
m

e – závod 

e uskutečnil 

očník „Velké 

ávod v obřím 

62 závodníků 

mladší účastníci 

byla čtyřle
tá Patricie Přadková z Frýdku-

Místku. Nejstarším účastníkem Ferdinand 

Žák (74 let). Závod se jel dvoukolově 

a započítával se lepší čas. V ženských 

kategoriích sjela danou trať nejrychleji 

třináctiletá Pavla Hajná – 18,57 s. Z mužů 

byl nejrychlejší Pavel Korvas (51 let) – 

čas 15,65 s. Takže je vidět, ž
e na věku 

nezáleží. Přestože letošní zima byla na 

sníh velice skoupá, podařilo se závod 

Mladým volejb

se daří

Halová sezóna se pomalu blíží ke ko

a také volejbalová mládež dohrává své 

soutěže, a nutno podotknout, že úspěšn
ě. 

V neděli 23. 3. 2014 se ve sportovní 

hale v Palkovicích
 odehrálo poslední kolo 

okresní soutěže staršího žactva. Soutěž 

se hrála formou šesti turnajů a účastnily 

se jí 4 týmy. Naše hráčky se po celou 

dobu soutěže praly o nejvyšší stupínek, 

ale na suverénní tým ŠSK Beskydy, který 

byl poskládán jen z chlapců, nestačily
. 

Po urputném boji s volejbalistkami 

z Kozlovic nakonec uhájily konečné 2. 

místo v soutěži. 
Pro velký zájem jsme 

na tento turnaj složili (m
imo soutěž) ta

ké 

z
pouze sbír

V neděli 30. 3. 20

krajské kolo barevného m

Turnaje se zúčastnilo 14 dětí v
e věku 6

11 let. Tento turnaj se hrál ve dvojicích, 

které byly podle věku zařazeny do 

jednotlivých kategorií. Každá kategorie 

měla svá pravidla, jejichž náročnost 

byla odstupňována podle úrovně hráčů. 

Cílem těchto turnajů je hlavně radost 

z pohybu – především u těch nejmenších, 

a sbírání zkušeností. D
vě družstva našich 

nejstarších hráček si dokonce vybojovala 

tice

2014 se uskutečni-

regionální soutěž ve 

e. Zúčastnilo se jí 78 

– 11. ZŠ, SK Paskov 

prezentovaly především 

mladší žactvo. I pře
s sou-

si naše děti 
nevedly vů-

ategorii pře
dškolních dětí 

Nela Dreslerová stříbrnou 

Mazurová bronz.

i předškolních dětí –
 chlapci 

nými účastníky. Naši kluci se 

o:
1. Filip Muroň

2. Jan Janošec

3. Jiří Olejník

4. Daniel Kozel

5. Kryštof Podola

utěže mladších žákyň se zúčastni-

družstev. Naše děvč
ata se umístila 

místě. V
 jednotlivcíc

h byla Anička 

á desátá, Evelína Vašková čtr-

ová patnáctá.

ů I se naše 

V jednotlivcíc
h pak Jan Ryška získal zla-

tou medaili, Marek Kozel stříb
ro a Ště-

pán Zeman se umístil na 4. místě.

V kategorii starších 

žákyň skončila Bára Ši-

delková na 7. místě. V 

kategorii předškolních 

dětí –
 chlapci.

Soutěže mladších 

žákyň se zúčastnilo 11 

družstev. Naše děvča
ta 

se umístila na 4. mís-

tě. V jednotlivcíc
h byla 

Anička Olejníková desá-

tá, Evelína Vašková čtr-

náctá a Marie Mazurová 

patnáctá.

2. Jan Janošec

3. Jiří Olejník

4. Daniel Kozel

5. Kryštof Podola

Soutěže mladších žákyň se zúča
stnilo 

11 družstev. Naše děvč
ata se umístila na 

4. místě. V
 jednotlivcíc

h byla Anička Olej-

níková desátá, Evelína Vašková čtrnáctá 

a Marie Mazurová patnáctá.

V kategorii mladších žáků I se naše 

Regionální soutěž

ve sportovní gymnastice

V sobotu 22. 3. 2014 se usku-

tečnila v naší tělo
cvičně

 regionální 

soutěž ve sportovní gymnastice. 

Zúčastnilo se jí 78 dětí z
 TJ VP FM 

– 11. ZŠ, SK Paskov a TJ Palko-

vice.
Náš oddíl reprezentovaly pře-

devším předškolní děti a mladší 

žactvo. I př
es současné problémy 

si naše děti nevedly vůbec špat-

ně. V kategorii předškolních dětí 

– dívky získala Nela Dreslerová 

stříbrnou medaili a Julie Mazurová 

bronz.
V kategorii pře

dškolních dětí –
 

chlapci jsm
e byli jedinými účastní-

ky. Naši kluci se umístili ta
kto:

1. Filip Muroň

2. Jan Janošec

3. Jiří Olejník

4. Daniel Kozel

5. Kryštof Podola

Soutěže mladších žákyň se zú-

častnilo 11 družstev. Naše děvč
a-

ta se umístila na 4. místě. V
 jed-

notlivcíc
h byla Anička Olejníková 

desátá, Evelína Vašková čtrnáctá 

a Marie Mazurová patnáctá.

