovou bombu. Nako-

vvvvvěvěžil
y lim

onádou i sprškou 

omenout na spo-

dne rodičů a
 dětí
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všechno bylo super.
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nnknknkkkkkkkyyy a plnily rů
zné úkoly.  N

aučily
 se indiánský 

ezzznznznnnnnnááámily se
 živo

tem indiánů. 
Počasí a vlastně 

Poděkováááánnnnnnnníníní

Převážná část dě
tí z t

řídy Hvězd
iček MŠ PPPPPPPPaPaPaal

d a tak jim nezbylo, než se rozloučičiitttttt 
sss

u Bylo to trochu smutnééééé llllllolo

tisky“ sv
ých ručči

čičičičččččččeee

né a pprrrororoooooott
dd

aa

Vystoupení judistůVystoupení judistů

MŠ Palko

m roce kontakt 

í základní ško-

ovensku v o
kre-

nci če
rvna 2012 

oly sp
olu s 20 žáky 

h 25. 6. a 26. 6. 

ou my - v
ybraní žáci 

s uči
teli, panem ředi-

obec.

základní škole a uby-

naši žá
ci k sportovním 

i zahráli fo
tbal a florbal, 

llalalalalalalalal ffffflololol rbr al. Př
es velkou sna-
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schop

do přír
ody. Z

če sko -
-slovenské

záchra-

nu orla ska

Večer 

si ještě 

zahráli naši žáci 

proti so
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Pranostika

Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.

Babí léto – léto na odchodu.

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.

Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.

Září, na léto jde stáří.

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

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 je 26. 9. 2013. 
Vychází osmkrát ročně. 
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Slovo starosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
toto číslo Palkovických listů vychází 

proti všem zvyklostem o prázdninách. 
Prožíváme krásné letní dny, ale pomalu 
musíme uvažovat, co se bude dít na pod-
zim a v zimě. Jedna z mých mnohdy ne-
vděčných povinností je to, že zodpovídám 
za stav obecní zeleně v obou katastrech 
naší obce. Jedna část, a to je ta jednodu-
chší, je tráva a drobné keře, ta nás v zimě 
až tak nepálí. Vím, že v létě by mohlo být 
o travní porosty v majetku obce postará-
no ještě líp, ale kdo vzpomene, jak vypa-
daly příkopy a nepokošené trávníky ještě 
před pár léty, tak mi musí dát za pravdu, 
že jakýsi pokrok vidět je. Druhá část zele-
ně, a dle mého názoru na údržbu složitější 
a pro životy a majetek občanů daleko dů-
ležitější, je starost o vzrostlé stromy, hlav-
ně v oblastech centra obce a hustě oby-
dlených lokalitách. Za posledních 12 let 
jsme na území naší obce spousty stromů 
pokáceli, anebo je ořezali tak, ať nejsou 
pro své okolí nebezpečné. 

Mnoho z vás si vzpomene na cedulky, 
které měly stromy připevněny na svém 
kmeni. Bylo tam psáno „strom je chráněn 
státem“. Takovýchto stromů bylo v Palko-
vicích a na Myslíku několik desítek. Dnes 
už toto dávno neplatí. Památných stromů, 
které jsou chráněny státem nebo spíše 
evidovány na Městském úřadě ve Frýdku-
-Místku jsou v Palkovicích čtyři. Jedná se 
o tisy červené, které jsou převážně v loka-
litě na Hůrkách. Do nedávna k nim patřila 
i stará lípa v Palkovicích na horním konci, 
která ovšem v loňském roce byla prohlá-
šena za již nežijící strom. 

Při rozhodování o kácení stromů, kte-
ré byly i sto let staré, jsme postupovali 
v souladu se zákonem a většinou s těžkým 
srdcem. Vzpomeňme třeba vrbu u bývalé-
ho zdravotního střediska, lípy na hřbitově 
v Palkovicích, či u pomníku padlých, lípu 
u restaurace U Kuchařů, či stromy na my-
slíkovském hřbitově a přilehlém parčíku. 
Kapitolou samou pro sebe je spousta stro-
mů kolem potoků a samozřejmě přestárlá 
topolová alej ke sjezdovce. Je mi jasné, že 
mnohým z vás, když se kácí strom, kolem 
kterého chodí tři i čtyři generace, ukápne 
slza. V mnohých z vás se vaří emoce, pí-
šete různé připomínky, zvete televizi a no-
viny a někteří mě nazýváte šílencem s mo-
torovou pilou. Jak už jsem napsal, nedě-
lám tato kácení rád, nedělám rozhodnutí 
o kácení o vlastní vůli, ale vždy potřebuji 
k tomuto souhlas dalších institucí, které 
jsou pro takovou činnost státem zřízeny. 
Musím taktéž připomenout, že každý po-
kácený strom sebou nese výsadbu dalších 
dvou až tří nových stromů. Už v roce 
2001 za starosty pana Františka Hušky 
jsme zasadili na jaře 21 stromů na počest 
příchodu 21. století. Tyto stromy jsou růz-
ně rozsázeny po vesnici. Třeba v parku 
na Myslíku, u zastávky Kuchař, na sou-
toku, či u potoku Olešná před bytovým 
domem zvaným „obecňák“. Byl to tako-
vý první počin, protože dlouhá desetiletí 
předtím se takto cíleně žádný dlouhově-
ký strom nesadil. Za posledních 10 let 
jsme nasadili dalších nejméně šest desítek 
stromů. Vzpomenu třeba alej dubů a kaš-
tanů v Rozsuškách, doplňování lípové 
aleje z centra k transformátoru. V centru 
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Zprávy z Obecního úřadu...

Palkovické dožínky
Letos 24. srpna se ukuteční už desá-

tý ročník Palkovických dožínek. V tomto 
kratičkém zamyšlení nechci obhajovat vů-
bec to, že dožínky organizujeme, ale pár 
vět k existenci této kulturní akce napsat 
musím. Když jsem v roce 2003 přišel 
s myšlenkou nějakou kulturní akci v Pal-
kovicích zorganizovat, starosta a zbytek 
rady byli pro, až mě to překvapilo. Jak šly 
roky, mnoho mých oponentů napadalo, 
jak název, tak existenci celé akce. Myslím, 
že nejlepší odpovědí je pravidelná účast 

více než tisíců dospělých návštěvníků 
z Palkovic a Myslíku. 

Tak, a teď k tomu o čem jsem vlast-
ně chtěl psát. Za těch deset ročníků zde 
vystupovalo mnoho umělců, známých, či 
méně známých. Snad největší „hvězdy“, 
které se mi zde podařilo přilákat, byly 
Michal David, Věra Špinarová, Monika 
Absolonová, Jan Čenský, Jitka Zelenko-
vá a další a další. Jejich požadované ho-
noráře byly sice vysoké, ale ještě v jakési 
normě. V loňském roce jsem se snažil 
zde dostat paní Rottrovou, paní Zagoro-

obce se snažíme vysazovat stromy, které 
v dospělosti nebudou mít velkou korunu 
a spíše jsou ozdobné a nedosahují velkých 
výšek kmene. Staráme se a doplňujeme 
jasanovou alej, která lemuje krajskou ko-
munikaci z lokality „Pod Rakovcem“ smě-
rem do Palkovic. Tato alej není v majetku 
obce, ale v majetku krajském, ovšem my-
slím si, že je součástí Palkovic. 

V poslední době se potýkám při naři-
zování náhradní výsadby za skácené stro-
my s nedostatkem prostoru v intravilánu 
obce. Proto hledám lokalitu mimo zástav-
bu, kde by se dala tato výsadba provést. 
Kdyby někdo o takové lokalitě, třeba i pro 
výsadbu nové dlouhověké aleje věděl, 
budu rád za každý nápad nebo radu. 

O stromech, keřích nebo trávě by se 
dalo popsat půl Palkovických listů. O ků-
rovcové kalamitě, která decimuje naše lesy 
další polovina. Je ovšem strom, který je 
opravdu kultovní. Kdyby všichni žáci, kte-
ří kolem něj chodili, měli napsat, co pod 

ním, či v jeho těsné blízkosti zažili, nesta-
čilo by to ani na celý ročník Palkovických 
listů. Píšu o lípě, která stojí u školy v Pal-
kovicích. Vypadá to a nezávislé odborné 
posudky laickému názoru dávají za prav-
du, že se její čas pomalu naplňuje. V loň-
ském vyjádření Agentury ochrany krajiny 
a přírody, bylo jednoznačné doporučení, 
lípu skácet. Lípa je tak masívně napade-
ná jmelím, že ořezání tohoto parazita by 
bylo enormně drahé a možná i zbytečné. 
Nechci říct, že dám lípu letos v zimě poká-
cet, pořad doufám, že ještě pár let vydrží, 
ale taky doufám, že nebude svému okolí 
nadmíru nebezpečná. Další strom, který 
pomalu dosluhuje, je jasan u bývalé Re-
staurace u Kubalů. Taky jeho čas se krátí. 
Letos mu ořežeme suché větve a budeme 
se těšit, že ještě pár let vydrží a doufat, že 
na nikoho nespadne.

S přáním pěkného zbytku léta – Váš 
starosta

Radim Bača
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vou, pana Kluse, ale požadovaný hono-
rář za necelou hodinu vystoupení kolem, 
či přes 100 tisíc korun, mě tak rozhodil, 
že jsem vážně uvažoval, zda vůbec mám 
v organizování dožínek pokračovat. Po-
važoval jsem to za výsměch normálním 
lidem, kteří sice nemají „zlato“ v krku, ale 
do práce musí chodit pravidelně a mno-
ho z nich tuto částku nevydělá ani za rok. 
Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl, 
že dožínky zase budou. Po dohodě se za-
stupiteli jsem navrhl, že by celý program 
měli obstarat umělci žijící v Palkovicích, či 
Myslíku nebo naši rodáci. Proto zde vy-
stoupí Maxim Turbulenc, který má v Pal-
kovicích chatu, kapela Homoguru Jakuba 
Šindlera z Palkovic, Kateřina Kouláková, 
Lucie Revival z Myslíku, dechová hudba  
Palkovjanka. Přijedou naše spřátelené 

folklorní soubory z Polska a Petřvaldu 
na Moravě. 

Přece jenom mi nedalo a dovolil jsem 
si pozvat známého televizního hlasatele 
Alexandra Hemalu, zpěváka Jožku Čer-
ného a hudební skupinu Verona. Už sly-
ším hlasy:„Špatný program, jenom pro 
staré, další zas řeknou – jenom pro mladé, 
atd.“ Chci vám říct, že neděláme dožín-
ky proto, ať všem vyhovím, ale děláme je 
proto, ať se, kdo chce přijde podívat, po-
vykládat, pobavit se se známýma a sou-
sedama a třeba seznámit se s novýma 
palkovjanama a myslikovjanama. Vím jak 
málo příležitostí je v dnešní uspěchané 
době se společně sejít, třeba i trochu po-
pít, posmát se a zatančit. Program berte 
jako kulisu k vaší dobré náladě a pěkně 
prožité sobotě. 

