
výraznější
 

m se staly 

a Chýlková 

vé kategorie 

ojice Kristina 

avíc skončily 

ále se turnaje 

kub Machalek, 

Bosák, Adéla 

Dybalová - Marek Kozel a za ty nejmenší 

Jan Provazník – Aleš Janošec a Štěpán 

Zeman - Viktorie Krčová, kteří rovněž 

hájili barvy naší vesnice se ctí. Myslím, 

že tento turnaj děti 
navnadil, a že toho 

dalšího, který se bude konat 16. února ve 

Frýdku-Místku, se zúča
stníme s neméně 

početnou skupinou, dodává Veronika – 

úspěšn
á trenérka.

úsovazn

Zeman - Viktorie 

hájili barvy naší vesnice se 

že tento turnaj děti 
navnadil, a že toh

dalšího, který se bude konat 16. února ve 

Frýdku-Místku, se zúča
stníme s neméně 

početnou skupinou, dodává Veronika – 

úspěšn
á trenérka.

kadetů

v krajském 
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družstvo jsme letos 

o přeboru kadetů, co
ž 

gorie a oproti loňské 

velký výkonnostní krok 

řechodem se není vždy 

nat, a i z tě
chto důvo

dů 

jí až v druhé polovině 

mem je i malý počet 

ové kategorie. Výraznou 

ě Tomáš Trojčínský, který 

je český přebor starších 

K Frýdek-Místek. Ale i na 

vidět 
neustálý posun dopředu 

nízkou tréninkovou morálku, 

ýká trenér Richard Šnajder. 

konnostní výkyvy jsou dány 

stí týmu, nicméně vš
ichni před 

ají slušnou volejbalovou kariéru, 

tohoto krásného sportu vytrvají. 

Je třeba říci, 
že volejbal má v naší obci 

již ve
lkou tradici a snahou vedení klubu 

je doplnit kategorie dospělých vlastními 

odchovanci. Všichni jak je vidíte na 

fotografii (na 4. straně obálky) - Jiří 

Bajtek, Ondřej Baláš, Adam Bukovjan, 

Tomáš Zeman, Dan Kunz, David Kolář, 

Tomáš Trojčínský mají velkou šanci, 

protože v jejich věku jsme my často teprve 

začínali a jejich kvality jsme nedosahovali 

ani náhodou, doplňuje Kamil Zeman 

předseda oddílu volejbalu.

Pokud budou naši „mladí“ pokračovat 

ve svých výsledcích, tak se o budoucnost 

palkovického volejbalu nemusíme obávat. 

Poděkování patří vše
m funkcionářům, ale 

především trenérům Veronice Fatrdlové 

a Richardu Šnajdrovi, kteří se o naši 

mládež obětavě sta
rají.

Kamil Zeman, předseda oddílu volejbalu

Volejbalové družstvo kadetů

- TJ Sokol Palkovice 

v krajském přeboru ročn
ík 

2013/14

Naše chlapecké družstvo 

jsme letos přihlásili do krajského 

přeboru kadetů, co
ž je vyšší věk

ová 

kategorie a oproti loňské žákovské 

kategorii, velký výkonnostní krok 

kupředu. S tímto přechodem se 

není vždy jednoduché vyrovnat, a i 

z těch
to důvo

dů se
 kluci pohybují 

až v druhé polovině 
tabulky. 

Problémem je i malý počet hráčů 

této věkové kategorie. Výraznou 

postavou je jistě T
omáš Trojčínský, 

který současně h
raje český přebor 

starších žáků za SŠK Frýdek-

Místek. Ale i na ostatních je vidět
 

neustálý posun dopředu a to i přes 

nízkou tréninkovou morálku, jak 

podotýká trenér Richard Šnajder. 

Velké výkonnostní výkyvy jsou 

dány nevyzrálostí týmu, nicméně 

všichni před sebou mají slušnou 

volejbalovou kariéru, pokud 

u tohoto krásného sportu vytrvají. 

Je třeba říci, 
že volejbal má v naší 

obci již velkou tradici a snahou 

vedení klubu je doplnit kategorie 

dospělých vlastními odchovanci. 

Všichni jak je vidíte na fotografii 

(na 4. straně obálky) - Jiří Bajtek, 

Ondřej Baláš, Adam Bukovjan, 

máš Zeman, Dan Kunz, David 

áš Trojčínský mají 
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li
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Fotbalový 

nin vánočních svátků p
rožili naši nejmenší 

jamínci a žáci k návštěvě
 fotbalové akademie 

ém sportovním centru Rekord v polském 

ko-Biala. Již na jaře loňského roku se naše 

partnerem projektu polsko-české spolupráce 

lovými oddíly družstev žáků rů
zných věkových 

Ve čtvrt
ek 2. ledna odcestovalo 36 chlapců 

do Polska. Ve sportovním centru po celých sedm 

konalovali své fotbalové dovednosti pod vedením 

onálních fotbalových trenérů z Polska a České 

ky. Po celou dobu pobytu byly děti h
ýčkány polskými 

i v luxusním hotelu s báječnou kuchyní. Součástí 

škeré tréninkové plochy včetně posilovny 

V chvíli vo
lna jsme jeli lanovkou 

á leží 1117 m n.m., 

ůl hodinový 
é

v e l k é m 

městs
kém bazénu. Zvlášť nevšedním zážitkem byla hra 

velkého fotbalu pod umělým osvětle
ním a navíc s 

tak 

příjemným a na leden neobvyklým počasím. Každodenní 

tréninkové dávky zvládali naší malí fotbalisté velmi dobře 

hlavně d
íky skvělé organizaci našich trenérů a jejich 

doprovodu. Také jsme společně 
oslavili narozeniny 

našich kamarádů Iva
nky a Dalibora a pochutnali si 

na sladkém dortu. Slavnostní veče
ře u příle

žitosti 

česko-polské spolupráce se také zúčastnili starosta 

Radim Bača a předseda fotbalového oddílu Josef 

Bílek s doprovodem. 

Hned první den pobytu byly děti o
bdarovány 

kompletními dresy s logem Euroregionu Beskydy 

a seznámily se s programem, který na ně p
o 

celý pobyt čekal. Následně byly rozděleny 

do čtyř 
skupin (děvča

ta zvlášť), které během 

celodenního programu rotovaly mezi 

jednotlivými aktivitami, navíc jejich pohyb 

sportovní hale byl stále pod dohledem 

er Tuto novinku mohl využít 

l v přímém přenosu 

á ě v hale 

králová 

rka

Ve dnech 4. a 5. ledna 2014 proběhla v naší 

tradiční charitativní akce Tříkrálová sbírka. 

os to bylo v pořadí již po čtrnácté. Skupinky 

dníků vyrazily v hojném počtu, aby svou 

dou přispě
ly na dobrou věc. Výtěžek sbírky 

tivé většin
ě zůst

ává v oblastní charitě Frýdek-

ek, která tyto peníze použije na provozování 

h středisek a center. Letos se nám podařilo 

dohromady jednu skupinku navíc a bylo to opět 

. Celkem se nám v naší obci podařilo vybrat 97 

0Kč, co
ž je o 3 578Kč víc

e jak vloni. V této částce je 

očten i výtěžek Tříkrálového koncertu, který se konal 

děli 5. 1. 2014 v našem kostele. Tento koncert se 

al ve spolupráci s kulturní komisí Rady obce a přinesl 

společné kasy 3 978 Kč. Když všechna tato čísla 

ovnáme s okolními obcemi v rá
mci Charity Frýdek-

ek, dojdeme k potěšujícímu zjiště
ní, že mezi obcemi 

esnicemi jsme vybrali nejvyšší čá
stku. A já si dovolím 

malou poznámku – i to se stalo v posledních letech 

Ano, 

momenty, které y

obci velký zájem. A to nej

také ze strany koledníků.

Rád bych touto cestou moc poděkoval V

kteří jste mě v tom nenechali a táhli jste tu „káru

společně 
se mnou dál“. Byla Vás celá řada a bylo Vás 

vidět. 
Nedovolím si vyjmenovat všechna ta jména, 

poněvadž bych určitě 
na někoho zapomněl. Bylo 

nás totiž kolem padesáti a nebýt oddílu Žlutý kvítek, 

kterému touto cestou obzvláště dě
kuji, tak bychom 

mohli tuto akci ukončit. D
ěkuji také všem dárcům, 

kteří m
ěli chuť přis

pět na dobrou věc. V
íce informací 

včetně vy
braných částek najdete na internetových 

stránkách www.trikralovasbirka.cz. 
Fotografie 

z koledování můž
ete shlédnout na adrese www.

zlutykvitek.eu v sekci „Fotogalerie“.

Ing. Tomáš Huďa, koordinátor sbírky

bánkov 
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Novoroční výšlap na naši nejvyšší horu 

kovických Hůre
k – Kubánkov (662 m.n.m.) 

stává od roku 2000 již neodmyslitelnou 

icí živ
ota naší obce. Nejinak tomu bylo i 1. 

a 2014. Po rozbujařelé silvestrovské noci 

é ohnivých efektů, ohňostrojů, světlic
, raket, 

ard, ale také plné přípitků i o
sobních předsevzetí 

ala v tic
hém poklidu na své první návštěvn

íky 

a Kubánkov. Na louce připravená k podpálení 

oroční vatra, ale i stánky s občerstvením. Do dálky 

cítit vů
ní skořice, hřebíčku, svaře

ného vína, které 

zel stánek palkovických myslivců
. Jen o pár kroků 

stánek kozlovických myslivců
 nabízel velice chutný 

zvěřin
ový 

guláš. A to nebylo všechno. 

Přímo u cesty zastavila pojízdná vojenská kuchyně se
 

silnou novoroční polévkou.

Po deváté hodině se
 začali scházet první návštěvn

íci 

a do zatím tichého dne je vítala reprodukována hudba 

palkovických hasičů v režii pana Čestmíra Krče. 

Přesně v 
11 hodin byla zapálená novoroční vatra, 

zazněla česká národní hymna a po ni starosta obce, 

pan Radim Bača a místostarostka obce Hukvald 

Ing. Ivana Hrčková, přednesli účastníkům své 

novoroční zdravice. Další program nebyl již 

organizován. Ten si okolo hořící v
atry účastníci 

zorganizovali ve své režii sami. Opět to
 byly 

nesčetné počty stisky Výsledky 

vzdělá
vání

za 1. pololetí 2013/14

V 1. pololetí školního roku 2013/14 

navštěvo
valo naši školu celkem 247 žáků. 

Na 1. stupni prospěli 
všichni žáci, 125 žáků 

prospělo s vyznamenáním, z toho 75 se samými 

jedničkami. Na 2. stupni prospěli 
všichni žáci, 

48 žáků s vyznamenáním, z toho 9 se samými 

jedničkami. Za reprezentaci školy, pečlivo
u přípravu 

na vyučování a za práci pro třídu bylo uděleno celkem 

105 pochval třídního učite
le. K posílení kázně b

ylo 

uděleno celkem 11 napomenutí třídního učitele, 1 

důtka třídního učitele a 1 důtka ředitele školy, převážně 

za porušování školního řádu, kázeňské přestupky 

a neomluvenou absenci.

Naši žáci mají možnost po vyučování navštěvo
vat 

nepovinné předměty a kroužky. Mezi nepovinné předměty 

jsou zařazeny Sportovní hry, které navštěvu
je 42 žáků 

a Náboženství s 
28 žáky. Ve škole vedou naši zaměstn

anci 

tyto kroužky: pěve
cký - 12, sportovní - 32, výtvarný - 20, 

angličtina - 34, příro
dovědný – 33, keramika – 16, zahradnický 

lový - 17 žáků. Takovou nabídku zájmových kroužků 

nám daří zachovat jen díky pochopení 

činnost kroužků je dotována 

prostředků v rámci 

tivních jevů. 
h

hodinách se žác

mohou účastnit také zájmových aktivit, 
které vedo

v budově škole externí osoby (výuka hry na hudeb

nástroje, rybářský kroužek).

Účast žáků v soutěžích - okresní a krajská kola:

Přespolní běh – Krpec Tomáš; florbal 

Povodí Ondřejnice, ml. žáci – Tereza Linhartová

Mikulková 4. tř., Alena Bačová, Markéta B

Kristina Gřesová, Matěj Halata, Josef Jaroš,

Krpec, Jakub Machálek, Vít Jakub Pavlas, Kam

5. tř.; st.žáci Richard Seidler 7. tř., Dominik 

Bílek, Ondřej Prokop, Jakub Ryška, Matěj 
Denis Vaško, Jan Židek 8. tř., Jiří Bajtek, 

9. tř.; šachový turnaj – Natanael Bolek, 

Jan Provazník, Martin Vašínek; Děje
pisná

Ivana Kahánková 8. tř.; Olympiáda z če

– Markéta Kupčáková 9. tř.; Olympiáda

jazyka – Jana Dybalová 7. tř., Veronika

Paragrafiáda - Markéta Krčová, Ma

Kateřina Janečková 9. tř.; snowboard

Karolína Michálková, Karolína Nevrlá, A

V lednu 2014 vyjeli zájemci z 6. - 

lyžařský výcvik do Jeseníků. Ze 10

výcviku zúčastnilo 49 žáků. Pro žáky

2014 zajištěn lyžařský výcvik na s

Na lyžařských výcvicíc
h zařazujem

výuku na snowboardu. Podle sn

2 stupně lyžovat na sjezdovc

v ledn

Zároveň 

jsme se ale 

také dověděli
, 

že další den 

je 
sjezdovka 

uzavřena a ani 

nikde v okolí se 

nebude lyžovat.

A tak jsme tento 

čas využili jinak. Zahráli 

jsme si i h
ru, kterou známe 

z televize „Kurňa, co to je?“, 

vyšli si n
a nejvyšší vrc

hol v okolí 

– Točník, poslechli si z
ajímavou 

přednášku p. Formánka z Horské 

služby na Červenohorském sedle 

a připomněli si
 historii lyžování.

Další den už se počasí zlepšilo 

a odpoledne jsme vyrazili na svah. Projeli 

jsme si sje
zdovku, rozdělili

 se do družstev 

a těšili 
se na další den, který sliboval lepší 

sněhové podmínky. Začalo mrznout a tak 

mohl být svah uměle zasněžo
ván. Den 

ode dne se podmínky zlepšovaly a všich
ni 

jsme si lyžování a snowboardování užívali. 

Večer jsme se pobavili u prohlížení fotek 

a videí z našich akcí na svahu.

Podívali jsme se na filmy o lyžování 

a snowboardu. Také jsme využívali možnosti 

zregenerovat své unavené svaly v bazénu.

Kurz se nám nakonec velmi vydařil, 
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Pranostika

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.

Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.

Masopust na slunci - pomlázka u kamen.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
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Slovo starosty

Milí Palkovjané a Myslikovjané,

krásně nám utíká letos milosrdná zima. 
V polovině února skončila v Palkovicích 
plesová sezóna. Při té příležitosti chci 
moc poděkovat všem pořadatelům plesů. 
Myslím, že všechny letošní bály byly velmi 
povedené a plně vyprodané. 

Zanedlouho tu bude jaro a my máme 
před sebou spousty pracovních úkolů. 
Čeká nás dokončení rekonstrukce budovy, 
v které se nachází obecní úřad. Zahájíme, 
a doufám, že i dokončíme stavbu chod-
níku z centra směrem na Frýdek- Místek, 
který bude ukončen u rodinného domu 
Seibertů. Musíme dokončit parkoviště 
„U myšáka“, zbývá kousek chodníků 
u Restaurace Tomis a stavební úpravy na 
zástavce U transformátoru. 

Na Myslíku budeme provádět drobné 
stavební úpravy na hřbitově a žádat 
o dotace na chodník směr Kozlovice. 
Samozřejmě musíme provést dlouho 
plánovanou opravu komunikací, které 
byly zničeny výstavbou kanalizací. Krásná 
zima nám dovoluje budovat zpevněnou 
víceúčelovou plochu za tělocvičnou, kde 
v současné době chybí pouze položit 
obrubníky a asfaltový koberec. Tato plo-
cha nebude zaplocena a bude sloužit pro 
široké využití všem občanům. Bude zde 
barvou vyznačeno, jak hřiště pro míčové 
sporty, tak dětské dopravní hřiště a také 

dráha pro hasičský sport. Snad se nám na 
přilehlé travnaté ploše podaří vybudovat 
prolézačky a lavičky pro naše nejmenší 
spoluobčany a jejich rodiče.