V kategorii mladších žáků I s
e 

naše družstvo stalo přeborníkem 

regionu. V jednotlivcíc
h pak Jan 

Ryška získal zlatou medaili, Marek 

el stříbro a Štěpán Zeman se 

ístě. žákyň skon-

mmmm M
ŽŽáŽáŽáŽáŽáŽáŽáŽákkkkkkkkk (7(7(7(7(7(7(7(( 444 4M

číčí ááátátátá aavavavavalllllllll seseseseseseses llepp

l dddadada oonononononouuuuuuuuu

eeeejejejejjjbb

sseeeeeeeezez
leeeeeejejejjbb
nnnnnnnnnu
222222223

alalllllkkkkkko
sssssssoso

aaaa ff
4 tttý
sssssssoooo
aaaa sss
ppppopopoooo

Velká cena Obce PalkoviceVelká cena Obce Palkovice
- závod v obřím slalomu- závod v obřím slalomu

oooooo::::::
F lilipip MMMMMMMMM rururururururururoňoňoňoňoňoňoo

uu memedad ee uu

–––– ccc
SSSoSoooooou

kyyyyyyyyňňňňň
uužužužužžžžžs

ee u

ěěěěě..
AAAAAAAnAnn

Regionální závody SGRegionální závody SG
 1. místo Jan Ryška,   1. místo Jan Ryška,  

2. místo Marek Kozel2. místo Marek Kozel

-
laaaaaa 
kkakaaaaaaa 

ččttttrtrtrrrr---

nnnnaaaaaaašašše 

n
áááááá, EEvEvEvEvEvEvEvEvEvelelelelelelelee íníníníníní aa a V

náctá a MMaMaMa iiiiririririeeeee e MaMaMaMaMaMaMaMaMM zuzuzuzuz rorov

patnáctá.

2. Jan Janošec

3. Jiří Olejník

4. Daniel Kozel

5. Kryštof Podola

Soutěže mladších žákyň se zúča
stnilo 

11 družstev. Naše děvč
ata se umístila na 

4. místě. V
 jednotlivcíc

h byla Anička Olej-

níková desátá, Evelína Vašková čtrnáctá 

a Marie Mazurová patnáctá.

V kategorii mladších žáků I se naše 

kykykykykykykykyy... NaN
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Soutěže mladddšššššíšíšíšííícc

častnilo 11 družužžžssssstststte
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notlivcíc
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kategorii starších 

končila Bára Ši-

na 7. místě. V 
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Regionální soutěž

ve sportovní gymnastice

V sobotu 22. 3. 2014 se usku-

tečnila v naší tělo
cvičně

 regionální 

soutěž ve sportovní gymnastice. 

Zúčastnilo se jí 78 dětí z
 TJ VP FM 

– 11. ZŠ, SK Paskov a TJ Palko-

vice.

e
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epší sportovec Moravskoslezského 

e 2013

ula Vysoké školy báňské Technické 

erzity v Ostravě je tradičním dějiště
m 

ášení nejlepších sportovců 
našeho kraje. 

nak tomu bylo i v letošním roce. Slavnostní 

večer u příležitosti vyhlášení sportovce roku 

ěhl ve čtvrt
ek 12. 3. 2013. Pod taktovkou 

mého sportovního komentátora a moderátora 

ra Štěpána Škorpila, si na pódium pro svá 

nění přišli
 nejlepší junioři, d

ospělí, 
družstva, trenéři 

ičitelé a hendikepovaní sportovci.  T
ato slavnostní 

estižní akce se opět p
o dvou létech týkala i naší 

e, lépe řečeno našeho občana. Oceněným trenérem 

l m Moravskoslezského kraje za rok 2013 se 

pan Jindřich Plaček. Dostalo se mu 

l životní práci pro turistiku 

d že Aula Vysoké 

hnické 

v Ostravě je tradičním dějiště
m vyhlášení nejlepších 

sportovců n
ašeho kraje. Nejinak tomu bylo i v le

tošním 

roce. Slavnostní gala večer u příležitosti vyhlášení 

sportovce roku proběhl ve čtvr
tek 12. 3. 2013. 

Pod taktovkou známého sportovního komentátora 

a moderátora večera Štěpána Škorpila, si na pódium 

pro svá ocenění přišli 
nejlepší junioři, 

dospělí, 

družstva, trenéři a cvičite
lé a hendikepovaní 

sportovci.  Tato slavnostní a prestižní akce se 

opět po dvou létech týkala i naší obce, lépe 

řečeno našeho občana. Oceněným trenérem 

a cvičite
lem Moravskoslezského kraje za rok 

2013 se stal náš občan pan Jindřich Plaček. 

Dostalo se mu ocenění za celoživotní práci pro 

turistiku a výchovu mládeže. Pan Plaček je 

nepřehlédnutelnou „ikonou“ naší obce a toto 

ocenění si bez pochyby právem zaslouží. 