Radim Bača
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HOSPIC ve Frýdku-Místku 
informuje…

Budova Hospice ve Frýdku-Místku, v uli-
ci I. J. Pešiny 3640, stojí v klidné části města 
za nemocnicí již třetím rokem a poskytuje 
tzv. paliativní péči, tedy péči zaměřenou ze-
jména na úlevu od bolesti, dušnosti, nevol-
nosti a jiných příznaků, které vážná postupu-
jící nemoc přináší, na rozdíl od standardní lé-
kařské péče v nemocnici, která je zaměřená 
na léčbu nemoci. Hospic je určen pro termi-
nálně nemocné, tedy nevyléčitelně nemocné 
pacienty na konci života. Neslibuje uzdrave-
ní, ale také nebere naději, neslibuje vyléčení, 
ale slibuje léčitelnost. Pro pobyt v hospici se 
může nemocný rozhodnout sám, nepotřebu-
je rozhodnutí lékaře, a to ani v případě, že je 
hospitalizován v nemocnici, potřebuje pouze 
jeho vyjádření ke zdravotnímu stavu.

V Hospici je kladen důraz na kvalitu 
života nemocného až do jeho posledních 
chvil. V hospicové péči doprovázíme i pří-
buzné nemocného, kteří přestože trpí sou-
časně s ním, hrají nezastupitelnou roli v péči 
o svého blízkého.

V Hospici je o pacienta postaráno nejen 
o jeho fyzickou stránku, ale i o psychickou, 
což je přístup, který obyčejně v nemoc-
nicích chybí. Proto jsou součástí profesio-
nálního týmu lékaři, sociální pracovníci, 
psycholog, duchovní, aj., kteří se vzájemně 
doplňují. Filozofie hospice vyžaduje hlubo-
ce lidský a současně profesionální přístup 
všech, včetně dobrovolníků, kteří jsou pro 
mnohé pacienty s nedostatečným rodinným 
zázemím tím nejbližším člověkem v jeho po-
sledních chvílích života.

Frýdecko-Místecký Hospic nabízí mimo 
30 hospicových lůžek a 24 přistýlek pro 
rodinné příslušníky i 13 lůžek pro sociál-
ně – zdravotní a odlehčovací služby. Po-
sláním odlehčovací služby je poskytnout 

podporu a pomoc pečujícím osobám se 
zajištěním dočasné péče o jejich blízkého 
v případě, kdy potřebují čas ke svému odpo-
činku, dovolené a regeneraci sil, popř. teh-
dy, nejsou-li samy schopny zajistit náročnou 
péči o svého blízkého do té doby, než pro ně 
zajistí vhodné zařízení s možností dlouhodo-
bého pobytu. Zdravotně sociální služba pak 
zajišťuje péči napomáhající k zajištění maxi-
mální možné fyzické a psychické soběstač-
nosti lidem, kteří pro trvalé nebo dlouhodo-
bé změny svého zdravotního stavu vyžadují 
péči po dobu, než jim bude zabezpečena 
v jejich domácím prostředí nebo v pobyto-
vých zařízeních sociálních služeb.

Všem našim hospicovým pacientům 
i uživatelům odlehčovacích a zdravotně so-
ciálních služeb se snažíme pobyt v našem 
zařízení co nejvíce zpříjemnit. Klub Duha 
vedený pracovnicí volnočasových aktivit má 
ve svém programu každodenní nabídku ak-
tivního využití volného času – trénink pamě-
ti muzikoterapii, kroužek stolních her, skupi-
nové cvičení a mnoho dalších aktivit. Hospic 
by neměl být vnímán jako dům smutku, ale 
místem naděje a nabídnutí pomocné ruky 
pro nemocné i jejich blízké a hledání potěše-
ní ze života, který zbývá.

 Pro první informace doporučujeme zá-
jemcům o naše služby navštívit naše webo-
vé stránky www.hospicfm.cz, dále pak volat 
na tel. čísla 595 538 111, 777 784 717, 
777 784 719.

Na uvedených webových stránkách 
a telefonních číslech získají zájemci základ-
ní informace o všech poskytovaných služ-
bách. Pro podrobnější informace spojené 
s prohlídkou zařízení nabízíme osobní kon-
takt v době pondělí – pátek od 8 – 14 hod., 
po domluvě i v jinou dobu.

Bc. Helena Adamusová, DiS.
vedoucí úseku sociálních služeb
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Co je doma, to se počítá – dámy a pánové!
Podnikatelská jednička – naše bes-
kydská dílnička.

Vlna si zachovala spoustu kouzel-
ných vlastností i v dnešní době zbave-
né zázraků. Má spoustu prokazatelně 
zázračných vlastností. A pověsti o ní 
stále kolují.  Neb, jak známo, v pověs-
tech se vypráví:

„V bezčasí beskydském stalo se. S hla-
vou povznesenou od vína, ulehl kdosi 
v podnapilém stavu mezi ovečky. Usnul 
hluboce. Tu jako by se duch jeho vznesl 
k nočnímu nebi. K měsíci na něm a ještě 
výš. K hvězdám, ba až za ně. K bezedným 
prostorám za hvězdami. Ráno vyskočil 
a zapomněl na strasti, pro které v před-
večer nasával mocný špiritus. Tělo měl 
čiperné, už ho nezlobily klouby. Jako by 
se byl znovu narodil. Pohlédl na ovečky, 
kteréžto vyléčily jeho ducha i tělo. A jal se 
zkoumati kouzelné vlastnosti vlny beránčí.

Brzy bylo nabíledni, že stříbrovlasá 
ta vlna má spoustu mocných vlastností. 
Že pomáhá, když se stůně. V zimě hřeje, 
v létě chladí. Že bolesti upozadí. I začalo 
se proslýchat, že obtěžkána je dary pří-
rody.“

Asi správně tušíte, že se dnes po-
díváme do místní firmičky s názvem 
BATEX, která nás jistojistě proslaví 
nejen v nejbližším okolí, ale i za hra-
nicemi. Vcházím do prodejny, která 
se nachází mezi Obecním úřadem 
a hospodou U Tomise. Vítá mne ma-
jitelka firmy, slečna Zuzana Bílková. 

I když je její majitelkou jen krátce, 
od roku 2010, firma svoji historii 
píše už přes dvacet let. 

Firma byla založena v roce 1992 in-
ženýrem Vladimírem Bačou. V nedávné 
době, když jí původní majitel chtěl uza-
vřít, domluvili jsme se na její záchraně. 
Dnes zaměstnávám tři šičky, dva opra-
váře a jednu pomocnou sílu v kanceláři. 
Starám se o obchod, marketing, zajišťuji 
internetovou podporu prodeje a také při-
ložím ruku k dílu tam, kde je potřeba.

Právě na vašich internetových 
stránkách jsem se dočetla, že přímo 
vykupujete ovčí vlnu.

Je to pravda, vlna, ze které vyrábí-
me naše lůžkoviny, pochází výhradně 
od místních farmářů. Těmto farmářům 
vlnu vykoupíme, nebo jim poskytneme 
na výrobky výraznou slevu, když k nám 
dodají potřebné množství vlny. Ráda bych 
zmínila, že stejnou možnost nabízíme také 
zákazníkům, kteří mají doma staré vlněné 
přikrývky. Veškeré informace o výkupu, 
cenovém zvýhodnění a detailech výro-
by našeho vlněného sortimentu najdou 
na webových stránkách www.dekybesky-
dy.cz. Se svými dotazy nás mohou kontak-
tovat na telefonním čísle 608 455 600, 
nebo na e-mailové adrese info@ibatex.cz. 
Je totiž škoda tento úžasný materiál vy-
hazovat, když může ještě hodně dlouho 
a skvěle sloužit.

Povšimla jsem si, že jste firmu ne-
dávno zviditelnila reklamním pouta-
čem světlemodré barvy jak u prodej-
ny Jednota, tak i přímo v budově, ve 
které se nachází dílna i prodejna.

CESKEPRIKRYVKY.CZ
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Snažím se přitáhnout pozornost zá-
kazníků pomocí různých reklamních ná-
strojů. Již druhým rokem jsme se napří-
klad zúčastnili mezinárodního veletrhu 
zdravého životního stylu v Praze. Jsme 
také pravidelně k vidění v blízkém okolí 
na farmářských trzích v Kopřivnici nebo 
na místeckém náměstí. V současné době 
však zákazníci čím dál více upřednostňují 
nakupování přes internet, pěkně z pohod-
lí a klidu domova. Na tyto potřeby zákaz-
níků je potřeba pružně reagovat, a proto 
jsem zahájila také elektronický prodej. 
V našem e-shopu www.ceskeprikryvky.
cz si mohou všechny produkty pečlivě 
prohlédnout a poté vytvořit objednávku. 
Při zadávání objednávky si mohou vybrat 
z více způsobů doručení. Zboží jim může-
me odeslat balíkem přímo domů na uve-
denou adresu, nebo jim je přichystáme 
k vyzvednutí u nás na prodejně v Palko-
vicích, která je otevřena každý pracovní 
den od sedmi do sedmnácti hodin. Neza-
pomínáme ani na zákazníky z Čech, kde 
je naším kontaktním místem k vyzvednutí 
zásilky prodejna BIOOO, která se nachá-
zí v centru Prahy v přízemí obchodního 
domu KOTVA. Objednávky se snažíme 
vyřizovat ještě téhož, nejpozději následu-
jícího pracovního dne.

V prodejně jsou nejen vámi uši-
té vlněné produkty, ale i povlečení, 
proto, aby si zákazník zkompletoval 
svůj nákup, a nemusí požadované 
zboží už hledat jinde. Máte v úmy-
slu ještě více rozšířit vaši stávající 
nabídku?

Kromě zmíněných vlněných produktů 
a povlečení momentálně nabízíme polš-
tářky z pohankových slupek, kompletní 

kolekci lůžkovin z dutého vlákna vhod-
ných pro alergiky a dále celou řadu výrob-
ků pro novorozence – od dětských přikrý-
vek, zavinovaček, nánožníků, hracích dek 
až po kojící podkovy. Kojící polštáře ocení 
nejen děti a maminky: díky jejich univer-
zálnímu tvaru si je totiž velmi rychle oblíbí 
i ostatní členové rodiny a využijí je třeba 
k pohodlnému ležení u televize. Momen-
tálně zavádíme do prodeje řadu pomůcek 
pro polohování dlouhodobě nemocných 
lidí, připoutaných na lůžko, nebo na in-
validní vozík. Tato řada je zbaví otlaků, 
proleženin, otoků a ulehčí jim tak pobyt 
na lůžku. Do budoucna bych ráda rozší-
řila naši nabídku také o péřové přikrývky 
a polštáře a také o produkty z paměťové 
pěny – a to proto, aby si u nás zákazníci 
mohli vybrat ze všech na trhu dostupných 
materiálů a rozhodnout se, který z nich 
jim vyhovuje nejlépe.