V současné době dokončujeme mon-
táž nového bezdrátového rozhlasu, který 
by měl výrazně zlepšit informovanost 
občanů. Při této příležitosti vás prosím, 
abyste po zahájení fungování nového 
systému podávali připomínky k jeho 
hlasitosti, či slyšitelnosti a jiným vadám. 
Budeme rádi, když nám zavoláte na 
obecní úřad a tím se budete podílet na 
celkovém dokončení díla. 

V druhé polovině roku nás čeká zahá-
jení stavby poslední velké etapy kanalizace 
na Podhůří a Osadě. K tomuto tématu se 
budeme ještě v Palkovických listech vracet 
tak, abyste byli včas o všem informování. 

Módní záležitostí v oblasti Frýdecko-
Místecka je cestování místní dopravou. 
Ani my nezůstáváme pozadu a společně 
s obcí Kozlovice zpracováváme projekt 
dopravní obslužnosti tak, aby občané 
mohli dojíždět do Frýdku-Místku místní 
dopravou za stejných podmínek jako 
občané Frýdku-Místku. Nezapomínáme 
ani na Osadu a Podhůří a chtěli bychom 
při této příležitosti i zde rozšířit dopravní 
obslužnost. 

Přeju Vám pěkný zbytek zimy
Váš starosta Radim Bača
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Zprávy z Obecního úřadu…

Upozornění pro politické strany a další volební uskupení

Na podzim letošního roku se budou konat volby do obecního zastupitelstva. Na přelom 
srpna a září připravujeme speciální volební číslo Palkovických listů. Všechny politické 
strany a volební uskupení, které chtějí do obecního zastupitelstva kandidovat, mají 
možnost v tomto speciálním čísle představit svůj volební program a své kandidáty. 
Příspěvky v max. rozsahu 3 stránek formátu A4 zašlete nejpozději do 31. 7. 2014 na 
e-mail: oupalkovice@palkovice.cz

Poplatek za odpady v roce 2014

Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt

Sazba poplatku v Kč za osobu a rok 492,-

Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci

Sazba poplatku v Kč za stavbu a rok 492,- 

Poplatek za psa
Poplatek za psa v roce 2014 činí 150 Kč. Za každého dalšího psa 250 Kč. 

Poplatek je nutno zaplatit nejpozději do 30. dubna 2014!!!

Palkovické listy
Palkovické listy vyjdou v roce 2014 ve stejném rozsahu a za stejnou cenu jako 

v roce 2013. To znamená – vyjde 8 čísel za cenu 50 Kč/ rok. Čtenáři, kteří chtějí 
listy v roce 2014 odebírat nechť je zaplatí do 30. dubna 2014 v úřední dny (pondělí 
a středa 7.00 – 17.00) v pokladně Obecního úřadu.

Velká cena Obce Palkovice – závod v obřím slalomu 2014
V pátek 7. 3. 2014 se koná v místním Ski areálu „Velká cena Obce Palkovice – závod 

v obřím slalomu 2014“. Bližší informace v inzertní části tohoto čísla Palkovických listů.
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Staré elektro odevzdejte k recyklaci, 
je to zadarmo!

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už 
nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak 
na skládce nebo ve spalovně. Stále větší 
důraz se dnes klade na maximální využití 
všech materiálů, které lze znovu použít. 
Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem 
„nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.

Proto doma odpad třídíme. Je to sice 
o něco pracnější, než všechno smetí vysypat 
na jednu hromadu, přijde nás to ale mno-
hem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci 
směsného komunálního odpadu. O obaly 
nebo třeba staré elektro se na konci život-
ního cyklu postarají jejich výrobci.

Vysloužilé elektrospotřebiče v součas-
nosti celosvětově tvoří asi pět procent 
hmotnosti pevného domácího odpadu, 
tedy zhruba tolik jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně 

na osm milionů tun elektroodpadu, 
jeho množství přitom rok od roku roste. 
Proto vznikl celý systém sběru, evidence 
a dopravy starých spotřebičů ke zpraco-
vatelům, který končí recyklací a návratem 
drtivé většiny použitých materiálů do 
výroby.

Výrobci a dovozci se v České repub-
lice přiklonili k osvědčenému modelu 
vytvořenému a prověřenému nejprve ve 
skandinávských zemích. Založili takzvané 
kolektivní systémy, neziskové společnosti, 
které zajišťují plnění jejich zákonných 
povinností.

Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost 

zcela zdarma odevzdat jakýkoli vyslou-
žilý elektrospotřebič na nejbližším místě 
zpětného odběru. Jen největší z českých 
kolektivních systémů, ELEKTROWIN, 
jich za osm let své existence vytvořil na 
12 000. Další stále přibývají. Jde o to, 
aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, 
pračkou nebo třeba elektrickou zahradní 
sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš 
daleko.

Abychom mohli nabízené možnosti vyu-
žít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato 
důležitou – podmínku. Odevzdávaný spo-
třebič nesmí být zbaven žádné důležité části. 
Pokud se totiž pustí do demontáže někdo 
jiný než odborník na zpracování disponující 
vysoce specializovanou technologií, dochází 
k úniku škodlivých látek, které mohou velmi 
vážně poškodit životní prostředí.

Typickou ukázkou jsou freony ze sta-
rých lednic, které zvětšují ozonovou díru. 

Změna jízdních řádů
Upozorňujeme Vás, že na základě připomínek občanů a zjištěných skutečností dojde 

s platností od 2. 3. 2014 ke změnám jízdních řádů ve veřejné linkové osobní dopravě 
a to u těchto linek projíždějících naší vesnicí:

860301 Frýdek-Místek – Palkovice – Kozlovice
860318 Kozlovice – Palkovice – Frýdek-Místek – Žabeň – Paskov – Ostrava
860324 Ostrava – Frýdek-Místek – Palkovice – Metylovice – Lhotka – Kozlovice
860350 Ostravice – Frýdlant nad Ostravicí – Palkovice – Staříč
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Víme všichni,
kam máme volat v tísni?

Přivítali jsme nový rok a všichni věříme, 
že bude lepší než ten minulý. Bohužel ne 
vždy dokážeme ovlivnit to, zda se staneme 
účastníky dopravní nehody, požáru či jiné 
události. Víte, jaké číslo máte v případě 
nouze vytočit a kam se dovoláte? 

V České republice jsou čísla tísňových 
linek pevně stanovena. Jistě je většina 
z nás máme v podvědomí, ale pro pře-
hlednost si je nyní připomeneme. V naší 
republice jsou zavedena tzv. „národní“ čísla 
tísňového volání:
- 150 … hasičský záchranný sbor
- 155 … zdravotnická záchranná služba
- 156 … městská policie (je-li zřízena)
- 158 … Policie ČR

Dále je pak v naší republice zavedeno 
číslo: 
- 112 … „mezinárodní“ číslo tísňového 

volání 
Toto mezinárodní tísňové číslo je 

určeno především pro zahraniční návštěv-
níky naší země, turisty, pro zahraniční 
studenty, cizince, kteří na území naší 
republiky pobývají. V telefonních centrech 
pro příjem tísňového volání 112 pracují 
speciálně vyškolení operátoři, kteří jsou 
schopni celkově vyhodnotit zprávu vola-
jícího a okamžitě ji předat příslušným 
složkám integrovaného záchranného 
systému. V Moravskoslezském kraji jsme 
ještě o krok napřed, poněvadž v Ostravě 
je v plném provozu od prosince roku 

Kvůli tomu se také taková lednice bez 
kompresoru bere jako odpad – a za jeho 
zpracování bychom už museli platit.

Kde můžete odložit vysloužilý elekt-
rospotřebič v naší obci

Na území naší obce jsou 4 červené 
kontejnery na drobný elektroodpad. 
Tyto „malé kontejnery“ jsou umístěny 
tam, kde jste si již zvykli nosit ostatní 
odpad určeny k recyklaci, tedy plasty, sklo 
a papír. Najdete je:
1.  před halou obecního úřadu (před sběr-

ným dvorem)
2. před obchodem COOP (Jednota) 

v centru obce
3. u autobusové zastávky u paní Šlachtové 

(na Osadě)
4. na Myslíku (u Holiše) – naproti bývalé 

prodejně se smíšeným zbožím

Do těchto kontejnerů patří drobný 
elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, 
mixéry, kávovary, žehličky na vlasy či třeba 
vrtačky.

Do těchto kontejnerů, prosím, 
nevhazujte úsporné žárovky ani 
zářivky!!! V případě vhození zářivek je 
obsah kontejneru znehodnocen a stává se 
z něho nebezpečný odpad, jehož likvidace 
je pro obec velmi nákladná.

Pořízení výše uvedených „malých 
kontejnerů“ na drobný elektrood-
pad finančně podpořila společnost 
ELEKTROWIN a.s.

Větší elektrospotřebiče jako jsou 
pračky, ledničky, televizory apod. můžete 
odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře 
u haly obecního úřadu ve dnech:

středa  15.00 – 18.00
sobota   8.00 – 11.00
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Magistrát Města Frýdku Místku

Živnostenský úřad informuje…

Upozornění prodejcům alkoholu
Dnem 17. ř í jna loňského roku 

nabyla účinnosti novela živnostenského 
zákona vydaná ve Sbírce předpisů pod 
č. 309/2013 Sb., která mimo jiné 
nařizuje veškerým prodejcům kvasného 
a konzumního lihu, včetně l ihovin 
nad 15 %, mít v držení živnostenské 
oprávnění, které spadá do oblasti kon-
cesovaných živností. Novela se netýká 
jen hostinských provozoven, ale všech 
prodejců, včetně těch, na jejichž pro-
dejních pultech se alkohol objeví pouze 
v malém množství, jako je tomu např. 
u trafikantů, cukrářů či pořadatelů taneč-
ních zábav a plesů různých sdružení. 
Původní množství etanolu v lihovinách 
určených k lidské spotřebě se zpřísnilo 

z původních 20 % na současných 15 %, 
přičemž dnes se již za neznačený líh – bez 
kolků – považuje spotřebitelské balení od 
objemu 0,06 l. Spotřebitelským balením 
se rozumí nádoba či obal do 1 l, u obalů 
nad 1 l (a současně pouze do 3 l) se musí 
jednat o obaly skleněné (zákaz barelů). 
Z jednoho výdejního místa lze nabízet 
alkohol pouze z jedné otevřené láhve 
určitého druhu.

Živnostníci si mohou zdarma vyřídit 
na kterémkoliv živnostenském úřadě tuto 
koncesi do termínu 17. dubna 2014. Po 
tomto termínu lze získat koncesi pouze 
za úplatu a ti, kteří si nové oprávnění 
nevyřídí, se vystavují nebezpečí sankčního 
postihu ze strany živnostenského úřadu 
za přestupek neoprávněného podnikání.

2010 tzv. Krajské centrum tísňového 
volání, kde na jednom pracovišti sedí 
pohromadě operátoři všech tísňových 
linek. Na toto pracoviště jsou směro-
vána všechna „národní čísla“ tísňového 
volání i tísňová linka 112 z území celého 
Moravskoslezského kraje a číslo 156 pro 
Ostravu a okolí, ať už voláte z pevného 
nebo mobilního telefonu. 

Velmi důležité je, abyste při volání na 
tísňovou linku dodrželi jednoduché zásady 
a operátorům sdělili následující informace:
- vaše jméno a příjmení
- číslo telefonu, ze kterého voláte

- co se stalo, jaký je rozsah události
- kde k události došlo (adresa, popis 

místa, popis dojezdu na místo)
- další informace podle pokynů operátora

 
Uvědomte si, že linky tísňového volání 

jsou zřízeny pro přijetí stavů nouze. 
Nezneužívejte je! Vaše nezodpovědnost 
může mít za následek oddálení pomoci 
lidem, kteří ji opravdu potřebují! Poučte 
o tom i své děti. 

nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
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Kubánkov 2014
Novoroční výšlap na naši nejvyšší 

horu palkovických Hůrek – Kubánkov 
(662 m.n.m.) se stává od roku 2000 již 
neodmyslitelnou tradicí života naší obce. 
Nejinak tomu bylo i 1. ledna 2014. Po roz-
bujařelé silvestrovské noci plné ohnivých 
efektů, ohňostrojů, světlic, raket, petard, 
ale také plné přípitků i osobních předse-
vzetí čekala v tichém poklidu na své první 
návštěvníky hora Kubánkov. Na louce 
připravená k podpálení novoroční vatra, 
ale i stánky s občerstvením. Do dálky bylo 
cítit vůní skořice, hřebíčku, svařeného 
vína, které nabízel stánek palkovických 
myslivců. Jen o pár kroků dál stánek koz-
lovických myslivců nabízel velice chutný 
zvěřinový guláš. A to nebylo všechno. 
Přímo u cesty zastavila pojízdná vojenská 
kuchyně se silnou novoroční polévkou.

Po deváté hodině se začali scházet 
první návštěvníci a do zatím tichého 
dne je vítala reprodukována hudba pal-
kovických hasičů v režii pana Čestmíra 
Krče. Přesně v 11 hodin byla zapálená 
novoroční vatra, zazněla česká národní 
hymna a po ni starosta obce, pan Radim 
Bača a místostarostka obce Hukvald Ing. 
Ivana Hrčková, přednesli účastníkům 
své novoroční zdravice. Další program 
nebyl již organizován. Ten si okolo hořící 
vatry účastníci zorganizovali ve své režii 
sami. Opět to byly nesčetné počty stisky 
rukou, tisíce polibků a přání všeho toho 
nejlepšího, mnoha úspěchů, ale myslím 
si, že nejvíce bylo slyšet přání dobrého 
a pevného zdraví. A samozřejmě vždy 

i s přípitkem slivovice, kterou tu měl skoro 
každý. Organizátoři akce neopomněli ani 
najít v té, asi čtyřstovce účastníků, toho 
nejmladšího. Nikdy to nebyl úkol snadný. 
Asi z 20 kočárků to nakonec byl vybrán 
šesti měsíční chlapec Vojtíšek Volný 
z Myslíku. Jeho fotografii najdete i s rodiči 
na druhé straně obálky tohoto výtisku. 
Ozdobou dne byl určitě i příjezd 17 koní 
s jezdci v dobovém oblečení a koženými 
širáky na hlavě.

Tak takový byl ve vší stručnosti již 
15. ročník „Novoročních výšlapů na horu 
Kubánkov.“

S posledními jiskřičkami táboráku se 
účastníci pomalu jeden po druhém začali 
rozcházet do svých domovů a bylo často 
slyšet, za rok opět nashledanou. Poté hora 
opět zmlkla a v soumraku nadcházející 
noci osaměla.

Starosta obce vyslovuje všem účastní-
kům poděkování za účast a podporu první 
větší obecní kulturně sportovní akce roku 
2014. Samozřejmě také všem pořadate-
lům i prodejcům ve stáncích. Zejména, 
ale pak stavitelům vatry pánům Jendovi, 
Michalovi a Mirkovi, protože bez vatry si 
Nový rok na Kubánkově představit ani 
nedovedeme. Poděkování patří i panu 
Řebíčkovi za pronájem louky a panu 
Krčovi za hudební doprovod.

Bylo to všechno moc hezké, odcházím 
velice spokojený a už dnes se těším na 
Kubánkov 2015. Nashledanou! To byla 
poslední slova pana starosty obce Radima 
Bače.