Jsme velice rádi, že u nás v Palkovicích
 máme 

takové spoluobčany a jsme na ně p
rávem 

hrdi. Panu Plačkovi moc blahopřejeme 

me mu do dalších aktivních let 

lánu. Plaček je 

l ou

Vý -

ní členská schůz
e 19. 

ra 2014 zhodnotila naši práci a vytyčila 

n práce na rok 2014. Zpráva říká, že:

Senior klub měl k
 1. lednu letošního roku 

211 členů a tento počet stále narůstá,

výbor v roce 2013 zorganizoval 27 akcí – 

besedy, exkurze, zájezdy, přá
telská setkání, 

výstavy ručn
ích prací a turistick

é výšlapy do 

okolí – pro 1476 účastníků.

nyní k plánu pro letošní rok:

Den žen ve středu 12. března vesele oslavili mezi 

seniory na jevišti našeho Kulturního domu vtip-

nými scénkami ochotničtí herci paní Pavla Májo-

vá a pan Tomáš Machálek z Kozlovic,

v klubovně Senior klubu se v letošním roce již dva-

krát zdobila drátkováním vajíčka a jiné předměty 

k nadcházejícím Velikonocům,

e středu 23. dubna v 17 hodin v našem Kulturním domě 

si senioři zavzpomínají, že před 50 

v ro
voznila přehrad

nicí Povodí Odry, naší ob

- v jarních měsí
cích opět za

hajujeme

výšlapů do blízkého okolí. Termíny a cíle budou

zveřejněny ve vývěsních skříň
kách a na interneto-

vých stránkách obce v sekci Seniorklub,

- na středu 21. května v 7.00 hodin plánujeme od-

jezd autobusu na zájezd Senior klubu do Čech 

pod Kosířem a Litovle. Přih
lášky se budou shro-

mažďovat v novinovém stánku od 8. května. V 

nadcházejících měsíc
ích oslaví významná ži-

votní jubilea naší palkovští čle
nové:

Václav Menšík – 12. 4.

Vlastimil Kusý – 2. 5.

Milada Halatová – 11. 5.

Marie Mertová – 17. 5.

Milo-

valná 

a
l Palkovice

čtyři 
roky uběhly jako voda a tak přišel 

etkání palkovických sportovců při volební 

omadě, která se uskutečnila 21. března 

erních hodinách v Restauraci pod Habešem.

ch úvodních slovech zhodnotil uplynulé volební 

ředseda sportovní obce Jaroslav Čechmánek. 

dodat, že bylo opravdu co připomenout. 

í úspěch
y jednotlivých oddílů, budovatelskou 

obětavou práci trenérů a celého organizačního 

ýboru. Jak sám uvedl po dobu 16let vedení této 

více jak 600členné 

organizace jsou vidět 
ohromné výsledky a kus obětavé 

práce všech aktivních jedinců.

Zajisté bez podpory obce, sponzorů a obětavé práce 

všech zainteresovaných by nebyla organizace tam, kde 

je. Rozrůsta
jící se sportovní zázemí a aktivní přístu

p 

ke zdravému způso
bu života, oslovuje stále více a více 

lidí uvědomujících si, že
 bez pohybu je život chudší. 

Připomenul, že tělovýchovná jednota je otevřená 

dalším aktivním zájemcům i těm
, kteří js

ou ochotni 

se zapojit do trenérské, organizační či sponzorské 

činnosti.

V uplynulých čtyře
ch létech se událo opravdu 

Olympijský den na 

ZŠ a MŠ v Palkovicích

Ve čtvrt
ek 13. 2. 2014 se na ZŠ a MŠ 

v Palkovicích
 konal Olympijský den. Této 

sportovní akce se zúča
stnili žáci MŠ, I. i 

II. st. 

ZŠ. Soutěžící 
si mohli vybrat ze tří n

abízených 

olympijských sportů 
– sjezdové lyžování, 

snowboarding, plavání. Závody ve sjezdovém 

lyžování a snowboardingu byly odjety na sjezdovce 

v Palkovicích
, která byla i pře

s téměř j
arní teploty 

ve velmi dobrém stavu. Závodnici byli rozděleni 

do šesti kategorií, umístění žáků na stupních vítěz
ů 

v jednotlivých kategoriích bylo následující:

I., II.
 stupeň (lyže)

V. - VI. tř. –
 chlapci – David Leňko, Vít Jakub Pavlas, 

Vojtěch Bosák

 
dívky – Eliška Kubalová, Eva Irene Martinová, 

Anežka Sochová

VII. - I
X. tř. –

 chlapci – Jakub Ryška, Jan Oliva, Denis 

Vaško

 
  dívky – Ivana Matuszynská, Eva Hlaváčková, 

Karolína Škorňová  

eň (snowboard)

hlapci – Matouš Horyl, Matěj Svobodník, 

D minik Bůže
k

dívky – Markéta 

l a š o v á , 

Kateřina

Janečková, Kristina Gřesová

Závody v plavání se konaly na SŠED ve Frýdku

Místku. Na žáky čekal úsek o délce 25m, který m

plavci zdolat libovolným plaveckým způso
bem. O

byli závodníci rozděleni do kategorií, konečné um

bylo takovéto:

I. stu
peň

štafeta

1. místo (Vít Kubala II. tř., Anna Olejníková II

Kořenská III. B, Tereza Linartová IV. t

2. místo (Ester Kuchařová II. tř., Tomáš K

Alice Vraníková III. B
, Matěj Minar

3. místo (Tomáš Slípek II. tř
., Eliška Václa

Nela Šigutová II. tř.
, Eliška Šotko

jednotlivci – II. tř. – chlapci – Olivek G

Šrámek, Vít Kubala

 
dívky – Evelína Vašková, Tereza

Krautová

 
III. tř.

 – chlapci – Matěj Zlý, Tom

Škodík

 
dívky – Anna Olejníková, E

Šigutová

 
IV. tř. –

 chlapci – Matěj Min

Alan Hajdušek

 
dívky – Tereza Linartová, E

Mičulková

II. stu
peň

feta ří Bajtek IX. tř., Ja

di VII. tř

Zeměpisná 

olympiáda

V řadě soutěží, 

jichž se žáci naší 

školy účastní, má 

své 
nezastupitelné 

místo i zeměpisná 

olympiáda. Po školním 

kole, kdy žáci poměřovali 

své nabyté znalosti 

a dovednosti pouze mezi 

sebou, následovalo kolo 

okresní. Tam se probojovala trojice 

palkovických reprezentantů – 

Anežka Sochová (6. roč.
) a Adam 

Kolář (8. roč.) 
se ZO účastnili 

prvně, 
Veronika Eliášová (7. roč.

) 

úspěšn
ě zastupovala školu už loni. 

V tom letošním byla nejúspěšn
ější 

Anežka Sochová, která obsadila 

třetí místo v kategorii nejmladších. 

Všem našim žákům za jejich 

reprezentaci děk
ujeme.
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Pranostika

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.

Co duben našetří, to květen spálí.
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Slovo starosty

Milí  Palkovjané a Myslikovjané,

letošní zima a hezký začátek jara nám 
dovolily s předstihem zahájit práce na 
dlouho očekávaných opravách komuni-
kací.  Jedná se vesměs o cesty, které byly 
zničeny při stavbě kanalizace nebo jsou 
to takové komunikace, jejichž povrch byl 
téměř nesjízdný. 

Podařilo se nám také vyasfaltovat 
plochu před budovou Obecního úřadu, 
kde jsme provedli i některé další stavební 
úpravy. Jsem si vědom, že vám byl ztížen 
přístup do budovy, zejména starším obča-
nům a maminkám s malými dětmi. Děkuji 
Vám za trpělivost a pochopení. 

V současné době vyjednáváme dotace 
na opravu vstupu do budovy, který by 
měl být zcela zrekonstruován tak, aby zde 
umožnil snadný přístup imobilním obča-
nům a kočárkům.

Pokud nám počasí a hlavně rozpočet 
dovolí, chtěli bychom v letošním roce 
zahájit výstavbu chodníku z centra obce 
směrem na Místek. Na tuto stavbu žádáme 
o dotace Statní fond dopravní infrastruk-
tury. Stavební povolení již nabylo právní 
moci. 

Menší či větší stavební úpravy se letos 
konečně dočká parkoviště U myšáka, auto-
busová zastávka“ trafo“ a okolí autobusové 

zastávky u Tomisa. 
Ještě jednou bych Vás chtěl poprosit, 

abyste nás informovali o fungování nového 
bezdrátového rozhlasu. Celé zařízení je 
poměrně rozsáhlé, proto bude chvilku 
trvat, než všechny závady společnými 
silami odstraníme. 

Chystáme stavbu prvního dětského 
hř iště v Palkovicích, které umístíme 
vedle víceúčelové plochy za tělocvičnou. 
V těchto listech najdete dotazník, kde 
vás žádáme o tipy na umístění dalších 
takovýchto dětských hřišť. Naše vesnice 
Myslík a Palkovice jsou natolik rozsáhlé, že 
bude obtížné vyhovět požadavkům všech 
občanů, ale budeme se snažit ještě pár 
dětských hřišťátek vybudovat. 

Pokračujeme také v úpravách okolí 
myslíkovské kaple. Jen pro informaci těm, 

kteří to nevědí -  myslíkovská kaple, 
hřbitov a okolí jsou v majetku obce a netý-
kají se jich žádné církevní restituce. 

Ale abychom jen nepracovali, chci vás 
také pozvat za zábavou. V neděli 27. dubna 
2014 bude odehráno v našem kulturním 
domě divadelní představení ochotníky 
z Kozlovic. 

30. dubna 2014 se pak uskuteční sta-
vění máje před restauraci U Tomisů a na 
hřišti na Myslíku.

Hodně krásných jarních dní přeje
Váš starosta Radim Bača



P A L K O V I C K É  L I S T Y

3

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

Kompostéry
Občané, kteří nestihli vyplnit a odevzdat dotazník týkající se zájmu o kompostéry, 
mohou tak dodatečně učinit do 30. 4. 2014. Pokud někdo dotazník nemá, může si 
ho vyzvednout na Obecním úřadě v Palkovicích.

Divadelní představení
V neděli 27. 4. 2014 odehraje v našem kulturním domě Divadelní společnost Kozlovice 

představení „Kontrola v městě Kocourově aneb jeden za všechny, všichni za jednoho“. 
Začátek v 17 hodin. Předprodej vstupenek ve středu 16. 4. 2014 a ve středu 23. 4. 2014 
v pokladně Obecního úřadu v Palkovicích 7.00 – 17.00. Cena vstupenky 70,- Kč.