Obdržela jste ocenění pro vaše 
výrobky – certifikát značky Vyrobe-
no v Beskydech. Tuto značku nelze 
získat snadně. Chápu tedy správně, 
že pro vaši produkci využíváte pou-
ze beskydské suroviny, které také 
následně zpracováváte?

Mohu potvrdit, že lůžkoviny z vlny 
a pohankových slupek jsou certifikovány 
jako beskydský produkt, což garantuje 
místní původ produktů a vazbu na region. 
Látky odebíráme také výhradně od čes-
kých dodavatelů. Můj hlavní záměr je 
odlišit se od velkých obchodních řetězců 
vysokou kvalitou za udržení konkurence-
schopné ceny a hlavně osobním přístu-
pem k zákazníkům. Na přání jim ušijeme 
výrobky v netradičních velikostech a aty-
pickém provedení. Našimi odběrateli jsou 
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Seriál o členech zastupitelstva

Komise in for mač-
ní, požární ochra ny 
a podpory volnoča-
sových aktivit mlá-
deže a zájmových or-
ganizací – Bc. Martin 
Polášek 

Můžete nám prozradit, do čeho 
jste se pustil nejdříve – tedy ihned 
po přidělení této komise Vám?

Logicky jsme chtěli zvýšit informova-
nost občanů o dění v naší obci – v dnešní 
době hlavně přes moderní technologie. 
Zvažovali jsme proto, zda vytvořit zcela 
nové webové stránky obce, či vylepšit je-
jich stávající verzi. Zvítězila druhá varian-
ta, a to zejména proto, že jsme nechtěli 
zbytečně investovat finanční prostředky, 
a dále proto, že stávající tvář stránek je 
vcelku povedená.

Samotný vzhled stránek ovšem 
není tak důležitý jako jejich obsah 
samotný. Čím jste jej vylepšili?

Provedli jsme doplnění a aktualizaci 
údajů, několik technických úprav a – co 
je důležité – požádali jsme všechny místní 
spolky, lékaře, organizátory akcí a mnohé 
další subjekty o zasílání zajímavých či dů-
ležitých informací pro občany. Počet pří-
spěvků postupně narůstal a mohla se tak 
spustit služba zasílání novinek, kdy který-
koliv registrovaný uživatel dostane na svůj 
e-mail každý vložený příspěvek na obecní 
stránky. 

Jakým způsobem se občané mo-
hou přihlásit k odběru novinek?

Jednoduše. Stačí kliknout na odkaz 
„zasílání novinek“, vyplnit potřebné úda-
je, vybrat si témata a aktivovat. Pak jen 
přijde potvrzovací mail.

Dostáváte informace opravdu 
o všech akcích?

Určitě ne. A právě proto žádám všech-
ny, kteří v naší obci organizují zajímavé 
akce – například sportovní turnaje, zábavy, 
diskotéky, výstavy…, aby předem poslali 
pozvánku na oupalkovice@palkovice.cz. 

školky, domovy důchodců, nemocnice, 
rehabilitační centra, kamenné krámky 
a internetové prodejny. Navázání nové 
velkoobchodní spolupráce mě vždy velmi 
potěší a motivuje k dalšímu rozvoji.

Závěrem se zeptám, která místa 
tady v Palkovicích zvládáte při tak 
náročné práci navštěvovat?

Velmi ráda si chodím odpočinout 
do studia Luna k Petře Radové, jsem tam 
vždy velmi spokojená a za sebe ho mohu 

všem vřele doporučit. Jinak se neváhám 
zúčastnit místních akcí, jako jsou napří-
klad už tradiční Obecní dožínky, kde vždy 
potkám spoustu svých kamarádů a dal-
ších milých lidí.

Co byste popřála obyvatelům Pal-
kovic?

Sladké sny…

Za rozhovor poděkovala členka re-
dakční rady Iveta Trochtová.
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Pak budeme mít jistotu, že se o akci dozví 
bezmála tři stovky odběratelů novinek.

Chtěl byste někomu konkrétnímu 
za spolupráci poděkovat?

Rád bych poděkoval paní Dagmar 
Bajtkové a paní Martině Mertové, které 
z větší části vkládají informace na web, 
dále Tomáši Bílkovi za složitější technické 
úpravy webu a také Davidu Kulovi za spo-
lupráci nejen na úrovni této komise, ale 
za celkový přínos obci při realizaci někte-
rých projektů.

Obec má ze zákona povinnost 
zajišťovat požární ochranu, a proto 
zřizuje a zajišťuje jednotku požární 
ochrany. Mohl byste nám objasnit  
práci v jednotce požární ochrany?

Jednotka je složena z proškolených 
členů sboru dobrovolných hasičů, což je 
klasické sdružení. Výjezdová jednotka je 
tedy část sboru, která spadá pod obec. 
Naše jednotka patří do skupiny kategorie 
jednotek s místní působností, takže bývá 
vysílána jen na území naší obce. Samozřej-
mě to není podmínkou. Při větších akcích 
v okolí může být jednotka vyslána i mimo 
obec – ovšem pod podmínkou, že náklady 
s tím spojené, jsou propláceny hasičským 
záchranným sborem. Další případ, kdy 

jednotka vyjíždí mimo obec, je takzvaná 
předurčenost jednotky pro doplňování le-
tadel vodou na letišti Místek – Bahno.

Můžete nám prozradit, kam byla 
„naše“ palkovická jednotka požární 
ochrany naposled vyslána mimo obec?

Účastnila se akce při velkém lesním 
požáru ve Starých Hamrech. Nemohu 
taky opomenout výjezd naší jednotky při 
letošních povodních, kdy se účastnila li-
kvidačních prací v obcích Štětí a Hněvi-
ce. Kromě lopat a smetáků měli členové 
jednotky k dispozici například tři kalová 
a dvě plovoucí čerpadla, dvě elektrocent-
rály, dvě vysokotlaké čističky a vysoušeč. 
Větší částí těchto technických prostředků 
je naše jednotka vybavena. 

Dospěli jsme tak k faktu, že 
v posledních letech postupně došlo 
k doplnění výbavy jednotky kvalitní-
mi technickými prostředky. Z tohoto 
důvodu děkuji všem sponzorům, ale 
zejména zřizovateli, kterému záleží 
na tom, aby při nejrůznějších mimo-
řádných událostech byla naše jed-
notka akceschopná.

Za rozhovor poděkovala 
Iveta Trochtová.

Chybička se vloudí…
V článku o paní Bednářové v minulém čísle Palkovických listů bylo uvedeno, 

že 14. dubna 2013 oslavila paní Bednářová devadesáté páté narozeniny. V tento 
den však paní Bednářová oslavila již 96 let. Omlouváme se za tuto chybu a ještě 
jednou přejeme paní Bednářové do dalších let vše nejlepší.

Redakční rada Palkovických listů
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Vzpomínka na ne-
dožitých 100 let 
pana Aloise Moryse 

Dne 10. 8. 2013 
jsme si připomněli, 
alespoň my starší, ne-
dožitých sta let pana 
Aloise Moryse. Člo-

věka, který se zapsal do historie naší 
obce, zejména v tělovýchově a sportu. 
V roce 1931 založil v Palkovicích oddíl 
kopané, v jehož čele působil 40 let jako 
předseda. Mimo to byl mnoho let čle-

nem výboru tělovýchovné jednoty. Byl 
milovníkem přírody a členem myslivec-
kého sdružení. V mládí též rád rybařil. 
Byl i dobrým a známým dentistou – zu-
bařem. Řadu let také pracoval jako po-
slanec v zastupitelstvu obce. A že byl 
i dobrý člověk a kamarád, není snad 
zapotřebí ani připomínat. 

Proto si myslíme, že si zaslouží, u pří-
ležitosti nedožitých sta let, naši vzpomín-
ku od sportovců, myslivců, rybářů, sou-
sedů a hlavně přátel a kamarádů.

SH

Sport

Máme mistryni republiky
V červnu letošního roku se Zuzana 

Juřenová stala mistryni republiky v tu-
ristických závodech a zároveň držitel-
kou Českého poháru (započítávají se tři 
nejlepší výsledky). Další výsledky, zhod-

nocení celé závodní sezóny a rozhovor 
s mistryní republiky přineseme v příš-
tím čísle Palkovických listů.

Redakční rada děkuje Zuzce za re-
prezentaci obce a blahopřeje k fantas-
tickému úspěchu.

Rozpis volejbalových zápasů 2013/2014

Ženy „B“ – K1
      5.  10.  2013 Palkovice – Fulnek
    19.  10.  2013 Palkovice – Vratimov
      9.  11.  2013 Palkovice – Ostrava „B“
    16. 11.  2013 Palkovice – Slavia Orlová
    30.  11.  2013 Palkovice – Odry
    25.  1.  2014 Palkovice – Frenštát p.R.
     15.  2.  2014 Palkovice – Frýdek-Místek „B“
      8.  3.  2014 Palkovice – Český Těšín
    22.  3.  2014 Palkovice – Kylešovice

Muži „B“ – K2
 28.  9.  2013 Palkovice – D. Benešov
 5.  10.  2013 Palkovice – Frenštát p.R.
 19.  10.  2013 Palkovice – Město Albrechtice

 9.  11.  2013 Palkovice – Odry
 23.  11.  2013 Palkovice – Metylovice
 1.  3.  2014 Palkovice – Štramberk
 29.  3.  2014 Palkovice – Kozlovice
 5.  4.  2014 Palkovice – Metylovice
 12.  4.  2014 Palkovice – Pstruží

Ženy „C“  – K2
 5.  10.  2013 Palkovice – Kozlovice
 19.  10.  2013 Palkovice – VK Raškovice
 9.  11.  2013 Palkovice – TŽ Třinec
 15.  3.  2014 Palkovice – Metylovice
 29.  3.  2014 Palkovice – Hnojník
 12.  4.  2014 Palkovice – Frýdlant n.O.
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Kadetky
12. 10. 2013 Palkovice – Kopřivnice
9. 11. 2013 Palkovice – Poruba
23. 11. 2013 Palkovice – Šenov
8. 2. 2014 Palkovice – Metylovice
22. 2. 2014 Palkovice – Frýdek-Místek „B“