Stanislav Harabiš
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Tříkrálová sbírka
Ve dnech 4. a 5. ledna 2014 pro-

běhla v naší obci tradiční charitativní akce 
Tříkrálová sbírka. Letos to bylo v pořadí již 
po čtrnácté. Skupinky koledníků vyrazily 
v hojném počtu, aby svou koledou přispěly 
na dobrou věc. Výtěžek sbírky v drtivé většině 
zůstává v oblastní charitě Frýdek-Místek, 
která tyto peníze použije na provozování 
svých středisek a center. Letos se nám 
podařilo dát dohromady jednu skupinku 
navíc a bylo to opět znát. Celkem se nám 
v naší obci podařilo vybrat 97 470Kč, což 
je o 3 578Kč více jak vloni. V této částce je 
započten i výtěžek Tříkrálového koncertu, 
který se konal v neděli 5. 1. 2014 v našem 
kostele. Tento koncert se konal ve spolupráci 
s kulturní komisí Rady obce a přinesl do 
společné kasy 3 978 Kč. Když všechna tato 
čísla porovnáme s okolními obcemi v rámci 
Charity Frýdek-Místek, dojdeme k potěšu-
jícímu zjištění, že mezi obcemi a vesnicemi 
jsme vybrali nejvyšší částku. A já si dovolím 
malou poznámku – i to se stalo v posledních 

letech tradicí. 
Ano, i to jsou 
z a j í m a v é 
momen t y , 
které vypo-
vídají o tom, že o sbírku je v naší obci velký 
zájem. A to nejen z řad občanů jako dárců, 
ale také ze strany koledníků.

Rád bych touto cestou moc poděkoval 
Vám všem, kteří jste mě v tom nenechali 
a táhli jste tu „káru společně se mnou 
dál“. Byla Vás celá řada a bylo Vás vidět. 
Nedovolím si vyjmenovat všechna ta jména, 
poněvadž bych určitě na někoho zapomněl. 
Bylo nás totiž kolem padesáti a nebýt oddílu 
Žlutý kvítek, kterému touto cestou obzvláště 
děkuji, tak bychom mohli tuto akci ukončit. 
Děkuji také všem dárcům, kteří měli chuť 
přispět na dobrou věc. Více informací 
včetně vybraných částek najdete na inter-
netových stránkách www.trikralovasbirka.
cz. Fotografie z koledování můžete shléd-
nout na adrese www.zlutykvitek.eu v sekci 
„Fotogalerie“.

Ing. Tomáš Huďa, koordinátor sbírky

Seriál o členech zastupitelstva

Dnes Vám představím předsed-
kyni Kulturní a školské komise, paní 
Mgr. Ludmilu Skarkovou. Pro mnohé 
z Vás je toto představování nejspíše 
zbytečné, protože ji dlouho znáte: 
pracuje jako učitelka matematiky 
a přírodopisu na naší základní škole 
již od roku 1985. K textu mého úvod-
níku se vyjádřila výmluvně: „Jsem 
věrná Palkovicím“.

Prozradíte nám, jak jste se stala 
předsedkyní komise?

Při posledních vol-
bách jsem obdržela od 
spoluobčanů dosta-
tečný počet hlasů , 
abych se dostala do 
zastupitelstva obce. 
Komise kultury a škol-
ství je mi pracovně 
i osobně nejbližší, tudíž jsem souhlasila 
s jejím vedením. Celkem má tato komise 
šest členů. Scházíme se nepravidelně, vždy 
podle aktuální potřeby. Svým spolupracov-
níkům bych touto cestou ráda poděkovala 
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za jejich práci. Také ostatním zastupitelům 
bych ráda vyjádřila díky za to, že kdykoliv 
jsem je oslovila s žádostí o pomoc a pod-
poru, nikdy mne nikdo z nich neodmítl.

Naše občany by zajímalo, jakým 
způsobem jsou pro ně v Palkovicích 
připravovány kulturní a sportovní 
akce?

Naše činnost začíná v lednu, kdy se 
scházíme nad plánem akcí na celý násle-
dující kalendářní rok. Do plánu zařazujeme 
pravidelně se opakující velké a úspěšné 
akce jako jsou dožínky a vánoční jarmark. 
Pro jarní a podzimní období plánujeme 
divadelní představení pro zájemce nejen 
z naší obce. Zveme ochotnická divadla 
z přilehlých obcí, například z Trnávky, 
Starého Jičína a oslovili jsme také ochot-
nické divadlo z Kozlovic. Zájem občanů 
o tato představení je velký, a proto v letoš-
ním roce jejich počet zdvojnásobíme. Již 
v dubnu se můžeme těšit na dvě divadelní 
představení. V sobotu 5. 4. 2014 to bude 
hra „Kdo se bojí postele?“ a v neděli 27. 4. 
2014 představení „Kontrola v městě 
Kocourově aneb jeden za všechny, všichni 
za jednoho“. Bližší informace najdete 
v inzertní části tohoto čísla Palkovických 
listů.

Potkáváte se také s nezájmem 
o účast na vašich akcích?

Máte pravdu, stalo se, že na některé 
akce přišlo minimum zájemců. Z tohoto 
důvodu je už do plánu nezařazujeme. 
Jedná se např. o posezení u cimbálu.

 Není pro nás ale problém podat 
pomocnou ruku při pořádání akcí, i mimo 
plán jako se to stalo například při oslavách 
výročí Sokola. U některých akcí vlastně ani 

nerozlišujeme, zda jde o kulturní, sportovní 
nebo školní akce.

Odkud plynou finance na dané 
akce?

Finanční prostředky na kulturní akce 
jsou vyčleněny v rozpočtu obce, divadelní 
představení se financují ze vstupného.

K jakým akcím využíváte kulturní 
dům a jeho hlavní sál?

Jedná se o školní akce, výchovné kon-
certy, divadla, besedy, výstavy a charitativní 
akce. V minulém roce se před kulturním 
domem poprvé uskutečnilo Předvánoční 
setkání (vánoční jarmark). Senior klub 
pořádá v kulturním domě výstavy ručních 
prací a také zde má své schůzky. O chod 
budovy se stará paní Martina Mertová, 
která dojednává jednotlivé termíny akcí 
a také paní Pavla Fucimanová, která zde 
správcuje, uklízí a stará se o topení.

Žáci druhého stupně základní 
školy Vás znají jako vedoucí příro-
dovědného kroužku. Najdete si čas 
i na své koníčky?

Přírodovědný kroužek vedu řadu 
let a jsem potěšena, když vidím, jak se 
v dětech probouzí láska k přírodě, kterou 
i já mám velmi ráda. S tím souvisí také 
má láska k turistice. Také hodně čtu, 
miluji vůni knížek, a žádná technika mi ji 
nemůže nahradit. Ráda chodím do místní 
knihovny. Nedovedu si představit, že by 
v kulturní obci knihovna chyběla. Aspoň 
část svého volného času také věnuji své 
malé vnučce Terezce.

Za rozhovor poděkovala
Iveta Trochtová, členka redakční rady.
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Co je doma, to se počítá – dámy a pánové!

Podnikatelská jednička
– rodinná firma KID MOBIL

Možná takovou 
situaci znáte, není 
totiž neobvyklá: při-
bližně po stopadesáté 

Vám upadl mobil na zem. Přesně to se 
stalo mně. Na rozdíl od předchozích 
sto čtyřiceti devíti pádů ten poslední 
už můj mobil „nerozchodil“. Odnesla 
jsem ho do nejbližší prodejny mobilů ve 
Frýdlantu nad Ostravicí smířena s tím, 
že jej měsíc neuvidím, a když se opět 
setkáme, bude opravený. Prodejce byl 
zvídavý a zeptal se, zda jsem mobil kou-
pila u něj. Ne, bohužel nekoupila, zněla 
moje odpověď. A ta rozhodla o tom, 
že mi mobil na servisní opravu nepři-
jal. Připojil dobrou radu: moji žádost 
může uspokojit nejmenovaná ostravská 
prodejna. Když jsem s nefunkčním 
mobilem vjížděla do Palkovic směrem 
od Frýdku-Místku, všimla jsem si velké 
reklamy na parabole hned na začátku 
obce. A co nevidím? KID MOBIL nabízí 
servis mobilních telefonů, montáže 
a mnohem více. Poprvé od chvíle, 
kdy jsem se do Palkovic nastěhovala, 
jsem do této prodejny vstoupila. Mobil 
si majitel převzal, součástku objed-
nal a do tří dnů jsem jej měla opět 
funkční. U nás, v Palkovicích! Pro mne 
osobně je Květoslav Koulák, kterému 
v Palkovicích nikdo neřekne jinak než 
Kid, podnikatelem měsíce ledna.

Zeptala jsem se tedy majitele 
této rodinné firmy pana Květoslava 
Kouláka, kterému v Palkovicích 
nikdo neřekne jinak jako Kid, čím 

se firma zabývá.
Hlavní činností je poskytování služeb 

jako je servis mobilních telefonů, odborná 
instalace hadsfree sad do automobilů, 
montáž a servis autorádií a instalace 
sledovacích zařízení CarNet do auto-
mobilů. Dále prodej mobilních telefonů, 
příslušenství, handsfree sady do vozidel, 
navigačních systémů, autorádií a zařízení 
k sledování aut. 

To mne zajímá, jedná se o tak-
zvaný bič na zaměstnance?

Myslím, že ne každý zaměstnavatel 
využívá GPS jen k vyhledávání pobytu 
svých zaměstnanců. Tato služba může být 
prospěšná i v opačném případě, kdy si 
zaměstnanec může tímto zařízením nechat 
potvrdit, že byl tam, kde zrovna být měl. 
Rychleji se také najde odcizené vozidlo.

V oboru nejste žádným nováčkem. 
Historii firmy píšete už od roku 1997.

To je pravda. Tenkrát jsme ještě bydleli 
na Staré cestě. Signál na mobilní telefony 
byl jen na některých místech a mobil stál 
sto tisíc korun. V té době si ho mohl dovo-
lit jen někdo a dnes si ho dovolí nemít jen 
bohatý člověk. Prodával jsem mobily ve 
velkém, dnes se moje podnikání drží na 
servisu a montážích.

Naše občany bude určitě zajímat 
otevírací doba a kontakty.

Od pondělka do pátku máme ote-
vřeno od 8-12.00 a od 13-17.00 hod. 
V sobotu dle telefonické domluvy na 
čísle 777 922 598. Webové stránky
www.kidmobil.w1.cz obsahují všechny 
základní údaje.



P A L K O V I C K É  L I S T Y

11

Nedá se nezeptat se i na rockovou 
rodinnou kapelu SAGAR. Její začátky 
se počítají již od roku 1984.

V kapele hraju já, dva muzikanti, man-
želka Šárka a naše tři děti.

Babičkou a dědou jsme díky nejstarší 
dceři Lucii, která kromě toho, že s námi 
zpívá, se ještě angažuje v Občanském 
sdružení Beskyd, o kterém se již psalo 
v minulých listech. Studuje zpěv na POP 
ACADEMY v Ostravě.

Prostřední dcera Kateřina se profesio-
nálně věnuje zpěvu na Ježkově konzervatoři 
v Praze, kde studuje populární a džezový 
zpěv. Podařilo se jí zvítězit v soutěži CZECH 
TALENT 2012, kdy si odnesla svou první 
pozlacenou sošku. Po tomto úspěchu je na 
světě nové DEMO CD – JARNÍ. Holky si 
založily i vlastní kapelu LU-KA.

Nejmladší z rodu Kouláků, syn Kidd, 
studuje elektrotechniku. Po dvou letech je 
naším „želízkem v ohni“ v soutěži HLAS 

ČESKOSLOVENSKA, kde se probojoval 
do vyššího kola soutěže.

V Palkovicích nás bavíte na pou-
ťové zábavě. Kde všude ještě hrajete?

Hrajeme na zábavách, plesech, svat-
bách i narozeninách. Objednat si nás 
můžete na telefonu 777 922 598, emailu 
kid@sagar.cz. Přehled víkendů, které 
jsou již obsazeny, naleznete na stránkách 
www.sagar.cz.

A nakonec Vaše přání občanům 
Palkovic.

Zdá se mi, že v dnešní uspěchané době 
se vytratila slušnost a úcta a život se měří 
podle toho, kolik má člověk peněz. Přeji 
všem občanům, aby si zachovali zdravý rozum 
a nepromarnili svůj život malichernostmi.

Rozhovor připravila Iveta Trochtová, 
členka redakční rady Palkovických listů

Základní škola a Mateřská škola Palkovice

Lyžařský a snowboardový zdokona-
lovací kurz

V letošním školním roce naše škola již 
podruhé připravila pro žáky 6. – 9. třídy 
zdokonalovací lyžařský a snowboardový 
kurz, pro který jsme tentokrát vybrali 
Skipark Filipovice, Bělá pod Pradědem 

v Jeseníkách. Kurz proběhl od 19. 1. 
do 24. 1. 2014 a zúčastnilo se ho 49 dětí 
pod vedením 6 pedagogů.

Jelikož průběh letošní zimy je překva-
pivý a počasí nám připomíná chvílemi jaro, 
blížící se termín odjezdu v nás vyvolával 
obavy, zda vůbec použijeme na kurzu lyže 
či snowboard. 

V den odjezdu u nás krásně svítilo slu-
níčko a po sněhu nebylo ani památky. Sníh 
se začal objevovat, až když jsme se blížili 
k místu našeho pobytu. Ubytovali jsme se 
v Hotelu Stará pošta ve Filipovicích, asi 
200m od svahu, kde jsme chtěli lyžovat. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

12

Výsledky vzdělávání
za 1. pololetí 2013/14

V 1. pololetí školního roku 2013/14 
navštěvovalo naši školu celkem 247 žáků. 
Na 1. stupni prospěli všichni žáci, 125 žáků 
prospělo s vyznamenáním, z toho 75 se 
samými jedničkami. Na 2. stupni prospěli 
všichni žáci, 48 žáků s vyznamenáním, 
z toho 9 se samými jedničkami. Za 
reprezentaci školy, pečlivou přípravu 
na vyučování a za práci pro třídu bylo 
uděleno celkem 105 pochval třídního 
učitele. K posílení kázně bylo uděleno 
celkem 11 napomenutí třídního učitele, 
1 důtka třídního učitele a 1 důtka ředitele 
školy, převážně za porušování školního 
řádu, kázeňské přestupky a neomluvenou 
absenci.

Naši žáci mají možnost po vyučo-
vání navštěvovat nepovinné předměty 
a kroužky. Mezi nepovinné předměty jsou 
zařazeny Sportovní hry, které navštěvuje 
42 žáků a Náboženství s 28 žáky. Ve škole 
vedou naši zaměstnanci tyto kroužky: 

pěvecký - 12, sportovní - 32, výtvarný - 
20, angličtina - 34, přírodovědný – 33, 
keramika – 16, zahradnický 21, fotbalový 
- 17 žáků. Takovou nabídku zájmových 
kroužků ve škole se nám daří zachovat 
jen díky pochopení vedení obce, činnost 
kroužků je dotována z obecních pro-
středků v rámci prevence negativních jevů. 
V odpoledních hodinách se žáci mohou 
účastnit také zájmových aktivit, které vedou 
v budově škole externí osoby (výuka hry na 
hudební nástroje, rybářský kroužek).

Účast žáků v soutěžích - okresní a kraj-
ská kola:

Přespolní běh – Tomáš Krpec; 
florbal turnaj Povodí Ondřejnice, ml. 
žáci – Tereza Linhartová, Adéla Mikulková 
4. tř., Alena Bačová, Markéta Balašová, 
Kristina Gřesová, Matěj Halata, Josef 
Jaroš, Samuel Krpec, Jakub Machálek, Vít 
Jakub Pavlas, Kamil Trochta 5. tř.; st.žáci 
Richard Seidler 7. tř., Dominik Bača, Petr 
Bílek, Ondřej Prokop, Jakub Ryška, Matěj 
Svobodník, Denis Vaško, Jan Židek 8. tř., 

Zároveň jsme se ale také dověděli, že další 
den je sjezdovka uzavřena a ani nikde 
v okolí se nebude lyžovat.

A tak jsme tento čas využili jinak. 
Zahráli jsme si i hru, kterou známe z tele-
vize „Kurňa, co to je?“, vyšli si na nejvyšší 
vrchol v okolí – Točník, poslechli si zají-
mavou přednášku p. Formánka z Horské 
služby na Červenohorském sedle a připo-
mněli si historii lyžování.

Další den už se počasí zlepšilo a odpo-
ledne jsme vyrazili na svah. Projeli jsme si 
sjezdovku, rozdělili se do družstev a těšili 
se na další den, který sliboval lepší sněhové 
podmínky. Začalo mrznout a tak mohl 
být svah uměle zasněžován. Den ode dne 

se podmínky zlepšovaly a všichni jsme si 
lyžování a snowboardování užívali. Večer 
jsme se pobavili u prohlížení fotek a videí 
z našich akcí na svahu.