Velká cena Obce Palkovice – závod v obřím slalomu
V pátek 7. 3. 2014 se uskutečnil v místním Ski areálu 2 ročník „Velké ceny Obce 

Palkovice – závod v obřím slalomu“. Zúčastnilo se ho 62 závodníků v šesti kategori-
ích. Nejmladší účastníci byla čtyřletá Patricie Přadková z Frýdku-Místku. Nejstarším 
účastníkem Ferdinand Žák (74 let). Závod se jel dvoukolově a započítával se lepší čas. 
V ženských kategoriích sjela danou trať nejrychleji třináctiletá Pavla Hajná – 18,57 s. 
Z mužů byl nejrychlejší Pavel Korvas (51 let) – čas 15,65 s. Takže je vidět, že na věku 
nezáleží. Přestože letošní zima byla na sníh velice skoupá, podařilo se závod uskutečnit 
a připravit solidní závodní trať. Všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkon, za což 
byli odměněni drobnými upomínkovými předměty. Nejlepší závodníci si odvezli medaile 
a diplomy a nejrychlejší muž a žena krásné poháry. Diváci i ti, kteří zrovna nezávodili, 
se mohli občerstvit v místní restauraci „Pod sjezdovkou“, což v chladném počasí přišlo 
velmi vhod. Po vyhlášení výsledků si mohli účastníci ještě zaskotačit na diskotéce v režii 
diskžokeje Rostě Olivy. Poděkování patří všem účastníkům a také organizátorům. Myslím, 
že i přes drobné nedostatky se závod vydařil a všichni se již těší na příští ročník.

Výsledky najdete na:www.palkovice.cz – sekce Aktuality Martina Mertová
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Hasičský záchranný sbor informuje...

Vypalování suché trávy
Jaro nás letos přivítalo po krátké 

a suché zimě o něco dříve, a i když je pro 
mnohé z nás nejhezčím obdobím v roce, 
hasiči se bohužel setkávají s nárůstem počtu 
požárů z důvodů velmi nebezpečného 
vypalování suchých porostů, zakládání 
ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek 
na volném prostranství. S příchodem jara 
se také blíží čas vynášení či pálení Morany 
(neboli smrti), což je tradiční pohanský zvyk, 
který se dochoval až dodnes.

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity 
mohou přímo ohrozit lidský život! I zdán-
livě bezpečná činnost jako je spalování 
shrabaných porostů či pálení Morany 
tak může mít neblahé následky. Stačí jen 
neopatrnost, trocha nepozornosti nebo 
panika a oheň v otevřeném prostoru se 
může velice snadno vymknout kontrole, 
například při silném větru, a způsobit neje-
nom ohrožení života a značné škody na 
majetku, třeba v podobě ztráty části lesa či 
úhynu živočichů.

Na rozdíl od pálení Morany je vypalo-
vání porostů podle zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon o požární 
ochraně“) striktně zakázáno. V případě 
porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona 
o požární ochraně občanům pokuta až ve 
výši 25 000 Kč, právnickým a podnikajícím 
fyzickým osobám může být udělena sankce 
až do výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství zákon o požární ochraně 
ukládá povinnost učinit odpovídající opat-
ření proti vzniku a šíření požáru – jinak 

řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování 
nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. 
Navíc firmy jsou povinny každé spalování 
hořlavých látek na volném prostranství – 
včetně protipožárních opatření – předem 
oznámit územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje, který má pra-
vomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro 
bezpečnost spalování, či spalování zcela 
zakázat.

Občané by se také měli seznámit se 
závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy 
upravují i způsob pálení odpadů na volném 
prostranství a někdy jej i zakazují. Pálení 
odpadů na volném prostranství navíc není 
jediný způsob, jak se zbavit biologického 
odpadu. Je možné ho zkompostovat, 
odložit ve speciálních kontejnerech nebo 
sběrných dvorech. Rovněž jako rodiče si 
musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpo-
vědní za své děti (do 15 let) a rozhodně 
bychom neměli zapomenout je poučit 
o tom, jak lehce může dojít k požáru při 
neopatrném zacházení s ohněm na lou-
kách, v parcích a lesích, prostě na všech 
místech, které si děti vybírají ke svým hrám 
a radovánkám.

Bohužel i přes neustálé výzvy ve sdělo-
vacích prostředcích každoročně dochází ke 
vzniku požárů způsobených vypalováním 
starých porostů, které často končí tragicky 
s velkými materiálními škodami a v nejhor-
ším případě ztrátou lidského života. A proto 
znovu upozorňujeme vypalování suché 
trávy a porostů je zakázáno!

nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje
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Krajské ředitelství Policie ČR informuje...

Pokuty za rychlost 
Po síti internetu se šíří neustálé zaru-

čené informace a rady řidičům jak neplatit 
pokuty udělené policisty v dopravě. 
Neustále diskuze dělají řidičům v hla-
vách zmatek. Zákonné postupy policistů 
vyplývají z platné legislativy, podle které 
se policisté při výkonu svých oprávnění 
a povinností řídí. Vše musí být v souladu 
s platným právem. Jak to tedy opravdu je?