1. 3. 2014 Palkovice – Ostrava „B“
15. 3. 2014 Palkovice – Stará Bělá

Kadeti (turnajově – 3 družstva)
26. 10. 2013
11. 1. 2014
1. 3. 2014

Rozpis mistrovských utkání v kopané  sr 2013–2014 – Podzim  2013
       
  OP Muži    
 17.8. 17:00 So Chlebovice  Palkovice 
 24.8. 10:00 So Ostravice  Palkovice 
 1.9. 14:00 Ne Dobrá  „B“  Palkovice 
 7.9. 16:30 So Palkovice  Nošovice 
 15.9. 16:30 Ne Nebory  Palkovice 
 21.9. 16:00 So Palkovice  Metylovice 
 28.9. 16:00 So Lískovec „B“  Palkovice 
 5.10. 15:30 So Palkovice  Frýdlant „B“ 
 13.10. 15:30 Ne Smilovice  Palkovice 
 19.10. 15:00 So Palkovice  Baška 
 26.10. 15:00 So Řepiště  Palkovice 
 2.11. 14:30 So Palkovice  Bukovec 
 9.11. 14:00 So Janovice  Palkovice 
  OS Dorost Sk „A“    
 24.8. 14:45 So Janovice  Palkovice 
 31.8. 14:45 So Václavovice  Palkovice 
 7.9. 14:00 So Palkovice  Kozlovice 
 14.9. 14:15 So Dobrá  Palkovice 
 21.9. 13:30 So Palkovice  Metylovice 
 29.9. 13:30 Ne Raškovice  Palkovice 
 5.10. 13:00 So Palkovice  Sedliště 
 12.10. 13:00 So Baška  Palkovice 
 19.10. 12:30 So Palkovice  Řepiště 
 26.10. 12:30 So Dobratice  Palkovice 
 2.11. 12:00 So Palkovice  Čeladná 
  OP St. Žáci    
 28.8. 17:00 St Palkovice  Oldřichovice 
 1.9. 12:30 Ne Milíkov  Palkovice 
 4.9. 17:00 St Vojkovice  Palkovice 
 7.9.   Volno   
 15.9. 14:30 Ne Nýdek  Palkovice 
 18.9. 17:00 St Hrádek  Palkovice 
 21.9. 9:30 So Palkovice  Písek 
 28.9. 9:30 So Mosty  Palkovice 
 5.10. 9:30 So Palkovice  Vendryně 
 13.10. 9:30 Ne Návsí  Palkovice 
 19.10. 9:30 So Palkovice  Bystřice 
 26.10. 10:00 So Čeladna  Palkovice 
 2.11. 9:30 So Palkovice  Bukovec 
  Český pohár   Muži    
 11.9. 17:00 St Palkovice  Fryčovice 
  Český pohár Žáci    
 10.9. 17:00 Út Tošanovice  Palkovice
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Sbor dobrovolných hasičů Palkovice

V těchto dnech se nacházíme upro-
střed soutěžní sezóny 2013. A proto, že 
v letošním roce máme za sebou netradič-
ně hodně „objetých“ soutěží a pořadatel-
ství noční soutěže na sjezdovce, je dobré 
vše zhodnotit.

Soutěží v požárním sportu se v sezóně 
2013 účastní jedno družstvo žen a jedno 
družstvo mužů. Každé družstvo musí mít 
nejméně 7 členů.

Prvním závodem byla Okrsková sou-
těž, která se letos konala v Kozlovicích 25. 
května.

Na okrskové soutěži absolvovali muži 
nejen požární útok, ale také běh na 100 m 
s překážkami.

Letos jsme určitě naplnili svá očekává-
ní.  Muži i ženy se shodně umístili na dru-
hých místech.

Pro rok 2013 jsme se rozhodli opět 
pro účast na soutěžích Beskydské ligy 
(www.beskydskaliga.info) a pak i další sou-
těže dle času.

Kategorie ženy
V prvních kolech Beskydské ligy se 

nám moc nedařilo. Po prvních čtyřech 
soutěžích jsme již přestávaly věřit v lep-
ší konečný úspěch v této lize a jezdily si 
zkoušet spravit chuť do závodění mimo 
ligu. Tato taktika se nám vyplatila a ně-
kolikrát jsme zopakovaly 1. místo z čehož 
jsme měly opravdu velkou radost. Tím, že 
jsme začaly více jezdit na soutěže, se zlep-
šila i secvičenost a došlo k obratu i v lize, 
ze které jsme v sobotu 27. července při-
vezly Putovní pohár SDH Vyšní Lhoty 
za první místo v kategorii ženy.

Kategorie muži
Rovněž u mužů chybí v Beskydské lize 

trocha štěstí, kterého je potřeba, jelikož roz-
hodují doslova setinky. Družstvo je v této 
chvíli na 9. místě z 19 zapsaných soutěžících 
družstev, což ale není v silné a vyrovnané 
konkurenci vůbec špatný výsledek. Mimo 
ligu jsme si přivezli z nedávné soutěže v Ho-
doňovicích Putovní pohár za 1. místo.

Za sebou tedy již v této chvíli máme sou-
těže v těchto obcích: Kozlovice, Fryčovice, 
Janovice, Metylovice, Hodoňovice, Velké 
Karlovice, Karolinka, Dolní Tošanovice, 
Nová Ves, Vyšní Lhoty, Bystré, Pražmo, Sta-
ré Město, Žabeň, Baška, Nižní Lhoty, Hnoj-
ník, Dolní Domaslavice a Soběšovice.

Letos jsme také uspořádali noční sou-
těž v požárním útoku „O pohár palkovické 
sjezdovky – Memoriál Miloslava Menšíka“, 
kterého se zúčastnilo 43 družstev z široké-
ho okolí. Zahájit soutěž a popřát štěstí při-
šel také starosta obce Radim Bača. Na této 
soutěži jsme také přivítali hasiče z polské 
Porabky (naše družební obec), kteří všem 
zájemcům předvedli techniku svého zá-
chranného vozu. Jsme velmi rádi za navá-
zání takovéto spolupráce, která může být 
pro obě strany do budoucna zajímavá. Ha-
siči z Polska nás na oplátku pozvali na svou 
soutěž, která se koná v srpnu.

Domácí soutěž jsme v kategorii muži 
ani ženy sice nevyhráli, ale měli jsme dob-
rý pocit z toho, že organizačně vše dopad-
lo dobře a všichni soutěžící odjížděli bez 
zranění. Tímto děkujeme i našim přízniv-
cům z Palkovic, že nás přišli podpořit.

Za SDH Petra Opělová
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Dětský den

Dětský super den v holínkách, pláš-
těnkách, ale s úsměvem…☺

Prší, prší, jen se leje… a na nás se té-
měř stovka dětí směje…☺. Tak vypadala 
sobota 1. června 2013 na Myslíku. Dob-
rovolní hasiči a „Sokoli“ pořádali tradiční 
„Dětský den“. Připravené soutěže na sed-
mi stanovištích děti zdolávaly s radostí 
a odvahou. Odměnou jim byly sladkosti, 
po absolvování všech disciplín malý dá-
rek a krásné medaile, které vytvořily stu-
dentky ze SZŠ ve Frýdku-Místku – prostě 
všichni byli vítězové.

Odpolednem provázela Zuzka, která 
uvedla i doprovodný program. O ten se 
postarali judisté SKP Ostrava – Judo Frý-
dek-Místek, Dobrá a Raškovice. S těmito 
„profesionály“ si mohly děti změřit svou 
sílu a obratnost, ale moc odvážlivců se ne-
našlo.

Jízda na koni za asistence Alenky – to 
už se projevila větší odvaha. A malování 
na obličej od Markétky – to si nenechal ujít 
snad nikdo. Pozor – překvapení – hroma-
da pěny a z dětí se stali sněhuláci.

Tančením při diskotékové hudbě a při 
dalších soutěžích se dětské odpoledne 
nenápadně přehouplo ve večerní zábavu 
s duem Wa-Da.

Navzdory zamračenému počasí tváře 
všech přítomných zdobil spokojený úsměv 
a dobrá nálada.

Poděkování patří všem pořadatelům, 
kteří se nenechali odradit nepříznivou 
předpovědí počasí a všechno pečlivě při-
pravili, včetně postavení velkého stanu, 
který byl výborným zázemím pro všechny 
zúčastněné – rodiče, babičky, ale i děti.

Příští rok zase AHOJ…☺
Iva Šprochová 

Senior klub

Senioři bilancují
V měsíci červenci náš Senior klub 

zorganizoval zajímavý a poučný zájezd. 
43 účastníků tak navštívilo prostory bý-
valé řemenářské dílny v sousedních Me-
tylovicích, která byla 7. srpna 2010 ote-
vřena jako obecní muzeum se stálou ex-
pozicí „Kožane město“. Připomněli jsme 
si, že Metylovice byly vždy neodmyslitel-
ně spjaty s kožedělnou výrobou, zvláš-
tě s výrobou bičů s odbytištěm po celé 
Evropě i v zámoří. Součástí interiéru 
muzea je i galerie, zaměřená na histo-
rii obce a výtvarnou činnost místních 
umělců.

I další zastávka byla atraktivní. Eko-
nomka zemědělského družstva Beskyd 
Agro Palkovice, paní Ing. Svatava Hrč-
ková, a obslužný pracovník, pan Lukáš 
Zachrla, nás provedli Bioplynovou stani-
cí družstva o instalovaném výkonu 1186 
kWh v blízkých Hodoňovicích. Žasli jsme, 
že tam naší zemědělci vyrábějí z rostlin-
né hmoty a odpadní kejdy elektrickou 
energii.

Cestou jsme se ještě zastavili u dře-
věného kostela svaté Kateřiny v Ostra-
vě-Hrabové, který sice v roce 2002 vy-
hořel, ale v současnosti již zde stojí jeho 
replika.
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Společenská rubrika

V Palkovicích se slavilo 
i v červenci. Svá krásná půl-
kulatá i kulata jubilea osla-
vili: pan Stanislav Vyvial, 
pan Břetislav Damek 
a paní Marie Sasynová. 

Hodně štěstí, hod-
ně zdraví, když je co, tak ať se slaví, vše 

nejlepší přeje redakční rada Palkovických 
listů, starosta, rada a zastupitelstvo obce 
a KPOZ.

Rok po roce léta běží,
zastavíš je ale stěží,
nedělej si z toho nic,
že je ti zas o rok víc.

A cíl naší cesty – Dolní oblast Vítko-
vice – neměla chybu. Do sálu haly Gong 
(vytvořené z bývalého plynojemu) jsme se 
sice nedostali, ale skipový výtah na vyso-
ké peci č. 1 a desítky schodů k tomu nám 
ukázaly nejen Ostravu jako na dlani, ale 
i celý 15hektarový komplex bývalého „že-
lezného srdce naší republiky“ – od těžby 
uhlí, přes úpravnu, výrobu koksu až k sa-
motné výrobě surového železa. Nyní se 
stává Národní kulturní památkou České 
republiky a Evropským dědictvím jako je-
diný průmyslový komplex svého charakte-
ru v celé Evropě. I když 3 místa v autobusu 
zůstala volná, poděkovali jsme Ing. Isidoru 
Kahánkovi za organizaci zájezdu.