Podívali jsme se na filmy o lyžování 
a snowboardu. Také jsme využívali možnosti 
zregenerovat své unavené svaly v bazénu.

Kurz se nám nakonec velmi vydařil, 
zalyžovali jsme si, zajezdili na snowboardu, 
pobavili se a užili si zimu v Jeseníkách.

V pátek 24. 1. jsme se domů vraceli 
spokojeni a mnozí z nás s přáním, že za 
dva roky vyrazí se školou v zimě znovu na 
lyžařský a snowboardový kurz. 

Mgr. Alice Gorelová, 
vedoucí lyžařského výcviku
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Jiří Bajtek, Marek Eliáš 9. tř.; šachový 
turnaj – Natanael Bolek, Jan Drabina, 
Jan Provazník, Martin Vašínek; Dějepisná 
olympiáda – Ivana Kahánková 8. tř.; 
Olympiáda z českého jazyka – Markéta 
Kupčáková 9. tř.; Olympiáda z ang-
lického jazyka – Jana Dybalová 7. tř., 
Veronika Junková 9. tř.; Paragrafiáda 
- Markéta Krčová, Markéta Kupčáková, 
Kateřina Janečková 9. tř.; snowboar-
ding – krajské kolo Karolína Michálková, 
Karolína Nevrlá, Albert Suška.

V lednu 2014 vyjeli zájemci z 6. - 9. 
tříd na doškolovací lyžařský výcvik do 
Jeseníků. Ze 109 žáků 2. stupně se výcviku 
zúčastnilo 49 žáků. Pro žáky v 5. ročníku 
je na únor 2014 zajištěn lyžařský výcvik 
na sjezdovce v Palkovicích. Na lyžařských 
výcvicích zařazujeme pro zájemce vždy 
také výuku na snowboardu. Podle sněho-
vých možností budou žáci 2. stupně lyžovat 
na sjezdovce v Palkovicích v hodinách 
tělesné výchovy.

V prosinci a v lednu žáci 4. - 9. roč-
níku bruslili v náhradní hale ve Frýdku 
– o bruslení mají žáci vždy obrovský zájem, 
pravidelně dvakrát za školní rok se bruslení 
účastní cca 130 žáků ze 4. - 9. ročníku.

Žáci 9. ročníku v prosinci absolvovali 
pod vedením odborných instruktorů první 
lekci sebeobrany, další lekce je připravena 
na červen 2014. 

Naši žáci se pravidelně zapojují do 
dopravních soutěží, dopravní výchova 
je zapracována ve školním vzdělávacím 
programu, žáci 4. ročníku, spolupracují na 
projektech Městské policie F-M, pro 7. roč-
ník bude opět zajištěn cyklistický výcvik. 

Na podporu zdravého životního stylu 
pracujeme dále v projektech Zdravé zuby, 
Sapere – vědět, jak žít. V rámci preventiv-
ních aktivit se žáci 1. - 9. ročníku pravidelně 
účastní prožitkových programů Buď OK.

Na podporu čtenářské gramotnosti 
pokračujeme v nákupech knih do školní 
knihovny, žáci kromě školní knihovny 
navštěvují společně i obecní knihovnu. 
Každoročně se zapojujeme do akce „Česko čte dětem“.

V předmětu Finanční gramotnost se 
žáci seznamují se základy finanční matema-
tiky, aby pochopili pojmy, jako jsou např. 
dluhy, půjčky, splátky, úvěry, úroky apod.

Využíváme možnost í  z í skávání 
prostředků a vybavení pro školu také 
z různých projektů financovaných z pro-
středků EU. Pokračujeme v projektu EU 
peníze školám – Vzdělávání pro 21. sto-
letí, získali jsme prostředky na zlepšení 
podmínek výuky (interaktivní tabule, data-
projektory, PC). Jako pilotní škola (8 škol 
z celé republiky) pokračujeme v projektu 
Národního muzea v Praze Heuréka – na 
podporu výuky přírodovědných před-
mětů. Pokračujeme v projektu Inovace 
a rozvoj ZŠ Palkovice. Kromě techniky 
do výuky jsou součástí projektu také 
týdenní exkurze žáků 8. a 9. ročníku do 
národních parků na území České repub-
liky. Pokračujeme v rámci přeshraniční 
spolupráce v Euroregionu Beskydy ve 
spolupráci se školou v Bujakowě v Polsku, 
letos na sportovním projektu.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 
2014/15 se konal 17. ledna 2014. 
Zákonní zástupci podali celkem 45 žádostí 
o přijetí a 4 žádosti o odklad školní 
docházky. Kromě dětí z Palkovic se do 
naší školy hlásí také děti z přilehlých území 
Kunčiček, Metylovic a Zelinkovic. Učitelky 
1. stupně a učitelky předškoláků z MŠ letos 
opět spolu připravily pro rodiče a děti 
společný program „My se školy nebojíme“.

Děkuji všem, kteří škole pomáhají.
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy
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Zápis do mateřské školy
v Palkovicích bude 22. května 2014

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole v Palkovicích 
se budou přijímat ve čtvrtek 22. května 
2014 v době od 7.00 do 14.30 hodin na 
sekretariátu ZŠ a MŠ Palkovice, č. p. 287. 
Registrovány budou pouze žádosti řádně 
vyplněné, potvrzené dětským lékařem. 
S žádostí předloží zákonní zástupci 
občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu 
zdravotního pojištění dítěte. Kritérium 
trvalý pobyt bude při přijímacím řízení 
zohledněno pouze v případě, že zákonný 
zástupce s žádostí doloží také trvalý pobyt 
dítěte v Palkovicích (dětský občanský prů-
kaz nebo potvrzení vystavené Obecním 
úřadem Palkovice). Formulář žádosti o při-
jetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout 
na sekretariátu školy nebo v mateřské 
škole. Kritéria pro přijímání dětí do mateř-
ské školy budou zveřejněna na www 
stránkách ZŠ a MŠ Palkovice (http://pal-
kovice.skolyfm.cz/images/prijmanideti.
pdf), k nahlédnutí budou také v mateřské 
škole a na sekretariátu školy. Přednostně 
budou přijímány děti rok před zahájením 
školní docházky. Dalšími kritérii jsou věk 
dítěte, trvalý pobyt dítěte v Palkovicích, 
celodenní pobyt a nástup od 1. 9. 2014.

K častým dotazům rodičů ohledně 
zápisu do MŠ:

Zápis do mateřské školy se koná vždy 
až na konci května, protože do 31. května 
mohou zákonní zástupci dětí, které byly 

v lednu u zápisu do1. třídy, ještě řešit 
odklady. Až 1. června je zřejmé, kolik 
dětí z MŠ odejde do1. třídy, a kolik míst 
se tak v MŠ uvolní. Předpokládám, že se 
odchodem dětí do1. třídy uvolní k 1. 9. 
2014 cca 36 míst.

Mateřská škola zajišťuje předškolní 
vzdělávání podle školského zákona. 
Nezajišťuje hlídání dětí, odkládání dětí 
apod., zajišťuje vzdělávání. Děti mají stejné 
právo na vzdělání, ať už jejich matka pra-
cuje, nepracuje, je na rodičovské dovolené 
s jiným dítětem apod., proto zaměstnanost 
rodičů není zohledňována. Novela soci-
álního zákona umožňuje nyní celodenní 
pobyt v MŠ také dětem, jejichž zákonný 
zástupce pobírá rodičovský příspěvek.

Trvalé bydliště dítěte v obci Palkovice 
je zohledněno, protože náklady na zřízení 
a provoz mateřské školy hradí ze svého 
rozpočtu obec Palkovice. V současné době 
jsou v Palkovicích v provozu již 4 třídy 
pro 104 dětí. Pro děti z jiných obcí zřizují 
mateřské školy jejich obce. Děti z jiných 
obcí jsou přijímány pouze v případech, kdy 
jsou v MŠ Palkovice volná místa.

Výjimkou jsou předškoláci, ti mají podle 
školského zákona přednost, bez ohledu na 
trvalý pobyt.

Pořadí podání přihlášky bude jako 
doplňkové kritérium použito pouze v pří-
padě stejného počtu bodů dle kritérií, 
a současně stejného roku, měsíce a dne 
narození.

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Zprávičky ze školičky

Děti ze tříd Hvězdička a Motýlek se 
v měsíci lednu vypravily do Ostravské 
hvězdárny, kdy je čekal program pod 

názvem „Na co kouká sova v noci“. Děti 
si prověřily znalosti, které získaly během 
předchozích týdnů ve školce. Aktivně se 
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zapojovaly během celého programu, který 
se jim všem velmi líbil.

V podzimním období bylo dětem 
z MŠ umožněno zúčastnit se 10 lekcí 
plaveckého výcviku ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Děti se seznamovaly s pro-
středím bazénu, pomocí vodních her se 
zdokonalovaly v plaveckých dovednos-
tech. Některé děti na konci plaveckého 
kurzu bezpečně přeplavaly celý bazén. 
Děti během celého kurzu předváděly 
neuvěřitelné kousky, skoky do vody, 
potápění a jiné plavecké výkony. Plavání 
mělo u dětí veliký úspěch, celý výcvik 
děti zakončily ukázkou, toho co se nau-
čily. Všechny děti si s radostí domů vezly 
mokré vysvědčení a mnoho super vzpo-
mínek. Děkujeme za krásně připravený 
program plavecké školy.

V měsíci lednu proběhla první návštěva 
českých dětí v polské Kobiernici. Děti 
odjížděly polským autobusem v hojném 
počtu od budovy ZŠ v doprovodu tří uči-
telek a některých rodičů dětí. Cesta nám 
hezky utekla a na místě jsme byly v před-
pokládaném čase. V tamějším „kulturním 
domě“ na nás čekala hotová hostina. Po 
vřelém a srdečném přivítání děti posní-
daly a poté se odebraly do tzv. sálu, kde 
shlédly překrásné vystoupení polských 
dětí. Poté i naše děti na podiu zatančily 
a zazpívaly písně z vlastního repertoáru. 
Následoval oběd o dvou vynikajících 
chodech. Spokojené děti poté měly 
možnost si trošku zaskotačit a společně 
s paní učitelkou polských dětí si zahrály 
různé pohybové, taneční hry a soutěže. 
Závěrem jsme dětem a organizačnímu 
týmu polské strany velmi poděkovaly 

za jejich pohostinnost, jejich neustálou 
péči o nás všechny a velmi milé jednání 
a předaly drobné dárečky. Taktéž my jsme 
dostaly mimo jiné krásné dětské výrobky. 
Poté se se všemi rozloučily a autobusem 
se vracely zpět do Palkovic. Velmi se 
těšíme na další setkání s Poláky a věříme, 
že budou neméně spokojeni u nás jako 
my u nich.

Jak je již zvykem každého předvá-
nočního období, tak i letos (loni) nás 
na všech třídách MŠ navštívil Mikuláš 
s čertem a andělem. Se zazněním zvo-
nečku přišli do tříd a povídali si s dětmi, 
zda byly hodné nebo naopak. Mikuláš 
samozřejmě nezapomněl na svou knihu 
hříchů a všechny prohřešky v ní měl 
pečlivě zaznamenané. Nad některými 
zapsanými zvedl prstík a vyzýval děti, 
aby se do příštího roku polepšily, aby 
nemusel čertík použít svůj čertovský pytel. 
Děti poté Mikulášovi, čertovi i andílkovi 
zazpívaly písničku a odrecitovaly vánoční 
básničku. Za to Mikuláš odměnil děti balíč-
kem plným dobrot a andílek otisknutím 
zlaté barvičky na čelíčka popřál dětem 
štěstíčko do celého dalšího nového roku.

V období blížících se Vánoc se na 
třídách MŠ uskutečnily také vánoční dílny 
dětí s rodiči. Každá třída si individuálně 
připravila 6 vánočních výrobků z růz-
ných materiálů a rodiče se svými dětmi 
postupně vyráběly všechny z nich. Pro 
všechny bylo nachystáno malé občer-
stvení v podobě cukrovíčka, dětských 
sladkostí a pro dospělé kafé, čaj a slané 
pečivo. Tímto způsobem jsme si hezky 
přivodili vánoční atmosféru a zpříjemnili 
si tak jedno všední odpoledne.
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Vánoce a vánoční prázdniny
jsou pryč…

a je tady nový rok 2014. Co nám asi 
přinese? Zatím to byl jen 1 týden sněhu, 
který jsme si ani nestačili užít. Přestože 
počasí není úplně zimní, několikrát jsme 
byli u krmelce krmit zvěř. Abychom se toho 
o zvěři dověděli víc, domluvili jsme si besedu 
s panem Františkem Kuchařem, předsedou 

Mysliveckého sdružení v Palkovicích. 
Ochotně odpovídal na zvídavé otázky dětí, 
vyprávěl o tom, jak se myslivci o zvěř starají, 
ukázal nám různé trofeje apod. Děti také 
upozornil na to, jak se mají v lese chovat, jak 
chránit přírodu a proč. Nakonec děti dostaly 
obrázky zvířat a také sladkou odměnu za to, 
že se o zvířata starají.

Kolektiv učitelek MŠ

Sport…

Přišli si zahrát a pobavit se
na Vánoční turnaj v badmintonu

V dopoledních hodinách zlaté 
neděle proháněli v palkovické spor-
tovní hale svá těla ženy i muži 
z měst a obcí sdružených v povodí 
Ondřejnice (SMOPO). 

Místní Tělovýchovná jednota Sokol 
Palkovice uspořádala s finanční podpo-
rou sdružení SMOPO a obce Palkovice 
již druhé vánoční badmintonové klání 
ve smíšených čtyřhrách žen i mužů. 
Stejně jako minule tak i nyní se setkali 
lidé z Brušperku, Hukvald, Palkovic, 
Kozlovic, Fryčovic, Rychaltic, Staříče, ale 
také z Morávky, Frýdku-Místku, Ostravy, 
Bašky, Frenštátu i Frýdlantu. Z dvaceti 
osmi přihlášených týmů se k registraci 
dostavilo jednadvacet. Ti co nedorazili, 
se omluvili z důvodu nemoci či fyzické 
indispozice jednoho či obou hráčů. Celé 
sportovní dopoledne proběhlo na třech 
kurtech v pohodové předvánoční atmo-
sféře s konzumací vánočního občerstvení 
provoněného skořicí a hřebíčkem.

Krátce po poledni odjížděli příjemně 
unaveni hráči do svých domovů. S přáním 
příjemného prožití vánoc, zdraví a mnoha 
úspěchů v novém roce přislíbili účast na 
dalším vánočním turnaji roku 2014.

Obec Palkovice reprezentovaly dva 
týmy s názvy Braseg a Střelci. Cenu útěchy 
získal, sympatický tým Limo z Frenštátu 
pod Rahoštěm. Třetí pozici obsadili 
„Tanečci“ z Ostravy, druzí se umístili 
„Brusováci“ z Brušperku a vítězem celého 
turnaje se stal „Koko Team“ z Bašky.

Ú č a s t n í c i :  B r a s e g ,  S t ř e l c i -
Palkovice, Titanium, Rakeťáci, Amigos, 
Brusováci-Brušperk, Bujnošci, Mifci, 
Počtvrté-Rychaltice, Kozlíci-Kozlovice, 
Drtikolové-Fryčovice, Trpaslíci-Staříč, 
Ti od Leoša – Hukvaldy, Limo-Frenštát 
pod Radhoštěm, Straci-Morávka, Koko 
team-Baška, Piráti, Černí koně-Frýdek-
-Místek, Tygři, Kamenec-Frýdlant nad 
Ostravicí, Tanečci-Ostrava. 

Fotografie z turnaje jsou umístěny 
na internetových stránkách TJ Sokol 
Palkovice.

Petr Gřes,
TJ Sokol 
Palkovice
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Mládežnický volejbal v Palkovicích

3. kolo poháru mladších žaček
ve volejbale – tělocvična Palkovice 
18. 1. 2014

V sobotu 18. ledna jsme hostili 3. kolo 
poháru mladších žaček ve volejbale. Jedná 
se o krajskou soutěž, která se hraje turnajo-
vým způsobem. Přivítali jsme na naší půdě 
Karvinou, Český Těšín, Bílovec a Opavu. 
Hráčky využily domácího prostředí a počí-
naly si se všemi soupeřkami suverénně až 
na poslední zápas s Opavou, na kterou 
jsme sice výsledkově nestačily, ale herně 
jsme byly, jako jediné, vyrovnaným soupe-
řem. Opava se o své vítězství musela prát 
až do konce zápasu.