Policisté řeší porušení pravidel silnič-
ního provozu v souladu se zněním zákona 
O provozu na pozemních komunikacích, 
č. 361/2000Sb, ale také podle dalších 
předpisů zaměřených na speciální pro-
blematiky souvisejících s provozem na 
pozemních komunikacích např. předpisů 
týkajících se nákladní dopravy a přepravy 
zboží ADR, AETR a technického stavu 
vozidel.

V případě, že 
policista na sil-
nici zjistí porušení 
zákonných usta-
novení, řeší danou 
věc s přestupcem 
buďto domluvou, 
p o k u d  m u  t o 
oprávnění dovo-
lují, nebo uložením 
blokové pokuty či 
oznámením k pro-
jednání správnímu 
orgánu, což je 
obec s rozšířenou 
působností, nebo 
krajský úřad. 

Pokutu na místě uloží policista řidiči, 
či jinému účastníku silničního provozu 
pokud samotný přestupce s tímto souhlasí. 
Následně mu vystaví blok na pokutu na 
místě zaplacenou či blok na pokutu na 
místě nezaplacenou se složenkou, to v pří-
padě, že přestupce nemá u sebe peníze. 

V případě, že řidič nesouhlasí s pro-
jednání na místě, policista věc oznamuje 
správnímu orgánu a pokud má policista 
podezření, že se přestupce bude tomuto 
projednávání vyhýbat, může mu uložit 
kauci ve výši do 50 tisíc korun.
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Výše pokut
Obecně platí, že osobě mladistvé 

lze na místě policistou udělit blokovou 
pokutu do poloviny možné výše, nejvýše 
však 1000, Kč. Všem plnoletým podle 
stanovené taxy do max. výše 2500,-Kč (ve 
vymezených případech do 30.000,-Kč., 
např. přetížený kamion)

Zadržení řidičského průkazu
Policisté mají oprávnění zadržet řidič-

ský průkaz řidiči v případech, mezi které 
například patří zjištění užití návykových 
a psychotropních látek a účastenství na 
dopravní nehodě.

Překročení rychlosti a jejich postih
- o více jak 40-50km/hod.

Př i  překročení rychlosti v obci 
o 40km/hod. a mimo obec o 50 km/
hod. oznamuje policista toto jednání řidiče 
správnímu orgánu, který uloží blokovou 
pokutu v rozmezí od 5-10tis. korun se 
zákazem činnosti v rozmezí od 6 měsíců 
až 1 roku.

- o více jak 20-30km/hod.
Při překročení rychlosti v obci o více 

než 20 km/hod.a mimo obec o více než 
30km/hod. udělí policista pokutu do 
2,5tis.Kč, to v případě, že řidič překročil 
rychlost poprvé. Pokud překročí rychlost 
opakovaně, policista oznámí tuto skuteč-
nost správnímu orgánu a ten udělí pokutu 
v rozmezí od 2,5 tis-5tis.Kč se zákazem 
činnosti od 1 do 6 měsíců

- Méně než 20-30Km/hod.
U překročené rychlosti v obci o méně 

než 20km/hod. a mimo obec o méně než 
30km/hod. uloží policista pokutu ve výši 
1000 Kč.

Body v evidenční kartě řidiče
Policista př i  z j ištění přestupku 

v dopravě vydává řidiči blok, na kterém 
jsou zaznamenány údaje o řidiči, místo, 
čas, druh, zákonné §§ znění a výše pokuty. 
Podle adresy pobytu řidiče je oznámení 
o přestupku odesíláno obci s rozšířenou 
působností, která zaznamenává podle 
druhu přestupku body do evidenční karty 
řidiče. (0-12 bodů).

Při připsání 12 bodů, přichází řidič 
o řidičské oprávnění. To však může zís-
kat nazpět u příslušné obce, jakmile po 
vykonání sankce o něj požádá. Současně 
s žádostí dodá potvrzení o přezkoušení 
z odborné způsobilosti a posudek o zdra-
votní způsobilosti, včetně dopravně 
psychologického vyšetření.

O tom kolik bodů má řidič zapsaných 
v evidenční kartě, se dozví na příslušné 
pověřené obci, na základě svého dotazu. 
S 11 body z celkového počtu 12 ještě stále 
může řidič řídit. Pokud po dobu nejméně 
jednoho roku nespáchá žádný přestupek, 
jsou mu 4 body z celkového získaného 
počtu odečítány. Po dalších 12 měsících 
to jsou další 4 a celkem po 36 měsících 
zbytek.

por. Mgr. Petr Gřes
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje

Kancelář ředitele krajského ředitelství
Preventivně informační skupina
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Informace o výsledku petice občanů 
proti podnikatelské činnosti - provozu  
pily - na dolním konci Palkovic.

Koncem října roku 2013 předali 
občané Palkovic (část Na drahách)  zástup-
cům Obecního úřadu v Palkovicích petici, 
ve které si stěžovali na hlučný a denno-
denní provoz pily pana Martina Hykla na 
parcele pana Lubomíra Hušky. 

Prostřednictvím Palkovických listů Vám 
tedy sdělujeme výsledek nejen naší petice, 
ale i několika jednání na magistrátu města 
F-M, několika kontrol z magistrátu, z krajské 
hygieny i televizního šotu.