Další větší akcí byly návštěva družební 
polské obce Porąbka ve dnech 19. a 20. 
července. Skupina 29 seniorů si jela za-
zpívat a popovídat s místními seniory. 
Posezení u grilu a skleničky se mírně pro-
táhlo do pozdních večerních hodin, ale 
po snídani jsme vyrazili na přečerpávací 
elektrárnu na hoře Žar. Výstup i sestup 
nám však zpříjemnila pozemní lanovka. 
Další cesta nás zavedla do města Źywiec, 
kde jsme neodolali pozvání do muzea Ar-
ciknížecího pivovaru. Po obědě jsme ještě 

krátce pobesedovali s představiteli míst-
ní obce a vyslechli pár slov i od našeho 
starosty. Cesta domů nám rychle uběh-
la a ještě jednou patří velké poděkování 
partnerské obci za vřelé přijetí a celou or-
ganizaci naší návštěvy. Snad jim to u pří-
ležitosti dožínek u nás oplatíme.

A co nás čeká dále?
21. srpna budeme smažit tradiční 

bramboráky v areálu „U Bačů“.
18. září se svezeme lodí po Baťově ka-

nálu z Veselí nad Moravou do Strážnice. 
Tam plánujeme návštěvu skanzenu – Mu-
zea vesnice jihovýchodní Moravy. Pojeďte 
s námi!

Blahopřejeme našim jubilantům 
v měsících září a říjen:
18. 9. –  Ing. Stanislav Vašínek, 
19. 9. –  Zdeněk Vycpálek, 

oba z Palkovic, 
13. 10. –  Božena Krpcová, 
17. 10. –  Božena Pustková, 

obě z Myslíka.

Štěstí, zdraví a dobrou pohodu přeje
Výbor Senior klubu
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Rozloučili jsme se…

Tvůj hlas se ztratil,
Tvůj úsměv vítr vzal,
nám v srdci bolest
a smutek zanechal.

Není slov, která by utěšila smutek a bo-
lest těch, kterým navždy odešli jejich nej-
bližší…

Rodina, přátelé a známí se v minulých 
měsících rozloučili s paní Marii Proko-
povou z Palkovic a panem Bedřichem 
Halatou rovněž z Palkovic.

Zastupitelstvo obce, KPOZ a redakč-
ní rada Palkovických listů vyslovují všem 
pozůstalým hlubokou a upřímnou sou-
strast.

Zahrádkáři

Kalendář zahrádkáře

Srpen ... Když je v srpnu ráno hodně 
rosy, mají z toho radost vosy.

Okrasná zahrada
Pokud nám trávník pro dlouhotrvají-

cí sucha ještě neuschl, věnujeme se jeho 
zavlažování a pravidelnému sekání (méně 
hlučné a kvalitnější řez/střih mají „vřete-
nové sekačky“, jsou k dostání v provedení 
ručním i motorovém). Předem bychom 
měli znát aktuální předpověď počasí. Oče-
kávají-li se velká vedra, nastavíme sekačku 
trochu výše, protože slunce by mohlo spá-
lit nízko posekaný trávník. Trávník dosta-
tečně zavlažujeme a přihnojujeme. 
•  Během první poloviny srpna stříháme 

živé ploty z jehličnanů i listnáčů.
•  Rostliny na jižních oknech dostatečně 

zaléváme a stíníme. 
•  Vysazujeme sazenice dvouletých rost-

lin, hlízy ocúnů, šafránů a bramboříků 
a cibule sněženek, bledulí, kandíků 
a řebříčků. 

•  Řízkujeme pelargonie, fuchsie a jehlič-
nany. 

•  Vysazujeme mladé jehličnany s koře-
novým balem, které přivážeme ke ko-
líku, aby nám je vítr nevyvrátil. 

•  Trvalky po odkvětu dělíme a přesazu-
jeme. 

Ovocná zahrada
V ovocné zahradě nastává v srpnu ob-

dobí sklizně. Začínáme sklízet ostružiny 
a necháváme dozrát pozdní rybíz. Hlav-
ní sklizeň nastává pro pozdější meruňky 
a většinu broskvoní. Po očesání je vhodné 
tyto teplomilné stromy závislé na dostat-
ku slunečního záření prosvětlit a zbavit je 
příliš dlouhých výhonů (abychom umož-
nili světlu projít do koruny). To samé by-
chom měli provést i u ostatních peckovin 
a ořešáků. Na čisté záhony bychom měli 
vysadit nové sazenice jahodníků. Sazeni-
ce je třeba obnovit jednou za čtyři roky, 
protože domácí výsadby už jsou po takové 
době obvykle zamořeny nevyléčitelnými 
virózami.

Abychom se vyhnuli nemocem a hou-
bám, je velmi důležité udržovat v zahra-
dě čistotu a pravidelně sbírat opadané 
plody. 
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•  Za sucha vydatně zavlažujeme, popří-
padě mulčujeme umělohmotnou fólií, 
netkanou textilií apod. 

•  Po sklizni prořežeme angrešt a rybíz, 
odplozené výhony maliníku odřežeme 
kousek nad zemí. 

•  Hrozny vinné révy chráníme síťovi-
nou nebo „sáčkováním“ proti ptákům 
a vosám. 

•  Přeroubujeme peckoviny a přeočkuje-
me neujatá očka. 

•  Ošetřujeme jabloně proti obaleči jab-
lečnému, jehož housenky nejčastěji 
způsobují červivost jablek a zároveň 
škodí i hruškám, meruňkám a vlaš-
ským ořechům.

 Doporučená chemická ochrana:
U maliníku po sklizni odřežeme od-

plozené výhony a mladé výhony ošetříme 
proti houbové chorobě  fungicidy (Rowral 
Flo či 50 WP nebo Euparen). Nejúčinnější 
ochranou proti odumírání výhonů maliníku 
je výběr vhodného stanoviště. Na sluneč-
ných místech zabezpečíme nastýlání půdy 
organickým materiálem – nakrátko nařeza-
nou slámou obilnin, řepky, trávou, rašeli-
nou, chlévským hnojem apod. s častější ob-
novou pokryvu. Cílem opatření je zabránit 
kolísání půdní vlhkosti, teploty a omezit po-
ranění kůry výhonků povětrnostními vlivy. 
Z porostu maliníků a ostružiníků odstraňu-
jeme všechny nemocné a odplozené výho-
ny a likvidujeme je spálením. Prosvětlením 
porostu snížíme relativní vlhkost vzduchu 
a omezíme tak podmínky infekce.
•  Ze stromů i ze země odstraňujeme mo-

niliózní a červivé plody a likvidujeme je.
•  Při výsadbě jahodníku se doporučuje 

máčet sazenice 30min. v 0,3% rozto-
ku Aliette.

Zeleninová zahrada
V srpnu věnujeme pozornost rajča-

tům, okurkám a paprikám. Chceme-li 
sklidit bohatou úrodu, nevyhneme se po-
užití chemických ochranných prostředků 
(proti plísni bramborové u rajčat, plísni 
okurkové u okurek a suché hnilobě u pa-
prik). Předpokladem úspěchu je včasné 
preventivní ošetření porostů brambor 
a zeleniny. Pokud jsou porosty bez cho-
rob, můžeme použít kontaktní přípravky 
(Kuprikol 50 -0,4 až 0,5% koncentrace). 
Při již patrných známkách nákazy plísně-
mi u brambor a zeleniny pomáhá už jen 
systémový přípravek s preventivně-léčeb-
nou účinností, například Ridomil Gold 
MZ Pepite (0,25 %). Ten má u brambor 
a u cibule ochrannou lhůtu 7 dnů, u raj-
čat a okurek 3 dny.

Začátkem srpna sklízíme cibuli a čes-
nek. Vhodná doba pro sklizeň je tehdy, 
když tyto cibuloviny začínají žloutnout 
a natě poléhat. Cibuli a česnek ponechá-
me nejprve ležet asi týden na záhoně, pak 
je opatrně očistíme a necháme zaschnout. 
Poté je ještě 3-4 týdny sušíme venku pod 
přístřeškem a teprve potom natě u cibule 
ukroutíme a u česneku odstřihneme.

Na volné záhony můžeme ještě vysít 
pozdní zeleninu, jako jsou některé odrůdy 
ředkviček, kedlubny a saláty, které bude-
me sklízet před zimou.
•  Seřízneme vrcholky rajčat, aby plody 

dozrály do konce svého vegetačního 
období. 

•  Za sucha zaléváme a v případě nut-
nosti přihnojujeme pozdní košťálovou 
zeleninu. 

•  Mrkev a pór přikryjeme netkanou tex-
tilií, abychom je ochránili proti škůd-
cům. 
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•  Chráníme rostliny proti plžům niče-
ním jejich vajíček, návnadami a sbě-
rem dospělých jedinců. 

•  Sklízíme letní listovou a košťálovou ze-
leninu. 

•  Tymiánu, šalvěji, levanduli a dalším 
léčivým rostlinám seřízneme natě, aby 
nám znovu obrazily.

•  Průběžně kompostujeme plevel ze za-
hrady, kuchyňský odpad a jiné orga-
nické materiály. 

•  Běžné kompostování je přírodní 
proces, při kterém dochází k rozkladu 
organických odpadů působením mik-
roorganismů, vody a kyslíku na humu-
sové látky.
Během zrání probíhají v kompostu 

převážně aerobní (tzn. za přístupu kys-
líku) mikrobiologické pochody, které lze 
rozčlenit do tří hlavních fází, daných stup-
něm přeměny organických látek.
1. fáze – charakteristická energickým 

rozkladem snadno odbouratelných 
organických sloučenin (jednodušší sa-
charidy, aminokyseliny apod.). Převa-
žující složkou aktivní mikroflóry jsou 
nyní mikroskopické houby a tyčinkovi-
té bakterie, jejichž intenzívní činností 
prudce roste teplota substrátu na 50-
70°C a zároveň se uvolňuje značné 
množství CO2. Vzrůstá kolonizace 
kompostu termofilními houbami, jež 
mají důležitou úlohu při pozdější tvor-
bě humusu.

2. fáze – fáze hlavního zrání, kdy probíhá 
rozklad obtížněji rozložitelných látek 
(celulóza, lignin, proteiny). Toto období 
je typické střídáním rozvoje a útlumu 
mikrobiální činnosti. Organické látky 
jsou postupně odbourávány, část je 
mineralizována na anorganické ionty, 

z části vznikají stabilnější humusové 
látky. Teplota začíná klesat a kompost 
získává hnědou barvu a zemitou struk-
turu.