Průběžně patří Palkovicím 15. místo 
z 20 účastníků, což považuji za slušný 
výsledek vzhledem k tomu, že jsme v sou-
těži přihlášeni jako jediná vesnice, hodnotí 
výsledek trenérka Veronika Fatrdlová. 
Hráčky, které se v tomto družstvu sešly, jsou 
velmi šikovné a neustále se zlepšují, takže 
věřím, že půjdou výsledkově v průběhu 
sezóny ještě nahoru. Získat pořadatelství 
a navíc najít termín v naší velmi vytížené 
hale je velmi složité, a tak je jen velká škoda, 
že holky v domácím prostředí nepřišlo 
podpořit více diváků. Rodiče by jistě byli 
překvapeni, jak pěkný volejbal jsou hráčky 
ve 12 letech schopny hrát.

Krajské kolo barevného minivolej-
balu – hala VŠB Ostrava
19. 1. 2014

V neděli 19. ledna jsme se v Ostravě 
zúčastnili krajského kola barevného mini-
volejbalu, což je upravená podoba volejbalu 
pro děti 1. – 5. tříd, které hrají ve dvoji-
cích, či trojicích něco mezi přehazovanou 
a odbíjenou. Pravidla i míče jsou odstup-
ňovány podle věku tak, aby je zvládaly děti 
všech věkových skupin. Do Ostravy jsme 

se vypravili se skupinkou 16 dětí v roz-
mezí 6 – 11 let, a pro většinu se jednalo 
o první zkušenost s volejbalovým turnajem, 
popisuje Veronika Fatrdlová, trenérka naší 
volejbalové mládeže. Úkolem především 
mladších dětí mělo být pouze seznámení se 
se zápasovou atmosférou, radost z pohybu 
a probuzení bojovného ducha, což se 
povedlo u všech zúčastněných na 100 %. 
U starších dvojic, jejichž pravidla hry se 
již blíží klasickému volejbalu, jsme kromě 

Soutěž v aerobiku - AEROBIKSTAR
Dne 1. 2. 2014 se v naší tělocvičně 

konala soutěž v aerobiku jednotlivců ve 
4 věkových kategoriích AEROBIKSTAR. 
Letos poprvé nebyla soutěž rozdělena na 
profi a neprofi. I z tohoto důvodu byla sou-
těž obsazena pouze děvčaty, která cvičí na 
profi úrovni. Ale i tak si mezi profi cvičenky 

přišly zacvičit 4 děvčata z Palkovic ve věku 
7 let. Evelínka Vašková, Terezka Ježková, 
Natálka Kusinová a Eliška Špačková, které 
jsou členky oddílu aerobiku. Děvčata tré-
nují jednou týdně v tělocvičně v Palkovicích 
a soutěž aerobiku byla pro ně velkou zku-
šeností a inspirací.

Jana Špačková, cvičitelka aerobiku
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zkušeností zaznamenali také výraznější 
úspěchy. Milým překvapením se staly 
dvojce Sára Tkačová - Adéla Chýlková 
a Vít Pavlas - Jiří Brus, kteří své kategorie 
nekompromisně vyhráli. Dvojice Kristina 
Gřesová -Vanda Gřesová navíc skončily 
ve své kategorii třetí. Dále se turnaje 
účastnili: Jan Pělucha-Jakub Machalek, 
Renáta Iceli - Vojtěch Bosák, Adéla 

Dybalová - Marek Kozel a za ty nejmenší 
Jan Provazník – Aleš Janošec a Štěpán 
Zeman - Viktorie Krčová, kteří rovněž 
hájili barvy naší vesnice se ctí. Myslím, 
že tento turnaj děti navnadil, a že toho 
dalšího, který se bude konat 16. února ve 
Frýdku-Místku, se zúčastníme s neméně 
početnou skupinou, dodává Veronika – 
úspěšná trenérka.

Volejbalové družstvo kadetů
- TJ Sokol Palkovice v krajském 
přeboru ročník 2013/14

Naše chlapecké družstvo jsme letos 
přihlásili do krajského přeboru kadetů, což 
je vyšší věková kategorie a oproti loňské 
žákovské kategorii, velký výkonnostní 
krok kupředu. S tímto přechodem se není 
vždy jednoduché vyrovnat, a i z těchto 
důvodů se kluci pohybují až v druhé polo-
vině tabulky. Problémem je i malý počet 
hráčů této věkové kategorie. Výraznou 
postavou je jistě Tomáš Trojčínský, který 
současně hraje český přebor starších žáků 
za SŠK Frýdek-Místek. Ale i na ostatních 
je vidět neustálý posun dopředu a to i přes 
nízkou tréninkovou morálku, jak podotýká 
trenér Richard Šnajder. Velké výkonnostní 
výkyvy jsou dány nevyzrálostí týmu, nic-
méně všichni před sebou mají slušnou 
volejbalovou kariéru, pokud u tohoto 

krásného sportu vytrvají. Je třeba říci, že 
volejbal má v naší obci již velkou tradici 
a snahou vedení klubu je doplnit kategorie 
dospělých vlastními odchovanci. Všichni 
jak je vidíte na fotografii (na 4. straně 
obálky) - Jiří Bajtek, Ondřej Baláš, Adam 
Bukovjan, Tomáš Zeman, Dan Kunz, 
David Kolář, Tomáš Trojčínský mají vel-
kou šanci, protože v jejich věku jsme my 
často teprve začínali a jejich kvality jsme 
nedosahovali ani náhodou, doplňuje Kamil 
Zeman předseda oddílu volejbalu.

Pokud budou naši „mladí“ pokračovat 
ve svých výsledcích, tak se o budoucnost 
palkovického volejbalu nemusíme obávat. 
Poděkování patří všem funkcionářům, ale 
především trenérům Veronice Fatrdlové 
a Richardu Šnajdrovi, kteří se o naši mlá-
dež obětavě starají.

Kamil Zeman, předseda oddílu volejbalu

Fotbalový supertýden
Část prázdnin vánočních svátků pro-

žili naši nejmenší fotbalisté-benjamínci 
a žáci k návštěvě fotbalové akademie 

v tréninkovém sportovním centru Rekord 
v polském městě Bialsko-Biala. Již na jaře 
loňského roku se naše obec stala part-
nerem projektu polsko-české spolupráce 
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mezi fotbalovými oddíly družstev žáků 
různých věkových kategorií. Ve čtvrtek 
2. ledna odcestovalo 36 chlapců a děvčat 
do Polska. Ve sportovním centru po celých 
sedm dní zdokonalovali své fotbalové 
dovednosti pod vedením profesionálních 
fotbalových trenérů z Polska a České 
republiky. Po celou dobu pobytu byly 
děti hýčkány polskými přáteli v luxusním 
hotelu s báječnou kuchyní. Součástí hotelu 
byly veškeré tréninkové plochy včetně 
posilovny a velké sportovní haly. Ve chvíli 
volna jsme jeli lanovkou na zdejší nejvyšší 
horu Klimczok, která leží 1117 m n.m., 
a na sám vrchol jsme podnikli asi jeden 
a půl hodinový výšlap. Také jsme se poba-
vili na nedaleké bobové dráze a únavu jsme 
byli dvakrát vyplavat ve velkém městském 
bazénu. Zvlášť nevšedním zážitkem byla 
hra velkého fotbalu pod umělým osvětle-
ním a navíc s tak příjemným a na leden 
neobvyklým počasím. Každodenní trénin-
kové dávky zvládali naší malí fotbalisté 
velmi dobře hlavně díky skvělé organizaci 
našich trenérů a jejich doprovodu. Také 
jsme společně oslavili narozeniny našich 
kamarádů Ivanky a Dalibora a pochutnali 
si na sladkém dortu. Slavnostní večeře 
u příležitosti česko-polské spolupráce 
se také zúčastnili starosta Radim Bača 
a předseda fotbalového oddílu Josef Bílek 
s doprovodem. 

Hned první den pobytu byly děti 
obdarovány kompletními dresy s logem 
Euroregionu Beskydy a seznámily se s pro-
gramem, který na ně po celý pobyt čekal. 
Následně byly rozděleny do čtyř skupin 
(děvčata zvlášť), které během celodenního 
programu rotovaly mezi jednotlivými 

aktivitami, navíc jejich pohyb ve sportovní 
hale byl stále pod dohledem on-line kamer. 
Tuto novinku mohl využít kdokoli, kdo se 
chtěl v přímém přenosu podívat na to, co 
děti právě v hale dělají. Během sportov-
ního programu jsme odehráli dva turnaje, 
kdy jednotlivá družstva byla složena z dětí 
našich i polských a turnaj neměl vítěze. 
Všichni dostali krásné medaile a z našich 
chlapců byli vyhodnoceni jako nejlepší 
účastníci Matěj Svobodník ve starší a Vítek 
Pavlas v mladší kategorii. Každý den jsme 
absolvovali jednohodinovou přednášku 
a při poslední z nich všichni obdrželi 
pamětní listy jako upomínku na příjemně 
prožitý týden v tomto tréninkovém centru 
Rekord Bialsko-Biala. Zajímavý sestřih 
připravily televizní kamery polské i naší 
regionální televize. Při odjezdu jsme všem 
přítomným polským partnerům poděko-
vali a pozvali jejich mladé fotbalisty na 
náš turnaj, který se konal 9. února v naší 
tělocvičně. 

Závěrem bych velmi rád poděkoval 
starostovi obce a předsedovi oddílu kopané 
za podporu, dále šéftrenérovi Mirkovi 
Peške a jeho ženě Ivetě za příkladnou 
starost o naše děti a také trenérům Jirkovi 
Kučerovi a Stáňovi Vyvialovi za přípravu 
různých aktivit v době tréninkového volna 
a za zvládnutí všech povinností zajišťujících 
bezpečný průběh našeho pobytu. Také 
děkuji Lence Žídkové a Ivance Kučerové 
za pořizování pravidelné fotodokumentace 
našich aktivit v průběhu celého našeho 
pobytu v Polsku. 

Sportu zdar a fotbalu zvláště! 
Slavomír Bača
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ SR 2013- 2014
JARO 2014

OP MUŽI
29.3. 15:30 SO PALKOVICE DOBRÁ B
6.4. 15:30 NE NOŠOVICE PALKOVICE

12.4. 16:00 SO PALKOVICE NEBORY
20.4. 16:00 NE METYLOVICE PALKOVICE
26.4. 16:00 SO PALKOVICE LÍSKOVEC B
3.5. 10:15 SO FRÝDLANT B PALKOVICE

10.5. 16:30 SO PALKOVICE SMILOVICE
17.5. 17:00 SO BAŠKA PALKOVICE
24.5. 17:00 SO PALKOVICE ŘEPIŠTĚ
1.6. 17:00 NE BUKOVEC PALKOVICE
7.6. 17:00 SO PALKOVICE JANOVICE

14.6. 17:00 SO PALKOVICE OSTRAVICE

21.6. 17:00 SO PALKOVICE CHLEBOVICE

OS DOROST SK „A“   
6.4. 13:00 NE KOZLOVICE PALKOVICE

12.4. 13:30 SO PALKOVICE DOBRÁ
20.4. 13:30 NE METYLOVICE PALKOVICE
26.4. 13:30 SO PALKOVICE RAŠKOVICE
3.5. 14:00 SO SEDLIŠTĚ PALKOVICE

10.5. 14:00 SO PALKOVICE BAŠKA
17.5. 14:30 SO ŘEPIŠTĚ PALKOVICE
24.5. 14:30 SO PALKOVICE VÁCLAVOVICE
31.5. 14:30 SO PALKOVICE JANOVICE
7.6. 14:30 SO ČELADNÁ PALKOVICE

14.6. 14:30 SO PALKOVICE DOBRATICE

OP ST. ŽÁCI
12.4. 9:30 SO PALKOVICE NÝDEK
20.4. 10:45 NE PÍSEK PALKOVICE
26.4. 9:30 SO PALKOVICE MOSTY
1.5. 17:00 ČT MILÍKOV PALKOVICE
3.5. 10:00 SO VENDRYNĚ PALKOVICE

10.5. 9:30 SO PALKOVICE NÁVSÍ
18.5. 9:00 NE BYSTŘICE PALKOVICE
24.5. 9:30 SO PALKOVICE ČELADNÁ
1.6. 10:00 NE BUKOVEC PALKOVICE
7.6. 9:30 SO PALKOVICE HRÁDEK

14.6. 9:30 SO OLDŘICHOVICE PALKOVICE
21.6. 14:30 SO PALKOVICE VOJKOVICE
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Blahopřejeme...

V Palkovicích se slavilo i v zimních 
měsících. Významného životního jubilea 
se dožili v prosinci 2013 dámy Ludmila 
Krčová, Božena Bílková, Květoslava 
Mičulková, Vlasta Lišková a Drahomíra 
Michálková.

V lednu letošního roku si připíjeli na 
zdraví také Eliška Hochová, Božena Krp-
cová, Olga Vítová a pan Josef Huďa.

Krásné narozeniny tati, mami,
Jsme moc rádi, že jste s námi.
Za všechno Vám děkujem,
a přejeme štěstí jen.

Hodně zdraví, hodně štěstí a vše nej-
lepší přeje Redakční rada Palkovických 
listů, starosta, rada a zastupitelstvo obce 
a KPOZ.

Rozloučili jsme se...
V prosinci nás navždy opustila paní 

Ludmila Huďová. V lednu dotlouklo srdce 
paní Marii Fajkusové a panu Ing. Jiřímu 
Zemanovi.

Klesla ruka, která tak ráda pracovala,
zmlkla ústa, která slovy jen hladívala,
oči, které se tak jasně dívaly,
se navždy zavřely.

Jak se to může stát,
že opustí tě ten,
co ho máš tolik rád.

Dovolte, abychom všem pozůstalým 
projevili upřímnou soustrast.

Redakční rada Palkovických listů, sta-
rosta, rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Společenská rubrika

Senior klub Palkovice

Senior klub plánuje rok 2014

12. 3. den žen s programem 16.00, kino Palkovice
23. 4. beseda o Hukvaldské oboře 16.00, kino Palkovice
21. 5. zájezd – Čechy pod Kosířem
25. 6. smažení vaječiny 15.00, škola Myslík
16. 7. zájezd – Kroměříž
20. 8. smažení placků 16.00, u Bačů
17. 9. zájezd – Lysá hora
22. 10. nákupní zájezd – Polský Těšín
12. 11. beseda s hasiči  16.00, kino Palkovice
10. 12. předvánoční posezení  15.00, Pod Habešem
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V letošním roce opět plánujeme 
(mimo zde uvedené akce) společné 
vycházky do okolí a zájmovou činnost 
v klubovně. Chceme plést (viz fotogra-
fie z 15. ledna), drátkovat (26. února), 
ubrouskovat (19. března), promítat, vzpo-
mínat, poznávat, hrát společenské hry 
atd. Dále chceme prohlubovat spolupráci 
s okolními Kluby seniorů i s družební obcí 
Porąbka v Polsku.

Termíny akcí budou aktualizovat naše 
tři vývěsní skříňky v obci i internetové 
stránky obce. Těšíme se na hojnou účast.

Naši jubilanti:
Bílková Jarmila, Palkovice 13. 1. 
Mertová Pavla, Palkovice 16. 1. 
Švábová Růžena, Myslík 26. 1.
Mališová Anna, Myslík  6. 2. 
Žvaková Ludmila, Palkovice 14. 2. 
Wiejová Libuše, Palkovice 27. 3. 
Všem upřímně blahopřejeme.

V pátek 7. února jsme se rozloučili 
s nejstarší členkou našeho klubu – paní 
Marií Fajkusovou. Čest její památce.

Výbor Senior klubu

Dopis občana

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

chci se s vámi podělit o dva zážitky 
z přelomu roku, na jejichž základě pocho-
píte, proč raději zůstanu v anonymitě. 