Magistrát města, odbor územního roz-
voje a stavebního řádu, došel k závěru, že 
jmenovaný pozemek pana Lubomíra Hušky 
je součástí ploch určených pro výstavbu 
rodinných domů, eventuálně pro drobné 
nerušící výrobní služby, které nebudou sni-
žovat pohodu bydlení a celkový estetický 
vzhled. Z toho vyplývá, že provozovat pilu 
na uvedených pozemcích není možno.

Jsme rádi, že jsme našli pochopení na 
našem obecním úřadu, který  nám pomohl  
naše problémy vyřešit. 

Děkujeme. Účastníci petice.  

Seriál o členech zastupitelstva

Komise pro správu a zachování 
kulturního dědictví obce, kterou vede 
Martin Kurečka, má deset členů a je 
zřizována radou obce.

Ráda bych Vás, pane Kurečko, 
dnes občanům Palkovic představila 
nejen jako člena zastupitelstva obce, 
ale zejména jako předsedu komise. 
Jak dlouho působíte v zastupitelstvu?

V zastupitelstvu obce působím zřejmě 
nejdéle ze všech zastupitelů, letos to bude 
dvacet let. V minulosti jsem vedl sociální 
komisi, která ale zanikla přechodem soci-
álních dávek pod úřady práce. V nové 
komisi pracuji v tomto volebním období. 
Měla by zviditelnit sakrální památky v naší 
obci. Součástí této komise je také Komise 
letopisecká.

Co si máme představit pod for-
mulací „zviditelnit památky“? Co je 
Vaším konkrétním úkolem?

Naším úkolem je zmapovat technický 
stav sakrálních památek. Máme dokonce 
vypracovány restaurátorské záměry a studie 

jejich oprav s ceníky 
proto, aby se neod-
borné opravy změnily 
na opravy odborné. 
Plánujeme ve spolu-
práci s Ing. Miroslavem 
Lyskem p ř í p ravu 
pomoci majitelům kul-
turních památek ve 
formě získání dotací 
a zafinancování části restaurátorských prací 
také z obecního rozpočtu. Dále chceme 
připravit na internetových stránkách obce 
mapu s vyznačenými památkami, v níž 
turistům přiblížíme zajímavé cíle v naší obci 
a zviditelníme je tak.

Můžete nám přiblížit palkovické 
památky, které jsou v evidenci 
Národního památkového ústavu?

V evidenci jsou: kostel sv. Jana Křtitele, 
který byl postaven z kamene v roce 1631, 
kaple sv. Mauritia (Mořice) postavená 
v roce 1851, kaple Panny Marie Frýdecké 
– v tomto případě jde o rustikální dílo -, 
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kaple nese ve štítu letopočet 1862, krucifix 
(kříž) u fary původně z hukvaldského hradu 
z roku 1741. Na Myslíku jsou to barokní 
sochy sv. Barbory z roku 1734 a sv. Jana 
Nepomuckého z druhé poloviny 18. století.

O čem vypovídá hodnocení stavu 
jednotlivých památek a jaké jsou 
návrhy na jejich restaurování uváděné 
v restaurátorských záměrech?

Všeobecně shrnu, že současný stav 
objektů odpovídá jejich exteriérovému 
umístění, kdy jsou vystaveny přímému vlivu 
a nepřízni klimatických podmínek. Objekty 
jsou na povrchu znečištěny tmavými depo-
sity z ovzduší a poškozeny biologickými 
nálety (výskyt mechů, lišejníků atd.). Kromě 
těchto běžných znečištění je povrch kamene 
poškozen vlivem kyselých dešťů. Modelace 
je mechanicky narušena vlivem srážkové 
vody, která stéká po povrchu pískovce 
a vymílá zrno horniny. V kameni tak vznikají 
vlasové praskliny, do nichž zatéká voda, 
která v zimních měsících zamrzá, zvětšuje 
svůj objem a dochází k dalšímu poškození. 
Restaurování by mělo proběhnout kon-
zervační metodou. Povrch bude očištěn, 
praskliny vyplněny, chybějící části budou 
doplněny a barevně sjednoceny.

Letopisecká komise – to zní taju-
plně. Co je náplní její práce?

Posuzujeme věcnou správnost obsahu 
akcí, které v obci proběhly z příspěvků od 
sdružení, složek aj. ještě před zápisem do 
kroniky, který provádí paní kronikářka 
Mgr. Jitka Krpcová. V posledním roce již 
přecházíme souběžně také na elektronické 
ukládání dat.

Nemohla jsem si nepovšimnout, 
že vnímáte naše kulturní dědictví 
i krajinu citlivě.

Nejen já, doufám, že i naši občané. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se starají a pečují také o různé kap-
ličky, boží muka atd. a tím udržují dědictví 
našich předků. Také členům komise, kteří 
věnují svůj volný čas pro zachování historie 
i památek pro budoucí generace. Velké 
poděkování patří také zastupitelům obce 
za příspěvek k získaným dotacím na opravu 
kaple na Myslíku. Zde nás už čeká jen 
poslední venkovní úprava fasády. Dotace 
z fondů EU jsme získali i díky přeshraniční 
spolupráci s polskou stranou. V minulém 
roce zastupitelstvo schválilo prohlášení 
kaple Sedmibolestné Panny Marie na 
Myslíku „Obecní památkou“. Konečně 
byl zrealizován přesun pomníku obětem 
2. světové války na Myslíku ze soukromého 
pozemku bez přístupové cesty do parčíku 
ke kapli. O tom už informoval starosta 
v Palkovických listech.