 3.fáze – poslední fáze, kdy je kompost 
prakticky vyzrálý, osídlován autochton-
ními kokovitými bakteriemi, obecně 
6 – 12 měsíců od založení kompostu. 
V této fázi má zralý kompost homogen-
ní strukturu a voní po lesní půdě.
Správné složení kompostu je zá-

klad pro jeho správnou tvorbu. Rozlišují 
se dvě skupiny odpadu – zelený (bohatý 
na dusík) a hnědý (bohatý na uhlík). Zele-
ný odpad se vyznačuje měkkostí a vlhkos-
tí, patří do něj například tráva, hnůj, zbytky 
zeleniny a ovoce. Hnědý je suchý a tvrdý, 
např. drcené větve- štěpka, papír, seno, 
sláma, lepenka. Kompostování urych-
lí malé množství již vyzrálého kompostu 
(z předchozího kompostu, od souseda), 
který obsahuje namnožené půdní mikro-
organismy.  Umístíme jej na dno nového 
kompostu. Při zakládání kompostu začí-
náme s 15 cm vrstvou hnědého odpadu. 
Na ní přidáme vrstvu listí, zbytků zeleniny 
a ovoce. Vrstvy hnědého a zeleného 
odpadu se střídají. Obecně platí, že 
na dva až tři díly hnědého připadá jeden 
díl zeleného. Proto čerstvě posekanou trá-
vu neházíme bezmyšlenkovitě do kompo-
stéru, ale utvoříme z ní tenké vrstvy, které 
proložíme např. lepenkami, suchým listím 
nebo větvemi. Hrubé části předem raději 
rozdrtíme, urychlí se tak proces kompos-
tování.  Udržujeme kompost dostatečně 
vlhký a občas ho zalijeme. Zanedbat nelze 
ani jeho vzdušnost a kyprost. Promíchá-
me ho minimálně jednou měsíčně. Pokud 
je proces tlení (nikoliv hnití) úspěšný, za 8 
až 10 týdnů se dočkáme kompostu voní-
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cího po lesní půdě. Přes zimu se proces 
pozastavuje, kompost proto přikryjeme.
•  V Čechách doposud málo známá je 

možnost kompostování biologic-
kých odpadů za pomocí baktérií 
mléčného kvašení (na internetu se 
touto tématikou zabývají články pod 
klíčovým slovem „Bokashi“), případně 
v kombinaci s přídavkem rostlinného 
uhlíku -např. dřevěného uhlí (na inter-
netu najdeme informace pod klíčovým 
slovem „Terra Pretta“).

•  Terra pretta (portugalsky černoze-
mě)
Předpokládá se, že „Terra Preta“ je 

vedlejším produktem bydlení pre-kolum-
bijských Indiánů. Tito první zemědělci při-
dávali do půd chudých na živiny dřevěné 
uhlí zpracované při nízké teplotě a s ome-
zeným přístupem kyslíku. Terra Preta vy-
kazuje v průměru až 3krát vyšší obsah or-
ganických látek než ostatní půdy. Vznikla 
ze směsi lidských a zvířecích exkrementů 
a rostlinných odpadů. Podobnou půdu 
nelze získat pouhým smícháním 
dřevěného uhlí s půdou – je nutno 
přidat také živiny a rostlinné uhlí se 
musí aktivovat. Při těchto procesech 
aktivně fungují právě různé mikroorga-
nismy- urychlují oxidaci rostlinného uhlí 
a humifikaci labilních organických součás-
tí, které by se bez rostlinného uhlí rychle 
odbouraly. Důležitou roli při fermentaci 
(kompostování) exkrementů hraje půso-
bení kyseliny mléčné, která zvyšuje roz-
pustnost dusíku ve formě amoniaku (tzv. 
mléčné kvašení). Pro praktické využití 
v zemědělství lze smíchat rostlinné 
uhlí s organickým hnojivem (případně 
substrátem Bokashi) a biologicky je ak-
tivovat, např. kompostováním. A prá-

vě klíčem k černému zázraku Indiánů je 
dřevěné uhlí vznikající při pálení vykáce-
né pralesní vegetace při nízkých teplotách 
v kombinaci s přírodním procesem mléč-
ného kvašení a rozkladu odpadů. Neza-
stupitelnou úlohu v celém procesu hraje 
i velké množství žížal a různých mikroor-
ganismů. 

V zemině Terra Prety rostliny velmi 
dobře rostou. Proč? Houbovitá poréz-
ní struktura bio-uhlí (např.dřevěné 
uhlí) uchovává vodu a živiny, v je-
jích dutých prostorách se usazu-
jí a dobře prospívají  společenství 
půdních mikroorganismů. Obzvlášť 
důležité jsou mikroorganismy vytvářející 
kyselinu mléčnou. Tento efekt je využí-
ván v zemědělství k zušlechtění půdy také 
pomocí EM Bokashi – efektivních mik-
roorganismů. Pro Terra Pretu se nejdřív 
vyrobí siláž  kyselomléčným kvašením or-
ganického materiálů (substrát „Bokashi“ 
funguje jako „konzerva živin“, přidává se 
kuchyňský odpad, sláma, chlévská mrva 
aj. naočkovaná EM Bokashi– efektivními 
mikroorganismy). Získaná substance se 
pak kompostuje spolu s dřevěným uhlím 
a dalším organickým odpadem.(složení 
kompostu může být například: 10%dřevě-
ného uhlí, 20%původní zeminy, 30%po-
destýlky od slepic, 30%kuchyňského od-
padu-zpracovaného Bokashi kvašením 
a 10%kravského hnoje). Terra Preta se 
dá v principu vyrobit na každém balkoně, 
v každé zahrádce a v každém komposto-
vacím sudu. Zájem o využití dokona-
lých vlastností Terra Prety se vyvíjí 
až v posledních dvaceti letech a stá-
le narůstá. V Japonsku se vlast-
ností dřevěného uhlí při zlepšování 
půdy ve spojení s Bokashi využívá 
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od roku 1984, v Evropě jako prv-
ní (23.04.2013) Švýcarsko oficiálně 
povolilo přímé využití certifikova-
ného biouhlí v zemědělství (biouhlí = 
pyrolyzovaný organický materiál – např. 
dřevo, réva, dřevní štěpka apod.).
•  Bokashi je metoda intenzivního kom-

postování. V domácí výrobě kompostu 
Bokashi je kuchyňský odpad umístěn 
do kontejneru, který má vzduchotěsné 
víko. Odpad je potom naočkován smě-
sí Bokashi EM (startovací směs bakte-
rií –Efektivních Mikroorganismů). Ob-
vyklým nosičem kultury bývají rýžové 
slupky, pšeničné otruby nebo piliny, 
které byly naočkovány kompostovací-
mi mikroorganismy. EM jsou přírod-
ní bakterie mléčného kvašení, které 
působí jako mikrobiální společenství 
uvnitř kuchyňských zbytků, ve kterých 
působí kvašení a urychlují rozklad or-
ganické hmoty. Uživatel vrství střídavě 
zbytky potravin a Bokashi kultury tak 
dlouho, dokud není kontejner plný. 
Kbelíky pro domácí výrobu Bokashi 
jsou poměrně drahé, ale pro šikovné 
ruce není problém je vyrobit sám. Dů-
ležité jsou pouze 4 věci:

1. Jako materiál používat plast (kov by 
škodil mikroorganizmům a zničil by 
enzymy)

2. Mřížka na dně kbelíku, aby zůstal pro-
stor pro vzniklou tekutinu na dně kbe-
líku.

3. Možnost pravidelného vypouštění 
vzniklé tekutiny (vhodná po naředění 
jako tekuté hnojivo pro zálivku rostlin). 
Tato šťáva se průběžně odpouští venti-
lem, který je umístěn z venku ve spod-
ní části nádoby. 

4. Vzduchotěsné uzavírání víka kbelí-
ku. (Efektivní mikroorganismy pracují 
v anaerobním prostředí.) Uzávěr lze 
nahradit plastovým pytel naplněným 
jemným pískem nebo vodou, který se 
položí na odpad.)
Do nádoby se vkládá klasický kuchyň-

ský bioodpad (slupky z ovoce a zeleniny, 
zbytky jídel, čajové sáčky, kávová sedlina, 
apod.), ze kterého se v nádobě vytvoří 
3-4 cm silná vrstva a na vrch se přidá hrst 
BOKASHI očkovacího substrátu. Každou 
vrstvu je důležité pořádně stlačit, aby se 
vytlačil veškerý vzduch a bylo tak vytvo-
řeno správné prostředí pro činnost bak-
terií. Takto se bioodpad do nádoby vrství 
až do úplného naplnění a poté se nechá 
10 dní fermentovat. Průběžně se odpouští 
šťáva BOKASHI. Po skončení fermenta-
ce je v nádobě hotový substrát, který je 
připravený k použití. Kompost (substrát) 
BOKASHI nemá stejnou strukturu jako 
klasický kompost, který vznikne rozlože-
ním organické hmoty za přístupu vzdu-
chu. Bioodpad BOKASHI se zcela rozloží 
až po aplikaci do půdy, ale jeho hnojivý 
efekt je mnohonásobně vyšší, než je tomu 
u klasického kompostu. Bokashi substrát 
má kyselou reakci -ca pH 4 a před po-
užitím se zakrývá minimálně 14 dnů hlí-
nou. Kyselost se v půdě poměrně rychle 
ztrácí, když začíná půdní fauna a mikro-
organismy kompost dál rozkládat. Pouze 
u kyselé půdy se doporučuje zvýšit pH. Je 
lepší zpracovávat smíšený organický ma-
teriál (kvůli poměru uhlíku a dusíku), ale 
lze kompostovat pouze trávu nebo listy 
zvlášť. 

Ing. Vratislav Obadal



P A L K O V I C K É  L I S T Y

20

Recepty pro Vás…

Když už patříme 
mezi národ, který 

ročně spotřebu-
je nejvíce piva 
na světě, měli by-
chom ho umět vy-

užít i jinak. A to rov-
nou v kuchyni. Zlatavý 

mok totiž dokáže klasic-
ké české pokrmy proměnit v lahodné 
pochutiny, že si je zamilují i zapřisáhlí 
abstinenti. Takže dnes bez receptů, jen 
rada „kam s pivem“…

Cibulačka na pivu:
Klasickou cibulovou polévku všichni 

známe. Jejím základem je poctivý hovězí 
vývar, nikoliv ten z kostky. Ale když vý-
varu dáme jen půl a druhou půlku hrn-
ce dolijeme pivem, změní se cibulačka 
v opravdu výraznou a nezapomenutelnou 
polévku, která nám bude chutnat!

 

Guláš na černém pivu:
K vývaru nalijte také žejdlík poctivého 

černého piva. Uvidíte, jak zavoní.

Opečená slanina se špenátem 
na pivu:

Spařený špenát v horké vodě dejte 
na pánev, podlijte ho pivem, na jiné pánvi 
si orestujte slaninu a česnek a potom vše 
smíchejte. Přidejte pepř a dobrou chuť!