V pondělí před posledním dnem 
loňského roku jsem se vracel z práce 
domů od zastávky U Kubaly směrem na 
Chlebovice. Byla už tma a pravděpo-
dobně díky silnému větru mi na cestu do 
kopce nesvítilo pouliční osvětlení. Když 
jsem byl přibližně na úrovni nového hřiště 
s umělým povrchem, uslyšel jsem před 
sebou ze tmy pro mě v tu chvíli neznámý 
hluk. Ten hluk se přibližoval. Než jsem 
si stihl uvědomit, že tak nějak zní pneu-
matika valící se po vozovce, projel kolem 
mě velkou rychlostí neosvětlený cyklista. 
A projel kolem mě tak blízko, že jsem až 
ucítil otření jeho řídítek na rukávu své 
bundy. Kvůli jeho riskantní jízdě potmě 
jsem instinktivně udělal úkrok do pří-
kopu, což jsem ustál, ne však igelitová 
taška, kterou jsem držel v levé ruce 
a která byla plná pečiva na silvestrovský 
večer. Rohlíky a veka skončily na dně 

příkopu a věřte, že jsem neměl chuť je 
odtud ve tmě tahat. 

V pátek po silvestru jsem jel do práce 
autem. Bylo okolo páté hodiny ranní. 
Venkovní teplota byla nad nulou, ale přece 
jen po nočních nízkých teplotách jsem 
jel po mokré vozovce pomaleji, než jsem 
mohl jet legálně. Přibližně v místě, kde 
skončily mé rohlíky, se mi najednou po 
pravé straně zjevila osoba s francouzskou 
holí v pravé ruce. Postava měla dlouhý 
tmavý kabát a na hlavě tmavou čepici či 
šátek. Ve světlech reflektoru se zjevila tak 
rychle, že jsem jen zadržel dech a noha se 
mi opřela o brzdový pedál. Víc jsem udělat 
nestihl. Od té chvíle věřím, že se čas může 
zastavit. Nevím, kolik to bylo sekund, ale 
z přední pravé části auta se ozvala jedna 
tupá rána a to bylo vše. 

Když jsem si pak v práci kontroloval 
přední nárazník, nebyla na něm žádná 
prasklina či čerstvá rýha. A možná ta rána 
nebyla tak velká, jak mi utkvělo v paměti. 
Každopádně jsem po nárazu zpanikařil, 
a protože přede mnou ani za mnou nejelo 
žádné auto a nikde nešel žádný další 
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chodec, od nehody jsem ujel. Vzhledem 
k tomu, že další den nikde v novinách nic 
o zraněném chodci v Palkovicích nebylo 
a po sousedech se mi také nic nedoneslo, 
pravděpodobně spadla osoba do příkopu 
a krom zašpiněných šatů se jí nic vážného 
nestalo. Tak doufám, že se poučila a příště 
půjde s baterkou nebo si alespoň vezme 
nějaký reflexní pásek na ruce.

Váš spoluobčan

Dovětek: Obě situace jsou smyšlené 
a ve skutečnosti se nic takového nestalo. 
Skutečný je ale fakt, že hlavně ve večer-
ních hodinách se po obci pohybují cyklisté 
bez povinných světel, a co hůř – i bez 
povinných odrazových ploch na svých 
kolech či alespoň na oblečení. Protože se 
jedná především o freestylová kola (jinak 
také BMX), možná by zákonní zástupci či 
rodiče mohli se svými ratolestmi probrat 

zásady „vidět a být viděn“. Tyto zásady 
samozřejmě platí i pro chodce. Byť při 
ranní cestě do práce pozoruji vyšší počet 
chodců s reflexními páskami, přívěsky či 
dokonce v jednom případě i s baterkou, 
stále ještě není pravidlem, že se chodec 
snaží řidičům zvýraznit.

Nejen v Palkovicích, ale i v dalších 
obcích chodníky podél silnic ne vždy 
vedou, a tak se chodci budou i nadále 
s motorovými vozidly a také s cyklisty 
o vozovku muset dělit. Snažme se nepři-
jít ke zranění či jen ke špinavým šatům 
z příkopu, když nejlevnější reflexní páska 
zvýrazňující chodce motoristovi v noci až 
na 200 m stojí okolo 40 korun. Za jistotu 
„být viděn“ to rozhodně stojí.

Josef Laža

pracovník v oblasti BESIPu
a občan Palkovic

Okénko zahrádkáře

Únor - V únoru když skřivan zpívá, velká 
zima potom bývá.

Okrasná zahrada
Již v únoru začínají na zahradě kvést 

některé okrasné rostliny. Jako první 
vykvétají cibuloviny, mezi které patří 
sněženky, ladoňky a talovíny. Z raně 
kvetoucích keřů to pak jsou například 
Lýkovce, které je možné nalézt i volně 
v přírodě.
• Koncem měsíce odkrýváme chvojím 

chráněné trvalky a prověřujeme stav 
uskladněných cibulovin. U balkónových 
rostlin, které máme na přezimování 
v chladnu, zkontrolujeme přítomnost 
škůdců.

• Neměli bychom vstupovat na zmrzlý 
trávník, aby mrazem zkřehlá stébla 
trávy neodumírala. Pokud už v teplých 
oblastech půda rozmrzne, můžeme na 
trávník přidat jemný kompost.

• V teplých místnostech či sklenících již 
můžeme osázet truhlíky.

• Vyséváme letničky do nádob, aby 
se mohly rychleji vyvíjet pro pozdější 
výsadbu.

• Nemocné a odumřelé dřeviny odstra-
níme i s kořeny.

• Pokud nejsou mrazy, můžeme zmladit 
stálezelené listnaté stromy a živé ploty. 

• Keřové růže je možné postupně za 
příznivého počasí odhrnovat, namrzlé části odstřihnout a výhony zakrátit na 
tři až čtyři očka.
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• Koncem měsíce je pro udržení dobrého 
tvaru a plného kvetení vhodný termín 
k řezu plaménků a popínavých dřevin.

• Dáme narašit hlíznaté begonie a cany 
- dáme hlízy do květináče, zasypeme 
hlínou, občas zalijeme a necháme 
v chladnější místnosti. Ven se dávají až 
„po zmrzlých“.

• Pelargónie, které úspěšně přezimovaly, 
je v únoru vhodné seříznout o jednu či 
dvě třetiny u každého výhonu. Díky řezu 
budou košaté, rozvětvené. Ke konci 
měsíce již můžete rostliny přesadit do 
nového substrátu (vhodný je zahradnický 
substrát smíšený s pískem a vyzrálým 
kompostem). Při přesazování zakraťte 
také příliš dlouhé kořeny.

Ovocná zahrada
V únoru můžeme za bezmrazých dnů 

již začít s prořezáváním stromů, které 
potřebují zmladit. Řez ostatních jádrovin 
bychom měli nechat až na květen, pecko-
viny bychom pak neměli řezat vůbec. 
Prořezat bychom měli i bobuloviny, které 
tím zmladíme a zároveň tak napomůžeme 
kvalitní sklizeni. Stříháme výhony starší čtyř let, které poznáme podle toho, že mají 
načernalou barvu.

Tvarování a řez jsou základní složkou 
celkové péče o ovocné dřeviny. Cílem řezu je vytvarovat pevnou kostru stromu 
a přivést rostlinu brzy do plodnosti. Dalším 
důvodem je zabezpečit optimální podmínky 
pro vývoj plodů v koruně a v neposlední řadě zlepšit zdravotní stav a prodloužit 
životnost výsadby. Z hlediska řezu si většina 
lidí chybně přiřazuje účinek zimního řezu 
na celkovou velikost stromu a velikost 
jeho přírůstků. Ve skutečnosti však je 
celková délka výhonů a objem koruny 
na konci vegetace větší u rostlin řeza-
ných než u rostlin neřezaných. To samé 

platí u rostlin, které dlouhodobě neplodí. 
Hlubokým řezem podpoříme bujný růst 
a tím odsouváme případnou plodnost 
ještě dále. Při péči o ovocné dřeviny má 
na plodnost větší vliv ohýbání větví než 
případný řez. Je známo, že čím mají 
výhony více vodorovný růst, tím zpravidla 
ubývá vegetační růst a vytvářejí se větší 
předpoklady pro plodnost. O samotném 
způsobu řezu nejvíce rozhoduje druh 
ovocné dřeviny a systém pěstování. Podle 
životního období dřeviny lze řezy rozdělit 
na řez výchovný (v prvních pěti letech po 
výsadbě), řez udržovací (řezy v období plod-
nosti stromku) a následně řez zmlazovací. 
Řez výchovný provádíme po výsadbě, 
abychom rostlině zajistili lepší šanci na 
ujmutí. Odstraněním výhonů a tím i redukci 
květních pupenů zároveň stimulujeme 
růst. V dalších čtyřech letech zajišťujeme 
tímto řezem zdárný vývoj a připravujeme 
stromek pro následné období plodnosti. Po 
přechodu do období plodnosti přecházíme 
k řezu udržovacímu. Tímto řezem se 
snažíme o maximální prodloužení období 
plodnosti a snažíme se zajistit výbornou 
kvalitu plodů. Pokud ovocné stromy 
přejdou do období slabého růstu, nepra-
videlných výnosů a drobných plodů, je 
třeba přistoupit ke zmlazovacímu řezu.
• V únoru dokončujeme opatření z před-

chozího období, škrabkou seškrabujeme 
na plachtu borku, která je úkrytem pro 
přezimující škůdce a spálíme ji.

• V druhé polovině února, pokud nemrzne, 
provedeme 1. postřik všech stromů 
a keřů 0,6% roztokem Kuprikolu nebo 
0,6% roztokem Championu. Tento 
postřik má mnoho preventivních 
účinků- proti suché skvrnitosti listů 
peckovin, rakoviny stromů i strupovitost 
jádrovin. Pokud není mrazivé počasí, 
opláchneme takovýmto přípravkem 
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kmeny a silné větve stromů, na nichž 
se zpravidla nachází nejvíc larev škůdců.

• K práci si vyberte den, kdy teplota 
dosáhne alespoň deset stupňů nad 
nulou, bude bezvětří a předpoklad, že 
postřik do večera na stromech oschne. 
Při nižších teplotách se snižuje účinnost 
ochrany, případný vítr roznese postřik 
i tam, kde není třeba, a pokud dřeviny 
opláchne déšť během dvou hodin, bylo 
stříkání zbytečné.
Broskvoně bychom měli ošetřit 

přípravkem proti kadeřavosti. Houba 
kadeřavosti napadá časně zjara listy, které 
jsou nápadně zduřelé a mají na sobě světle 
zelené skvrny. Později se na nich vytvoří červené puchýře. Napadené listy jsou 
krátké, deformované a brzo opadávají. 
Díky tomuto opadu listů musí stromy 
během vegetace znovu rašit a tím se velmi 
vysilují. Houba přezimuje ve formě spor na 
povrchu pupenů a větví a na jaře napadá 
malé, ještě nerozvinuté lístky. Podmínkou 
infekce je teplota kolem 10 °C a ovlhčení 
rostliny, kdy kapky vody transportují 
infekci do pupenů. Samotná teplota ovliv-ňuje i délku infekčního období. Když jsou 
teploty vyšší je období kratší a naopak, při 
teplotách nižších se může infekční doba 
prodloužit až na 6 týdnů. Chemickou 
ochranu je nejvhodnější provádět v období 
nalévání pupenů, nejpozději při prorůs-
tání terminálních pupenů na větvích. 
Aplikujeme měďnaté fungicidy a aplikaci 
opakujeme po sedmi až deseti dnech. 
V případě vlhkého počasí můžeme apli-
kaci opakovat potřetí, opět v rozmezí 
sedmi až deseti dnů. Vhodnými prostředky 
proti kadeřavosti broskvoní jsou například 
Champion 50WP, Delan 750SC nebo 
Syllit 65. Poradí nám odborní prodejci.
• Chráníme stromy proti mrazovým 

trhlinám zastiňovacími deskami 

nebo bílením. (Provádíme vápenným 
mlékem, které se připravuje z páleného 
vápna -1 kg/10 l vody).

• Můžeme začít s hnojením rostlin. 
Po sněhové pokrývce rozhodíme 
komplexní hnojivo nebo kompost 
(s vodou z tajícího sněhu jejich živiny 
proniknou do půdy.) 

• Okopeme zem kolem révy vinné. Při 
teplotách nad bodem mrazu provedeme 
řez vinné révy. S řezem nesmíme 
příliš otálet, protože v révě proudí 
velmi brzy míza, takže rostlina pak při 
pozdním řezu „pláče“.

• Koncem měsíce můžeme začít roubovat 
meruňky, třešně a višně.

• Shrabeme a zkompostujeme poslední 
zbytky zahradního listí.

• Kontrolujeme stav uloženého ovoce. 
Zkažené či kazící se odstraníme.

• Sklizeň jahod můžeme urychlit tím, že 
rostlinky přikryjeme fólií, kterou ale 
nesmíme úplně uzavřít, aby mohly být 
jahodníky opylovány včelami. Rostliny 
nám díky fólii vykvetou již v dubnu 
a plodit začnou počátkem června.

Zeleninová zahrada
V únoru sklízíme ozimou cibuli, špenát, 

růžičkovou kapustu, cibuli sečku a listy 
kadeřávku. Za příznivých podmínek 
můžeme v teplejších oblastech vysévat 
cibuli, mrkev, ředkvičky a špenát, které 
přikryjeme netkanou textilií, abychom 
je ochránili před mrazy. Měli bychom 
pohnojit košťálovou, plodovou zeleninu 
a brambory. Saláty, listová, cibulová 
a kořenová zelenina naopak čerstvé 
hnojení, kterým bychom podpořili hnilobu 
a kořenové škůdce, mít nesmějí.
• Můžeme si předpěstovat sazenice- 

vyséváme raný salát, letní pór, ranou 
košťálovou zeleninu, papriku, bazalku, 
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majoránku a koncem února – do 
poloviny března rajčata. 

• Před výsevem se doporučuje použít 
přípravek proti houbovým chorobám 
- například Proplant nebo Previcur. 
Používá se k ochraně klíčících semen, 
sazenic, řízků a cibulí před infekcí 
plísněmi, nejčastěji se aplikuje zálivkou 
před výsevem či po výsevu (výsadbě). 
Má systémový účinek, po aplikaci do 
půdy je absorbován kořeny a rozváděn 
do nadzemních částí rostlin.

• Substrát pro výsev musí být lehký 
a neměl by obsahovat mnoho živin, ty 
při klíčení a vzcházení semen potřeba 
nejsou. Zakoupit lze i speciální substrát 
pro množení a výsevy. Ze zahradní 
zeminy a písku, malé trošky kompostu, 
případně perlitu, rašeliny či vylehčují-
cích kuliček polystyrenu, si ale můžete 
připravit i vlastní.

• Semínka jemně přitlačíme na povrch, 
nezasypáváme, nebo pouze nepatrnou 
vrstvou substrátu.

Misky je vhodné přikrýt fólií či 
průsvitným, perforovaným plastem 
pro zajištění vhodnějšího mikroklima. 
Substrát pak také méně a pomaleji 
vysychá. Komfortním řešením je 
sadbovač. 

• Vzcházející semínka je nejlepší rovno-
měrně rosit rozprašovačem na květiny, 
aby je proud vody nepoškodil.

• Zásadní je dostatek světla na jižně či 
východně orientovaném okenním para-
petu. Pokud je denního světla málo, 
můžete jej nahradit pomocí fotosyn-
tetické zářivky, nebo si pomoci světlo 
odrážejícími deskami umístěnými od 
okna za výsevem (například z alobalu 
nalepeného na kartonu).

• Rané odrůdy ředkviček lze do teplého či poloteplého, hnojem či kompostem 

vyhřívaného pařeniště vysévat již 
v únoru, sklízet je pak můžete již ve 
druhé polovině března. Jsou otužilé, ale 
jarní mrazíky je při vzcházení mohou 
poškodit. Pokud pařeniště nestačí, 
můžete je ještě překrýt lehkou bílou 
netkanou textilií.

• Pro první časnou sklizeň nových 
brambor můžete nechat naklíčit 
sadbu již koncem února. Položíme je 
do vzdušných bedýnek tak, aby nahoru 
směřovalo co nejvíce oček. Umístíme je 
na světlé místo, kde se teplota pohybuje 
mezi 10 °C až 15 °C. Velmi důležité je 
světlo, neboť zajistí silné, nazelenalé 
klíčky. Pro rannou sklizeň a časné, 
únorové nakličování jsou vhodné rané 
odrůdy brambor.

• Záhony ještě před výsadbou můžeme 
povápnit páleným vápnem, nebo 
pomaleji působícím mletým vápencem.

• Kontrolujeme stav uložené zeleniny. 
Zkaženou a kazící se odstraníme.

Březen - Panská láska, ženská chuť 
a březnové počasí není stálé.

Okrasná zahrada
V březnu na zahradě rozkvetou 

nejenom jarní druhy cibulnatých a hlíz-
natých květin, ale také okrasné dřeviny. 
V tomto období již můžeme odstranit 
ochranu, kterou jsme poskytli rostlinám 
proti chladu v zimních měsících. Ze 
záhonů s trvalkami odstraňujeme chvojí, 
popř. listí a pohnojíme je kompostem. 
Odkryjeme také růže. Rozvážeme jehlič-
nany, které byly přes zimu spoutané proti 
poškození těžkým sněhem. Pokud již není 
zmrzlá půda, je nejvhodnější období pro 
výsadbu růží, živých plotů a okrasných 
dřevin. Tvarujeme dřeviny kvetoucí v létě 
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(u rostlin, které kvetou již na jaře, tak 
učiníme až po odkvětu).
• Byla-li suchá zima, vydatně zahradu 

zaléváme.
• Záhony vyčistíme od mechu a starého 

listí.
• Záhony na zahradě zkypříme a přidáme 

kompost.
• Letničky, které jsme vyseli v únoru, nyní 

přepichujeme.
• Po odkvětu sněženek husté trsy roz-

sadíme.
• Seřízneme okrasné traviny, jejichž květy 

nám zdobily zahradu přes zimu.
• Zkompostujeme suché natě trvalek.
• Vyčistíme skalku od odumřelých rostlin 

a spadaného listí.
• Zahradní jezírko vyčistíme od napada-

ného listí a zbytků rostlin.

Ovocná zahrada
Provádíme důkladnou prohlídku ovoc-

ných stromů a kontrolujeme, jestli slunce 
nevytvořilo pukliny na jižní straně kmenů. 
V korunách stromů odstraňujeme zahuš-ťující letorosty – koruny upravujeme do 
potřebného tvaru. Koncem měsíce vysa-
zujeme broskvoně a meruňky. 

V tomto období doplňujeme drobnému 
ovoci kompost a v něm co největší množ-
ství živin. Jahodníkové záhony vyčistíme, 
okopeme, pohnojíme a dostatečně zali-
jeme. Seřežeme angrešt, rybíz a maliník. 
U jednou plodících maliníků (např. odrůda 
Tulameen, Bulharský rubín) odstraníme 
krátké a tenké výhony hned u země, 
ostatní zkrátíme na zhruba 130 cm. 
U podzimních (remontantních) odrůd 
(např. Polka, Aroma Queen) odstraníme 
nejlépe všechny výhony hned u země – 
o letní úrodu tak přijdeme, ale o to větší 
bude sklizeň podzimní.

• Zavěšujeme na stromy nové ptačí 
budky.

• Do poloviny března řežeme révu vinnou 
a vyvazujeme ji na dráty.

• Révu vinnou pohnojíme a okopeme.
• Ukončíme úklid listí a zkompostujeme je.
• Nejpozději během předjarního řezu 

musí být ze stromů odstraněny mumi-
fikované zbytky plodů napadených 
moniliovou hnilobou plodů.

• U jabloní odstraníme padlím napa-
dené letorosty. Připomeňme si starou 
pravdu, že samotný předjarní řez slouží 
nejen k regulaci násady, ale i k omezení 
výskytu a šíření houbových chorob a to 
i tím, že zajistíme dostatečnou vzdušnost 
a osvětlení korun stromů.

Doporučená chemická ochrana 
v březnu:
• Sklidíme z kmenů stromu pásy z vlni-

tého papíru, část jich umístíme do klícky 
z jemného síťového pletiva a zavěsíme 
na strom (abychom mohli sledovat 
líhnutí obalečů pro cílený postřik), 
zbytek spálíme. Znovu obnovujeme 
lepové pásy z vlnité lepenky natřené 
Biolepem pro lákání housenek obaleče.

• Opakujeme postřiky proti kadeřavosti 
broskvoní - alespoň 2x.

• Rané, brzy kvetoucí odrůdy meruněk 
nezapomeňte ošetřit proti moniliovému 
odumírání květů a výhonů. Stromy jsou 
nejvíce ohroženy v chladném a deštivém 
jaru, proto je potřeba prvně stříkat 
již na počátku kvetení (druhý postřik 
při odkvétání). Každý postřik by měl 
obsahovat jinou účinnou látku, proto 
přípravky prostřídejte. Vhodný proti 
monilióze je Baycor 25WP, Horizon 
250 EW, použít lze i Rovral Flo.
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• V posledních letech bývá problémem 
i americké padlí na angreštu. Není 
proti němu jiná ochrana než preventivní 
postřik krátce před květem a poté ihned 
po odkvětu. Před aplikací postřiku 
prohlédněte rostlinu a odstraňte (pokud 
na angreštu jsou) napadené konce 
výhonů s bělavým povlakem. K ochraně 
angreštu je velice dobrý přípravek 
Discus.
Před květem stříkáme rybízy proti 

antraknóze (při vlhkém počasí 1-2x 
opakujeme (například Dithane, Novozir). 
Pěstujeme raději odrůdy odolné všem 
těmto houbovým chorobám jak u černých 
rybízů (například Ben Conan, Fertödi I, 
Titania), tak u bílých (Blanka, Primus, 
Viktoria) a červených (Hron, Kozolupský 
raný, Losan, Rovada, Tatran).

Zeleninová zahrada
Pokud nemáme kořenovou zeleninu 

vysetou již od podzimu, vyséváme ji nyní 
mělce do půdy, udržujeme ji ve vlhku 
a po vyklíčení ji projednotíme. Začátkem 
měsíce také vyséváme rajčata a raný 
květák pro dubnovou výsadbu. Do paře-
niště či truhlíků vyséváme papriku, kterou 
po vyklíčení pod fóliovým krytem přesa-
díme na teplý záhon.
• Výsevy a výsadby chráníme před 

nočními mrazy netkanou textilií.
• Ze záhonů sklidíme poslední přezimo-

vanou zeleninu, jakou je například zimní 
pór.

• Semenáčky zeleniny, kterou jsme vyseli 
v minulém měsíci, přendáváme do truhlíků.

• V druhé polovině měsíce se sázíme jarní česnek, koncem měsíce se do volné 
půdy vysévá ředkvička, špenát a kopr.

• Pro pěstování raných brambor dáme 
sadbu předklíčit. Nenarašené hlízy 
uložíme v jedné vrstvě do bedniček 

a umístíme ve světlejší místnosti, kde 
je teplota 12 - 14 °C. Sadba by měla 
do doby výsadby (s ohledem na polohu 
a počasí) vytvořit klíčky 1 - 2 cm dlouhé.

• Na porostech česneku ponecháváme 
až do začátku dubna bílou netkanou 
textilii chránící před náletem mouchy 
houbomilky česnekové.

• Před výsadbou cibule ze sazečky je 
vhodné cibulky na 30 minut namořit 
v roztoku přípravku ROVRAL AQUA 
FLO (15-20ml na 2,5litru vody).

• V zelinářské zahradě je vhodné 
v březnu posypat záhony, na nichž 
budeme pěstovat košťálovou zeleninu 
dusíkatým vápnem (100gramů na 
1m2) v rámci prevence proti nádoro-
vostí kořenů. Tato aplikace musí být 
provedena v intervalu 3 týdnů před 
plánovanou výsadbou. Přenos choroby 
je možný napadenou sadbou a zamo-řenou půdou. Ochrana kromě aplikace 
dusíkatého vápna spočívá především 
v nepěstování brukvovitých plodin na 
zamořeném pozemku 6-8 let.

• Při předpěstování sadby se často 
setkáváme s padáním klíčních rostlin. 
U klíčících a vzcházejících rostlin dochází 
k odumírání klíčků nebo k poškození 
kořenových krčků. Vzcházející rostlinky 
pak padají a odumírají. Původcem jsou 
půdní houby, které přetrvávají v půdě 
většinou na zbytcích napadených rostlin. 
Infikovaná půda a pěstební substráty 
zapříčiňují hlavní přenos tohoto onemoc-
nění. Ochrana spočívá v desinfekci 
pěstebních substrátů (např. propařením), 
v moření osiva, ve správné agrotechnice 
(rozvoji choroby napomáhá převlh-čený kyselý substrát). Další možností je 
chemické ošetření půdy a rostlin. Lze 
použít např. MERPAN 80 WG.

Ing. Vratislav Obadal
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Recepty pro Vás…

Masopust, Fašank, 
Ostatky… období, kdy 
se pořádala a někde 
ještě stále pořádá 
spousta rozpustilých 
zábav. Toto období 

trvá od Tří králů až do Popeleční 
středy, tedy 40 dní před velikonoci. 
Celý masopust vrcholí poslední tři 
dny – masopustní nedělí, masopustní 
pondělí a masopustní úterý. Příprava 
na vrchol masopustu začíná již na 
tzv. tlustý čtvrtek – dříve se trado-
valo, že v tento den má člověk co 
nejvíce jíst a pít, aby měl na celý rok 
dostatek sil. Připravovala se opravdu 
vydatná a hodně mastná jídla.

Co si tedy v tomto období připravíme my?

Masopustní gulášek

Na přípravu potřebujeme 30 dkg 
uzeného bůčku, 50 dkg zadního hově-
zího masa, 2 lžičky celého pepře, velkou 
cibuli, sůl, sádlo a trošku hladké mouky.

Maso nakrájíme na kostky, osolíme 
a poprášíme moukou. Na sádle necháme 

zesklovatět cibuli, přisypeme pepř a přidáme 
maso. Asi dvacet minut smažíme za stálého 
míchání. Poté podlijeme vodou. Maso 
dusíme doměkka a už nezahušťujeme.

Zajímavou chuť guláše můžeme zvý-
raznit přidáním osmažené cibulky, kterou 
pokrm posypeme těsně před podává-
ním. Můžeme servírovat ve vydlabaném 
bochníku.

Masopustní koláč se sušeným ovocem

Na přípravu potřebujeme 30 dkg 
polohrubé mouky, 15 dkg cukru, 1 vejce, 
6 lžic másla, 1/2 prášku do pečiva, mléko 
a sušené ovoce. 

Suroviny zpracujeme v nepříliš řídké 
těsto, které nalijeme do vymazaného 
a vysypaného pekáčku. Před přípravou 
těsta namočíme do vody sušené ovoce 
(švestky, meruňky, hrušky, jablka...), 
přecedíme je, osušíme a rozhodíme po 
těstě. Nezatlačujeme! Při 160 °C upečeme 
dozlatova. Povrch koláče je možné posy-
pat drobenkou nebo ozdobit tvarohem.

Dobrou chuť. Iveta Trochtová

Firma BML les s.r.o.
Provádí těžbu dřeva, přibližování, úklid klestů a zalesňování.

Vykupuje veškerou dřevní hmotu za hotové po dohodě.
V případě zájmu volejte na 773 568 225 nebo pište

na Luda.Micka@seznam.cz
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Divadelní společnost Kozlovice 
uvádí komedii Jiřího M. Šimka 
 
Kontrola v m st  Kocourov  
   aneb jeden za všechny, 
      všichni za jednoho 
 
 
 
                              Ned le 27. dubna 2014   
              Kulturní d m v Palkovicích v 17 hodin 
                                  Vstupné 70 K  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P edprodej vstupenek ve st edu 16. 4. 2014 a ve st edu 23. 4. 2014 na Obecním 
ú ad  v Palkovicích od 7.00 do 17.00 
 
 
 
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, 
ob anské sdružení, Krátkého 1, Praha 9. 
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  7. 3. Velká cena Obce Palkovice – závod v obřím slalomu
12. 3. Seniorklub – den žen s programem – 16.00 kino Palkovice
22. 3. Regionální soutěž ve sportovní gymnastice – tělocvična 9.00
  5. 4. Divadelní představení – „Kdo se bojí postele?“ – 18.00, kino Palkovice
23. 4. Seniorklub – beseda o Hukvaldské oboře – 16.00, kino Palkovice
27. 4. Krajská soutěž ve sportovní gymnastice, tělocvična 10.00
27. 4. Divadelní představení – „Kontrola v městě Kocourově aneb jeden 

za všechny, všichni za jednoho“ – kulturní dům v Palkovicích 17.00

Termínový kalendář

Omalovánka pro děti

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 27. 3. 2014. 
Vychází osmkrát ročně. 



Fotbalový 

nin vánočních svátků p
rožili naši nejmenší 

jamínci a žáci k návštěvě
 fotbalové akademie 

ém sportovním centru Rekord v polském 

ko-Biala. Již na jaře loňského roku se naše 

partnerem projektu polsko-české spolupráce 

lovými oddíly družstev žáků rů
zných věkových 

Ve čtvrt
ek 2. ledna odcestovalo 36 chlapců 

do Polska. Ve sportovním centru po celých sedm 

konalovali své fotbalové dovednosti pod vedením 

onálních fotbalových trenérů z Polska a České 

ky. Po celou dobu pobytu byly děti h
ýčkány polskými 

i v luxusním hotelu s báječnou kuchyní. Součástí 

škeré tréninkové plochy včetně posilovny 

V chvíli vo
lna jsme jeli lanovkou 

á leží 1117 m n.m., 

ůl hodinový 
é

v e l k é m 

městs
kém bazénu. Zvlášť nevšedním zážitkem byla hra 

velkého fotbalu pod umělým osvětle
ním a navíc s 

tak 

příjemným a na leden neobvyklým počasím. Každodenní 

tréninkové dávky zvládali naší malí fotbalisté velmi dobře 

hlavně d
íky skvělé organizaci našich trenérů a jejich 

doprovodu. Také jsme společně 
oslavili narozeniny 

našich kamarádů Iva
nky a Dalibora a pochutnali si 

na sladkém dortu. Slavnostní veče
ře u příle

žitosti 

česko-polské spolupráce se také zúčastnili starosta 

Radim Bača a předseda fotbalového oddílu Josef 

Bílek s doprovodem. 

Hned první den pobytu byly děti o
bdarovány 

kompletními dresy s logem Euroregionu Beskydy 

a seznámily se s programem, který na ně p
o 

celý pobyt čekal. Následně byly rozděleny 

do čtyř 
skupin (děvča

ta zvlášť), které během 

celodenního programu rotovaly mezi 

jednotlivými aktivitami, navíc jejich pohyb 

sportovní hale byl stále pod dohledem 

er Tuto novinku mohl využít 

l v přímém přenosu 

á ě v hale 

králová 

rka

Ve dnech 4. a 5. ledna 2014 proběhla v naší 

tradiční charitativní akce Tříkrálová sbírka. 

os to bylo v pořadí již po čtrnácté. Skupinky 

dníků vyrazily v hojném počtu, aby svou 

dou přispě
ly na dobrou věc. Výtěžek sbírky 

tivé většin
ě zůst

ává v oblastní charitě Frýdek-

ek, která tyto peníze použije na provozování 

h středisek a center. Letos se nám podařilo 

dohromady jednu skupinku navíc a bylo to opět 

. Celkem se nám v naší obci podařilo vybrat 97 

0Kč, co
ž je o 3 578Kč víc

e jak vloni. V této částce je 

očten i výtěžek Tříkrálového koncertu, který se konal 

děli 5. 1. 2014 v našem kostele. Tento koncert se 

al ve spolupráci s kulturní komisí Rady obce a přinesl 

společné kasy 3 978 Kč. Když všechna tato čísla 

ovnáme s okolními obcemi v rá
mci Charity Frýdek-

ek, dojdeme k potěšujícímu zjiště
ní, že mezi obcemi 

esnicemi jsme vybrali nejvyšší čá
stku. A já si dovolím 

malou poznámku – i to se stalo v posledních letech 

Ano, 

momenty, které y

obci velký zájem. A to nej

také ze strany koledníků.