Pečená žebra s omáčkou z piva 
a medu: 

Až budete připravovat marinádu 
na žebírka, kápněte k medu i trochu piva. 
Raději světlého, černé by svou výraznou 
chutí jemný med přebilo.

Dušené jehněčí na světlém pivu:
I jehněčí kotletky se vyplatí vyzkoušet 

zapéci s pivem. Opět ale použijte pivo 
světlé. Pečte na šalvěji, která s pivem vy-
tvoří skvostný chuťový duet.

Iveta Trochtová

21. 8. Senior klub – smažení bramboráků
24. 8. Obecní dožínky – prostranství před tělocvičnou
30. 8. Memoriál Antonína Řezníčka – 2. ročník, start v 17 hodin, prostranství před
            tělocvičnou
11. 9. Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Lukeše – Obecní úřad 17 hodin 
18. 9. Senior klub – plavba po Baťově kanálu a návštěva skanzenu ve Strážnici
21. 9. Český pohár ve volejbale – muži, tělocvična Palkovice
21. 9. Zahrádkářská výstava – ZŠ Palkovice 8.00 – 18.00
22. 9. Český pohár ve volejbale – muži, tělocvična Palkovice
22. 9. Zahrádkářská výstava – ZŠ Palkovice 9.00 – 12.00

Termínový kalendář
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13 navštěv
ovalo naši šk

olu 251 žáků. 

9. tříd
y 23 žáků, z

e 7. tříd
y na gymná-

ělo s vy
znamenáním 166 žáků, p

rospělo
 

ěl. 

mi prospěli
: v 1

. tříd
ě vše

ch 26 žáků, v
e 2. 

2 žáků, v
e 3. tř. 

15 žáků, v
e 4. tř. 

5 žáků a
 v 

dě V
eronika Eliášová a Klára Kasperčíková, v 

bková a Kateřin
a Tylečk

ová, v 8
. tříd

ě Ladislav 

aci šk
oly, z

a výb
orný prospěc

h a zodpovědnou 

na pochvala ředitele školy Veronice Eliášové. Dále 

elkem 103 pochval tříd
ního učit

ele za svě
domité 

h povinností, p
ráci pro třídu a reprezentaci šk

oly.

ou pracovní morálku, nevhodné chování ke spolužá-

mluvené hodiny bylo uděle
no celkem 12 napomenutí 

itele, 15 důte
k třídního učit

ele a 2 důtk
y ředitele školy. 

9. tříd
y byli h

odnoceni druhým stupněm
 z ch

ování.

žákům
 se dařilo

 také ve sportovních a věd
omost-

outěžíc
h:

atematická olympiáda - okresní kolo: 5. tř. 
V. Eliášová; 9. tř. 

e Juře
nová, Michaela Žváková, David Kolář; P

ythagoriáda – 

sní kolo: 6. tř. 
Veronika Eliášová, 8. tř. 

Ladislav Merta. Archi-

kresní kolo 7. tř. –
 Adam Kolář; B

iologická olympiáda 

tř Jan Kuchař; F
yzikální olympiáda- okresní 

Děje
pisná olympiáda – 8. tř. 

Ladislav 

kresní kolo: Veronika Eliášová, 

lář, 9. tř, 
Finanční gra-

á 9. tř.,
 Martin 

ní kolo: 

ra Rajnochová, 7. tř. 
Petra Chlebková; Volejbalový p

ohár – okres-

ní kolo – 2. místo: 8. tř. J
iří Bajtek, 9. tř. O

ndřej Balaš, Adam Far-

ský, D
avid Kolář, D

an Kunz, Tomáš Trojčínský; D
opravní soutěž 

– okresní kolo:  2. místo 7. tř. 
Jan Oliva, Jakub Ryška, Kateřin

a 

Tylečk
ová, 8. tř. M

ichaela Žakarová.  Atletika - Povodí Ondřej-

nice: skok do dálky – 1. místo Anna Talová, 2. místo Tomáš 

Krpec, 2. místo Kristin
a Gře

sová; běh
 na 50m - 2. místo To-

máš Krpec, Eliška Špačková, 3. místo Tereza žková; hod 

míčkem - 3. místo Kristin
a Gřesová, Eliška Špačková, 

Vanda Gřesová, 

Jakub Jaroš. Florbal -  
Po-

vodí Ondřejni-

ce – 2. místo: 7. 

tř. Bajtek Jiří, 
Bob-

řík Matěj, 

Merta Ladislav, M
inarčík Jiří,

 

Warzecha Jakub, Sapere – věd
ět ja

k 

žít – okres-
ní kolo, 3. místo: Markéta 

Krčová, 8. 

tř., Petra Chlebová, 7. tř., 

T a d e á š 

Hetmer, 7. tř.

Spor-

t o v n í 

gymnasti-

ka – okresní kolo 

a postup do krajského 

kola: Karolína Bužková, 1. místo, 

Vanda Gře
sová, 2. místo, Eliška Mertová, 

4. místo, Kristin
a Gře

sová, 3. místo, Ma-

rek Kozel, 2. místo.

Skok vys
oký – okresní kolo: Karolí-

na Michálková, Karolína Nevrlá, 8. tř.,
 

Petr Ja
neček, Jiří

 Slípek 9. tř.

Také v tomto školním roce pro 

žáky př
ipravili u

čitelé kromě 
běžn

é 

výuky 

MŠ Palko

m roce kontakt 

í základní ško-

ovensku v o
kre-

nci če
rvna 2012 

oly sp
olu s 20 žáky 

h 25. 6. a 26. 6. 

ou my - v
ybraní žáci 

s uči
teli, panem ředi-

obec.

základní škole a uby-

naši žá
ci k sportovním 

i zahráli fo
tbal a florbal, 

la florbal. Př
es velkou sna-

st byli žá
ci ve

 všem poraže-

le nezhoršilo
 dobrou náladu 

 se seznámit se
 slovenskými 

část odpoledne jsme se měli
 

podívat do záchranné stanice 

schop

do přír
ody. Z

če sko -
-slovenské

záchra-

nu orla ska

Večer 

si ještě 

zahráli naši žáci 

proti so
bě v

olejbal a pak 

už následovalo posezení se slo-

venskými přá
teli u ohně.

Ve stře
du ráno jsm

e se roz-

loučili,
 jako pozdrav ze Slo-

venska nakoupili je
ště k

orba-

číky, a protože pršelo, místo 

plánované pěš
í túry js

me se 

vydali autobusem k Orav-

skému hradu. Po prohlíd-

ce jsm
e se už ubírali k do-

movu.

 jsm
e 

si s d
ětmi ve školce povídali o 

práci hasičů 
a prohlíželi si o

bráz-

ky v k
nihách, se už dět

i nemohly 

dočkat, až je uvidí opravdu. Jedno 

krásné horké dopoledne jsm
e se s 

dětm
i vydali „na Bařinu“, kde už 

stálo opravdické hasičsk
é auto! Pan 

M a r t i n 

Polášek odpovědě
l na všechny zví

davé 

dotazy, 
předvedl hasičsk

é vybavení – 

přilb
u, brýle, kyslík

ovou bombu. Nako-

nec se děti
 osvěž

ily lim
onádou i sprškou 

z hasičsk
é hadice.

Také nesmíme zapomenout na spo-

lečn
ě prožité odpoledne rodičů a

 dětí
, 

Třída Sluníčko si v 
rámci prázdninové 

prevence zahrála na „Dopravní školičku“. 

Po zvlá
dnutí věd

omostní a praktické zkouš-

ky, dě
ti obdržely „D

ětský řid
ičský průkaz“.

Pasování předškoláků probíhalo v rámci 

projektu „M
y se

 školy nebojíme“. T
ento slav-

nostní akt probíhal v o
dpoledních hodinách spo-

lečně
 s rodiči. 

Děti
 byly 

pasovány mečem 

vedoucí uč
itelky 

M. Bebčákové, která v 

dobovém kostým
u 

každému dítěti 

předala diplom a poděko-

vala za 

poctivo
u celoročn

í příp
ravu na vstu

p 

do 1. tříd
y.

Cílem školního výletu tříd Motýlek a Hvězd
ička 

byla opět B
ílá. Pro děti

 byl př
ipraven program na téma 

„Indiánské léto“. D
ěti b

yly r
ozděle

ny do družstev, dostaly 

indiánské čelenky a plnily rů
zné úkoly.  N

aučily
 se indiánský 

pokřik, seznámily se
 živo

tem indiánů. 
Počasí a vlastně 

všechno bylo super.

Na 

zahradě 
ZŠ mohly třídy Motýlek

a Hvězd
ička 

shlédnou preventivní před

nášku policie ČR z 

Frýdku-Místku spojen

s ukázkou. Dě
ti mě

ly m
ožnost 

prohlédnout si polic

auto, vys
ílačk

y, pouta, obušek, samopal, pistoli i ve
stu. A

děti 
velice zaujala.

Tradiční „Noc v MŠ“ prožili 
předškoláci v MŠ

Habešem. Plnili různ
é úkoly, hráli hry a po ve

děti 
vyřá

dily na diskotéce. Pohádka na dobrou 

né odpoledne ukončila
. Po bohaté snídani 

MŠ ještě 
pohrály, a pak hurá domů 

k mam

ky ze všech akcí můž
ete shlédnou na strá

http://palkovice.skolyfm
.cz/.