Rád bych touto cestou moc poděkoval V

kteří jste mě v tom nenechali a táhli jste tu „káru

společně 
se mnou dál“. Byla Vás celá řada a bylo Vás 

vidět. 
Nedovolím si vyjmenovat všechna ta jména, 

poněvadž bych určitě 
na někoho zapomněl. Bylo 

nás totiž kolem padesáti a nebýt oddílu Žlutý kvítek, 

kterému touto cestou obzvláště dě
kuji, tak bychom 

mohli tuto akci ukončit. D
ěkuji také všem dárcům, 

kteří m
ěli chuť přis

pět na dobrou věc. V
íce informací 

včetně vy
braných částek najdete na internetových 

stránkách www.trikralovasbirka.cz. 
Fotografie 

z koledování můž
ete shlédnout na adrese www.

zlutykvitek.eu v sekci „Fotogalerie“.

Ing. Tomáš Huďa, koordinátor sbírky

bánkov 

14

Novoroční výšlap na naši nejvyšší horu 

kovických Hůre
k – Kubánkov (662 m.n.m.) 

stává od roku 2000 již neodmyslitelnou 

icí živ
ota naší obce. Nejinak tomu bylo i 1. 

a 2014. Po rozbujařelé silvestrovské noci 

é ohnivých efektů, ohňostrojů, světlic
, raket, 

ard, ale také plné přípitků i o
sobních předsevzetí 

ala v tic
hém poklidu na své první návštěvn

íky 

a Kubánkov. Na louce připravená k podpálení 

oroční vatra, ale i stánky s občerstvením. Do dálky 

cítit vů
ní skořice, hřebíčku, svaře

ného vína, které 

zel stánek palkovických myslivců
. Jen o pár kroků 

stánek kozlovických myslivců
 nabízel velice chutný 

zvěřin
ový 

guláš. A to nebylo všechno. 

Přímo u cesty zastavila pojízdná vojenská kuchyně se
 

silnou novoroční polévkou.

Po deváté hodině se
 začali scházet první návštěvn

íci 

a do zatím tichého dne je vítala reprodukována hudba 

palkovických hasičů v režii pana Čestmíra Krče. 

Přesně v 
11 hodin byla zapálená novoroční vatra, 

zazněla česká národní hymna a po ni starosta obce, 

pan Radim Bača a místostarostka obce Hukvald 

Ing. Ivana Hrčková, přednesli účastníkům své 

novoroční zdravice. Další program nebyl již 

organizován. Ten si okolo hořící v
atry účastníci 

zorganizovali ve své režii sami. Opět to
 byly 

nesčetné počty stisky Výsledky 

vzdělá
vání

za 1. pololetí 2013/14

V 1. pololetí školního roku 2013/14 

navštěvo
valo naši školu celkem 247 žáků. 

Na 1. stupni prospěli 
všichni žáci, 125 žáků 

prospělo s vyznamenáním, z toho 75 se samými 

jedničkami. Na 2. stupni prospěli 
všichni žáci, 

48 žáků s vyznamenáním, z toho 9 se samými 

jedničkami. Za reprezentaci školy, pečlivo
u přípravu 

na vyučování a za práci pro třídu bylo uděleno celkem 

105 pochval třídního učite
le. K posílení kázně b

ylo 

uděleno celkem 11 napomenutí třídního učitele, 1 

důtka třídního učitele a 1 důtka ředitele školy, převážně 

za porušování školního řádu, kázeňské přestupky 

a neomluvenou absenci.

Naši žáci mají možnost po vyučování navštěvo
vat 

nepovinné předměty a kroužky. Mezi nepovinné předměty 

jsou zařazeny Sportovní hry, které navštěvu
je 42 žáků 

a Náboženství s 
28 žáky. Ve škole vedou naši zaměstn

anci 

tyto kroužky: pěve
cký - 12, sportovní - 32, výtvarný - 20, 

angličtina - 34, příro
dovědný – 33, keramika – 16, zahradnický 

lový - 17 žáků. Takovou nabídku zájmových kroužků 

nám daří zachovat jen díky pochopení 

činnost kroužků je dotována 

prostředků v rámci 

tivních jevů. 
h

hodinách se žác

mohou účastnit také zájmových aktivit, 
které vedo

v budově škole externí osoby (výuka hry na hudeb

nástroje, rybářský kroužek).

Účast žáků v soutěžích - okresní a krajská kola:

Přespolní běh – Krpec Tomáš; florbal 

Povodí Ondřejnice, ml. žáci – Tereza Linhartová

Mikulková 4. tř., Alena Bačová, Markéta B

Kristina Gřesová, Matěj Halata, Josef Jaroš,

Krpec, Jakub Machálek, Vít Jakub Pavlas, Kam

5. tř.; st.žáci Richard Seidler 7. tř., Dominik 

Bílek, Ondřej Prokop, Jakub Ryška, Matěj 
Denis Vaško, Jan Židek 8. tř., Jiří Bajtek, 

9. tř.; šachový turnaj – Natanael Bolek, 

Jan Provazník, Martin Vašínek; Děje
pisná

Ivana Kahánková 8. tř.; Olympiáda z če

– Markéta Kupčáková 9. tř.; Olympiáda

jazyka – Jana Dybalová 7. tř., Veronika

Paragrafiáda - Markéta Krčová, Ma

Kateřina Janečková 9. tř.; snowboard

Karolína Michálková, Karolína Nevrlá, A

V lednu 2014 vyjeli zájemci z 6. - 

lyžařský výcvik do Jeseníků. Ze 10

výcviku zúčastnilo 49 žáků. Pro žáky

2014 zajištěn lyžařský výcvik na s

Na lyžařských výcvicíc
h zařazujem

výuku na snowboardu. Podle sn

2 stupně lyžovat na sjezdovc

v ledn

Zároveň 

jsme se ale 

také dověděli
, 

že další den 

je 
sjezdovka 

uzavřena a ani 

nikde v okolí se 

nebude lyžovat.

A tak jsme tento 

čas využili jinak. Zahráli 

jsme si i h
ru, kterou známe 

z televize „Kurňa, co to je?“, 

vyšli si n
a nejvyšší vrc

hol v okolí 

– Točník, poslechli si z
ajímavou 

přednášku p. Formánka z Horské 

služby na Červenohorském sedle 

a připomněli si
 historii lyžování.

Další den už se počasí zlepšilo 

a odpoledne jsme vyrazili na svah. Projeli 

jsme si sje
zdovku, rozdělili

 se do družstev 

a těšili 
se na další den, který sliboval lepší 

sněhové podmínky. Začalo mrznout a tak 

mohl být svah uměle zasněžo
ván. Den 

ode dne se podmínky zlepšovaly a všich
ni 

jsme si lyžování a snowboardování užívali. 

Večer jsme se pobavili u prohlížení fotek 

a videí z našich akcí na svahu.

Podívali jsme se na filmy o lyžování 

a snowboardu. Také jsme využívali možnosti 

zregenerovat své unavené svaly v bazénu.

Kurz se nám nakonec velmi vydařil, 

zalyžovali jsme si, zajezdili na snowboardu, 

pobavili se
 a užili si 

zimu v Jeseníkách.

V pátek 24. 1. jsme se domů vr
aceli 

spokojeni a mnozí z n
ás s př

áním, že za 

dva roky vyrazí se školou v zim
ě znovu na 
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žžžžžžááci mají možnost po vyučování navštěvo
vat 

nnnnnnnnnééééééé předměty a kroužky. Mezi nepovinné předměty 

řřaaaaaaazazazzzeeny Sportovní hry, které navštěvu
je 42 žáků 

žežeeeeeeeennnnnství s 
28 žáky. Ve škole vedou naši zaměstn

anci 

ouuuužužužužžžžkkky: pěve
cký - 12, sportovní - 32, výtvarný - 20, 

naaaaaaaa -- 34, příro
dovědný – 33, keramika – 16, zahradnický 

lllllloooový - 17 žáků. Takovou nabídku zájmových kroužků 

nám daří zachovat jen díky pochopení 

činnost kroužků je dotována 

prostředků v rámci 

tivních jevů. 
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Novoroční výšlap na naši nejvyšší horu 

kovických Hůre
k – Kubánkov (662 m.n.m.) 

stává od roku 2000 již neodmyslitelnou 

icí živ
ota naší obce. Nejinak tomu bylo i 1. 

a 2014. Po rozbujařelé silvestrovské noci 

é ohnivých efektů, ohňostrojů, světlic
, raket, 

ard, ale také plné přípitků i o
sobních předsevzetí 

ala v tic
hém poklidu na své první návštěvn

íky 

aaaaaaaa KKKKKKKKKububububuu ánáná kov. Na louce připravená k podpálení 

čnííí aavavavattrtrtrtrtrtrtrtraaaaaa,a,a,a, aaaaaaalelelelele ii sstát nky s občerstvením. Do dálky 

řicee hhhhhhhhhřeřeřeřeřeřeřeřeřebíbíbíbíbíbíbíbíbb čkčkčkčkčkččč uu,u,u, ssvařeného vína, které 

h ymy lllllslslsliiviviviviviviv ůůůcůcůcůcůcůcůcůc
... JeJeJeJeJJJ nn n oo pár kroků 

bí lllel vvv llllleleleleleliciciciciciciciciceeeeeee ee chchchchccc ututu nýný 

zvěřin
ovvvvýýýýýýýý ý

guláš. AAAAAAAA tt

Přímo uuuuuuuu 

silnouu nnnnnnnnno

Pooooo d dddddde

a do zzzzzzzaaaaaat

palkkkooooooovovva do

Přeesessssssnnnnnně

zazzznznznnnnnnněě

paaaaannnnnnnn
Innnnngggggggg.
nnnnnonoooooov
oooooooororrg
zzzzzzzo
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Základní škola
Palkovice

v e l k é m

baaaazazzzzzzééénu. Zvlášť nevšedním zážitkem byla hra

tbbbbbaaaaaalallu pod umělým osvětle
ním a navíc s 

tak

leden neobvyklým počasím. Každodenn

l aší malí fotbalisté velmi dobře

h trenérů a jejich

arozeniny

nali sii 
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vvvvv 1111 hodin byla zapálená novoroční vatra,

a čččččččečeeeská národní hymna a po ni starosta obce,

Raaaaaddddddddiim Bača a místostarostka obce Hukvald

Ivvvvavavaaaaanna Hrčková, přednesli účastníkům s é

orrroroooooooččční zdravice. Další program nebyl již

annnnnnininiiizzzován. Ten si okolo hořící v
atr

ggggaaaaaaaannnizovali ve své režii sami. Opět to
 byl

nesčetné počv e l k é
v e l k é

NNNNNNNN
pppppppr

d

eeeeeeežežežežežežežežeeeeee
je

vvavavvvvvřřřřřřeřeeě se ě se 

nikd

nebuděvníciěvníci
A dbabab

čas vy Krče. Krče. 

jsme si ní vatra, 
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Nejmladší účastník Novoročního Nejmladší účastník Novoročního 
výstupu na Kubánkov  s rodičivýstupu na Kubánkov  s rodiči



výraznější
 

m se staly 

a Chýlková 

vé kategorie 

ojice Kristina 

avíc skončily 

ále se turnaje 

kub Machalek, 

Bosák, Adéla 

Dybalová - Marek Kozel a za ty nejmenší 

Jan Provazník – Aleš Janošec a Štěpán 

Zeman - Viktorie Krčová, kteří rovněž 

hájili barvy naší vesnice se ctí. Myslím, 

že tento turnaj děti 
navnadil, a že toho 

dalšího, který se bude konat 16. února ve 

Frýdku-Místku, se zúča
stníme s neméně 

početnou skupinou, dodává Veronika – 

úspěšn
á trenérka.

úsovazn

Zeman - Viktorie 

hájili barvy naší vesnice se 

že tento turnaj děti 
navnadil, a že toh

dalšího, který se bude konat 16. února ve 

Frýdku-Místku, se zúča
stníme s neméně 

početnou skupinou, dodává Veronika – 

úspěšn
á trenérka.

kadetů

v krajském 

3/14

družstvo jsme letos 

o přeboru kadetů, co
ž 

gorie a oproti loňské 

velký výkonnostní krok 

řechodem se není vždy 

nat, a i z tě
chto důvo

dů 

jí až v druhé polovině 

mem je i malý počet 

ové kategorie. Výraznou 

ě Tomáš Trojčínský, který 

je český přebor starších 

K Frýdek-Místek. Ale i na 

vidět 
neustálý posun dopředu 

nízkou tréninkovou morálku, 

ýká trenér Richard Šnajder. 

konnostní výkyvy jsou dány 

stí týmu, nicméně vš
ichni před 

ají slušnou volejbalovou kariéru, 

tohoto krásného sportu vytrvají. 

Je třeba říci, 
že volejbal má v naší obci 

již ve
lkou tradici a snahou vedení klubu 

je doplnit kategorie dospělých vlastními 

odchovanci. Všichni jak je vidíte na 

fotografii (na 4. straně obálky) - Jiří 

Bajtek, Ondřej Baláš, Adam Bukovjan, 

Tomáš Zeman, Dan Kunz, David Kolář, 

Tomáš Trojčínský mají velkou šanci, 

protože v jejich věku jsme my často teprve 

začínali a jejich kvality jsme nedosahovali 

ani náhodou, doplňuje Kamil Zeman 

předseda oddílu volejbalu.

Pokud budou naši „mladí“ pokračovat 

ve svých výsledcích, tak se o budoucnost 

palkovického volejbalu nemusíme obávat. 

Poděkování patří vše
m funkcionářům, ale 

především trenérům Veronice Fatrdlové 

a Richardu Šnajdrovi, kteří se o naši 

mládež obětavě sta
rají.

Kamil Zeman, předseda oddílu volejbalu

Volejbalové družstvo kadetů

- TJ Sokol Palkovice 

v krajském přeboru ročn
ík 

2013/14

Naše chlapecké družstvo 

jsme letos přihlásili do krajského 

přeboru kadetů, co
ž je vyšší věk

ová 

kategorie a oproti loňské žákovské 

kategorii, velký výkonnostní krok 

kupředu. S tímto přechodem se 

není vždy jednoduché vyrovnat, a i 

z těch
to důvo

dů se
 kluci pohybují 

až v druhé polovině 
tabulky. 

Problémem je i malý počet hráčů 

této věkové kategorie. Výraznou 

postavou je jistě T
omáš Trojčínský, 

který současně h
raje český přebor 

starších žáků za SŠK Frýdek-

Místek. Ale i na ostatních je vidět
 

neustálý posun dopředu a to i přes 

nízkou tréninkovou morálku, jak 

podotýká trenér Richard Šnajder. 

Velké výkonnostní výkyvy jsou 

dány nevyzrálostí týmu, nicméně 

všichni před sebou mají slušnou 

volejbalovou kariéru, pokud 

u tohoto krásného sportu vytrvají. 

Je třeba říci, 
že volejbal má v naší 

obci již velkou tradici a snahou 

vedení klubu je doplnit kategorie 

dospělých vlastními odchovanci. 

Všichni jak je vidíte na fotografii 

(na 4. straně obálky) - Jiří Bajtek, 

Ondřej Baláš, Adam Bukovjan, 

máš Zeman, Dan Kunz, David 

áš Trojčínský mají 

jejich věku 
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Volejbalové družstvo kadetů
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nooooooosossssttní výkyvy jsou dány 

ýmýmýmmmmmmmmmuu, nicméně vš
ichni před 

luuuuuuušššššššnnou volejbalovou kariéru, 

hoooooottttttooo krásného sportu vytrvají. 
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Kamil Zeman, předseda oddílu volejbalu

p
VVVeVeVeVeVeVeVeV lklklklklklklklklkl éééééééé vývývýk

dány n vevev zyzyzyzyz áááárárárárárárálololololololololoststststss í

všichni před ssssseeeeeebeb

volejbalovou

u tohoto kráásssnsnsnnnnnné

Je třeba řícii,,,
žžžž

obci již veelllkkkkkkkkoko

vedení kluubbbbbbbububuuu

dospělýchh v

Všichni jjaaaaaaakkkkkkk

(na 4. sttrtrrrrrraaaaaan

Ondřej BBBBBBB

mášš ZZZZZZZ

Účastníci turnaje SMOPOÚčastníci turnaje SMOPO

01/2014Obecního úřadu v Palkovicích