Poděkování

Převážná část dě
tí z t

řídy Hvězd
iček MŠ Palkovice nastoupí po prázd

d a tak jim nezbylo, než se rozloučit 
s paní učit

elkou Monikou B

u Bylo to trochu smutné loučení, a tak aby paní učit

tisky“ sv
ých ruči

ček i se jmény (fo
to na 3. s

né a proto touto cestou děk
uji rodi

dělaly.
í třídy Hvězd

iče

Poděkování

Převážná část dě
tí z t

řídy Hvězd
iček MŠ Palkovice na-

stoupí po prázdninách do první tříd
y a tak jim nezbylo, než 

se rozloučit 
s paní uči

telkou Monikou Bebčákovou a Šár-

kou Juři
covou. Bylo to trochu smutné loučení, a tak aby 

paní učit
elky). D

ěti b
yly v

e školce velmi spokojené, 
a 

proto touto cestou děk
uji rodiče i dě

ti uč
itelkám za 

vše, co pro ně v
 mateřsk

é škole udělaly.
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Dětský den
na Myslíku
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 Turistický oddíl Žlutý kvítek Turistický oddíl Žlutý kvítek

a r t i n 

věěěěěěddddddděděě
l na všechny zví

davé 

veveeeeeeeddddddldl hasičsk
é vybavení – 

, kkkkkkkkkkyyyslík
ovou bombu. Nako-

vvvvvěvěžil
y lim

onádou i sprškou 

omenout na spo-

dne rodičů a
 dětí

, 

všechno bylo super.
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MM.M.MMMMM B

týýmýmýmýmýmmmmmmu 

kakakakakakakk ždždž é

mmmmmm aa poděko-

vavavavavavavvv lalala

roočočočočočččččnnn
í příp

ravu na vstu
p 

lnnnnníníníníííhhhhho výletu tříd Motýlek a Hvězd
ička 

á.. PPPPPPPPro děti
 byl př

ipraven program na téma 

oo“o““““.. Děti
 byly r

ozděle
ny do družstev, dostaly 

nnknknkkkkkkkyyy a plnily rů
zné úkoly.  N

aučily
 se indiánský 

ezzznznznnnnnnááámily se
 živo

tem indiánů. 
Počasí a vlastně 

Poděkováááánnnnnnnníníní

Převážná část dě
tí z t

řídy Hvězd
iček MŠ PPPPPPPPaPaPaal

d a tak jim nezbylo, než se rozloučičiitttttt 
sss

u Bylo to trochu smutnééééé llllllolo

tisky“ sv
ých ručči

čičičičččččččeee

né a pprrrororoooooott
dd
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Vystoupení judistůVystoupení judistů

MŠ Palko

m roce kontakt 

í základní ško-

ovensku v o
kre-

nci če
rvna 2012 

oly sp
olu s 20 žáky 

h 25. 6. a 26. 6. 

ou my - v
ybraní žáci 

s uči
teli, panem ředi-

obec.

základní škole a uby-

naši žá
ci k sportovním 

i zahráli fo
tbal a florbal, 

llalalalalalalalal ffffflololol rbr al. Př
es velkou sna-

b lllyliiii áážážážážážážážážá iicicicicicicicc vvvvvvee ee všv em poraže-

lo ddddddd bbbbobobobobobob orororororororr uuu uuu nán ladu 

nnen kkkkksksksksksk mýmýmýmýmýmýmýmýmýý iii i

schop

do přír
ody. Z

če sko -
-slovenské

záchra-

nu orla ska

Večer 

si ještě 

zahráli naši žáci 

proti so
bě v

olejbal a pak 

už následovalo posezení se slo-

venskými přá
teli u ohně.

Ve stře
du ráno jsm

e se roz-

loučili,
 jako pozdrav ze Slo-

venska nakoupili je
ště k

orba-

číky, a protože pršelo, místo 

plánované pěš
í túry js

me se 

vydali autobu

kskskskskskskskss éméméméé u hrad

jj mmmmsmsmeeeeeeeee eseseseseseses

e prše

ěš
me se
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uuu

 Senioři v Porąbce Senioři v Porąbce
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Zuzana Juřenová - mistryněZuzana Juřenová - mistryně
republiky v turistickýchrepubliky v turistických
závodechzávodech

13 ana ššššvšvš ěětětětětětětětě
oovovovovovovovov vavavavavvv lol

9. tříd
y 23 ž kkákákůůůůůů, zzzzzzzeeeeeee e 77.7.7.7777 ttř

ělo s vy
znamenáním 166 žákůů, ppp oooororororo ppspspspspspspspspělělělělěě o oo

ěl. 

mi prospěli
: v 1

. tříd
ě vše

ch 26 žáků, v
e 2. 

2 žáků, v
e 3. tř. 

15 žáků, v
e 4. tř. 

5 žáků a
 v 

dě V
eronika Eliášová a Klára Kasperčíková, v 

bková a Kateřin
a Tylečk

ová, v 8
. tříd

ě Ladislav 

aci šk
oly, z

a výb
orný prospěc

h a zodpovědnou 

na pochvala ředitele školy Veronice Eliášové. Dále 

llelelelelelelelele kekekekekekekkk mm m 103 pochval tříd
ního učit

ele za svě
domité 

iivi nnnnnnnnn sososososososososo títítítítítítt ,,,,, prprpp áci pro třídu a reprezentaci šk
oly.

omo ááááárárárárá klklklklklklklklklkl uuu,u,u,u,u,u nnneve hodné chování ke spolužá-

u ěěděděděděllelelelelelele
ononononononononn ccccelele kem 12 napomenutí 

a 22222222 ůdůdůdůdůdůdůdůdůdůd tktktktktktktt yy yyyy řeř ditele školy. 
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B
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Výlet seniorů do OstravyVýlet seniorů do Ostravy



áhali po povodních v Č
echách

starostou obce panem Radimem Bačou 

o, že konkrétním 
místům

 postiže
-

ude nabídnuta ma-

te r i á ln í 

omoc. D
o postiže

né 

a Štětí 
– části H

něvi
ce byla 

zásahové jednotky Palkovic v
e slože-

oký, Tomáš Opěla
, Karel Stavinoha a Martin 

hat jsm
e odjíždě

li s n
ásledující t

echnikou: Wol-

Transporter, 5 ks če
rpadel, 2 ks elektrocentrál, 

sokotlakých čist
ičů, 

vyso
ušeč 

vlhkosti, m
otorová 

další te
chnika na odstranění bahna a naplavenin. 

sme s se
bou také desinfekční prostředky pro místní 

atele.

Na místo jsm
e dorazili v

 pátek več
er a již p

ři př
íjezdu 

me si uvědomovali, ja
kou měl

 žive
l sílu

 a jak byla situace 

ážná. Od sobotního rána až do stře
dy jsm

e samostatně 

pracovali koordinováni HZS Ústeckého kraje. Náš  tý
m 

pomáhal lidem pře
vážně 

s čerpáním vody ze sklepů, o
d-

klízením bahna ze sklepů, 
garáží a ze zahrad a zejména 

j
novala p

konečně
 ve st

práce byly t
ímto ukon

Chtěl bych podotknout,

techniky a části č
lenů zása

kem má 17 členů) n
ebyla oh

schopnost sb
oru v Palkovicíc

h.

Závě-
rem bych chtěl p

oděkovat vše
m, kteří 

se 

na této rych
lé akci podíleli a všem členům

 tým
u za přís

tup 

a pomoc obci za
sažené povodní.

Za SDH Tomáš Opěla

ka 

balová a Kateřin
a Žváková jsou pře

-

nicemi České republiky 

V sobotu 15. června 2013 se konaly v 
Kou-

u Vlastějo
vic (o

kres Kutná hora) turistic
ké zá-

y ČASPV (Česká asociace „Sport pro všech-

) – „Medvědí stezka“. Této soutěže se zúča
stnilo 

děvč
at a chlapců z 

celé republiky.

Náš Moravskoslezskéhý kraj reprezentovalo 28 

učlenných hlídek z T
J Slavkov, T

J Neplachovice, 

Mošnov, TJ Hladké Životice, TJ Palkovice a TJ 

nčice
 pod Ondřejníkem.

Na 3,5 kilometrové trati se
 hodnotila nejen rych

lost 

u, ale i zn
alosti ze

 zdravovědy, poznávání stro
mů, 

kvě-

a zvířa
t, práce s buzolou a mapou, tábornické dovednos-

fouknutí“ n
a cíl, s

oučin
nost hlídky a další. S

tarší ža
ctvo

 a 

ost m
ěly č

ást tra
ti podle azimutu.

V silné konkurenci 10 krajů se
 naši zá

vodníci ro
zhodně n

e-

ět kategorii z 
8, moravskoslezský kraj vyh

rál a stal 

m putovního poháru pro absolutního ví-

uto vítěz
ství 

přisp
ělo také 

našeho turistic
ké-

Žlutý kvítek 

por-

gym-

nastiky. Soutěž b
yla letos velice vyro

vnána a rozdíly m
ezi jed-

notlivým
i hlíd-

kami byly o
pravdu sekundové. Např. 

v 
kategorii 

mladších žákyň se do dvou 

minut 
vý-

sledného času vešlo 

hned 
10 

hlídek. O to 

více nás těší, 

ž e 

se Eliška Kubalo-

vá a Kateřin
a Žváková 

staly přebornicemi re-

publiky.
Poděkování patří v

šem 

závodníkům
, pro-

t o

že každý 

bod se po-

čítal a na 

celkovém vítěz
ství 

měli
 podíl 

úplně v
šichni. 

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně 

II:

Eliška Kubalová a Kateřin
a Žváková  

 

 
 

1. místo

Kristin
a Gře

sová a Bára Šidelková  

 
 

8. místo

Alena Mikešová a Anna Olejníková 

 
 

16. místo

dší žáci II
:

žek a Jan Pělu
cha  

 

opovovod
mm RaR d

tůmům
pp

iá lá ln ín í 

ss
ttat llllleleleleeeee.e. jj mmmmsmsmeeeeeeee dododododdd r

li jjj kkkkkkakakakououououououououo mmmm
ažžžž dododododododododo ssssssstřtřtřt e

c éékékékékéhohohohohohohohoho kkkkkkrarar jj
o

e

d zzeeee kksksksksksksks lelelelelelel půppppp
jjej éééémémémémémé

prprác
ChChtětěl l by

hhninikyky a
keekekekemm
ssssc
rrrre
aaa

ciciciciiii z

Družstvo mužůDružstvo mužů

íííííííí, 
bb llllalo-o-o-o kák vvovááááááááá 

i rre-e-e-e všešešešemmmmmmmm

éééééééééénnnnnnnnn

p
klklízízenení

yyyyyy
) – „MeMeMeMeMeMeMeMeM dvdvdvdvddd ě

cc lhlhlhlhlhlhlhlhl ppapapapapapapapcůcůcůcůccc  
kkkkksk héhéhéhéhéhéhéhéhýýýýýýý ýý krkkk j

l kkkkvk vvovovovov, , TJTJTJTJTTT
J PPaPaPaPalklklklklklklklklkovovovovovovovoo icicici e

s

ěšěšěšěššššššíííí

aaaa K

KKKKKKKKaaaa

ěšěšěšěšěšěššššššííííííííí

Noční soutěžNoční soutěž

osststststtttt 
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tvtvvvvvvvoooooo a 
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e-
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celkovém vítěz
ství 

měli
 podílíl 

úplně v
šichni. 

Výsle
dky:

Mladší žá
kyně 

II:

Eliška Kubalová a Kateřin
a Žváková  

 

 
 

1. místo

KrK istina Gře
sová a Bára Šidelková  

8. místo

a MiMiMiMiMiMiMiMikekekekekekekekekek šošošošošošošš vávávv  a Anna Olejníková 

 
16. místo

l chhahahahaha  
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Příprava na soutěž - družstvo ženPříprava na soutěž - družstvo žen

06/2013Obecního úřadu v Palkovicích

m má

hopnost sb
or

em bych chtěl p
oděko

kci podíleli a všem členům
 tým

zasažené povodní.
Za SDH Tomáš 

eeeeemmmm
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SDH Palkovice