Přišel čas závěrečné otázky: jak 
relaxujete? Máte nějaký nesplněný 
sen, přání?

Věnuji se své rodině a nyní i prvnímu 
vnoučkovi. Doma je pořád co dělat. Relaxuji 
u poslechu hudby. Co se týká mého přání, 
tak nejen mně, ale všem občanům Myslíku, 
zde chybí nějaká ta „večerka“ se smíšeným 
zbožím. V Palkovicích postrádáme takové 
centrum služeb pro občany, kde by byl 
lékař, lékárna, obecní úřad aj. na jednom 
místě. Na obecním úřadu je vypracována, 
podle mého názoru, velmi zdařilá studie. 
Doufám, že po dokončení kanalizace dojde 
v příštích letech i k této realizaci. Přál bych 
si, aby se lidem dobře a spokojeně žilo nejen 
v naší obci.

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

Podnikatelská jednička
– naše místní paní veterinářka

Potřebujete očko-
vání, kastraci nebo jiné 
veterinární ošetření pro 
psa, kočku či jiné zví-
řátko? Hledáte ordinaci 

veterinárního lékaře ve Vašem 
okolí? Obraťte se na doktorku Annu 
Tylečkovou, kterou Vám dnes ráda 
představím.

K privatizaci veterinární služby 
došlo v roce 1991. Kdy jste Vy ote-
vřela svou veterinární ordinaci, paní 
doktorko?

Veterinární ordinaci v Palkovicích 
jsem otevřela po rekonstrukci domečku 
v září roku 1995. Tenkrát tady v obci 
byla převaha hospodářských zvířat, žila 
tady spousta drobnochovatelů. Byla to 
jiná doba, doma se chovaly krávy, ovce, 
kozy, prasata, králíci i drůbež. V okrese 
jsem se starala o velkochovy drůbeže, krůt 
atd. Ordinace se postupem času začala 
rozvíjet. Za tu dobu se ale ve společnosti 
hodně změnilo. Zemědělství šlo na okraj 
zájmu, mladá generace se již nevěnovala 
velkým hospodářským zvířatům. Vše se 
radikálně omezilo, stavy hospodářských 
zvířat dramaticky poklesly.

Nemáte chuť porovnat dobu 
Vašich začátků se současností?

Jsem ráda, že jsem v době, kdy jsem 
nastoupila do praxe, zažila i méně uspě-
chanou dobu, kdy jsem mohla osobně 
poznat spoustu báječných lidí a jejich 
zvířecích kamarádů díky mým výjezdům 
za nemocným zvířetem. Současný úžasný 

rozmach naší profese směrem k digitali-
zaci rentgenu, magnetické rezonanci, CT 
vyšetření, gastroskopii a jiným možnostem 
léčby vede k rychlejší a přesnější diagnos-
tice různých onemocnění zvířátek a tím ke 
zkrácení doby jejich utrpení. Dnes máme 
modernější technologie, tak nechápu, 
proč máme na sebe pořád méně času…

Vraťme se ale k Vašim začátkům.
Začínala jsem na veterinární klinice pro 

malá a exotická zvířata v Ostravě u MVDr. 
Milana Snášila, CSc. Jsem ráda, že jsem 
ho ve svém životě potkala. Absolvovala 
jsem u něj praxi nejen na škole, ale i po 
jejím ukončení, u něj na klinice. Moje 
touha mít něco vlastního, něco svého, 
snaha něco dokázat mne dovedla k roz-
hodnutí odejít z ostravské kliniky a otevřít 
si svou ordinaci v Palkovicích.

Není to ale Vaše jediné pracoviště.
Po smrti pana doktora Snášila jsem 

byla jeho společníkem oslovena, abych 
pracovala na Veterinární klinice ve 
Vítkovicích. Souhlasila jsem a od té doby 
je moje ordinace zde mým detašovaným 
pracovištěm. V Palkovicích mám celý den 
klientům k dispozici paní MVDr. Michaelu 
Čupovou, ke které se denně po příjezdu 
z Vítkovic připojuji. Společně si na odpo-
ledne objednáváme operační zákroky 
přímo u nás v Palkovicích. Vybavení v mé 
ordinaci je na takové úrovni, abychom 
mohly poskytnout co největší možnost 
diagnostiky i léčení.

Znamená to, že denně jezdíte do 
Ostravy?

Ano. Veterinární klinika Vítkovice, 
s.r.o. se nachází u vlakového nádraží, není 
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to daleko. Mám tam každé dopoledne 
objednané klienty většinou na chirurgické 
výkony. Je nás tam celkem pět doktorů, 
ordinujeme každý den bez výjimky a poho-
tovost máme denně od sedmé hodiny 
ranní do půl osmé večer. Dá se říct, že 
není nikdy zavřeno. Kontaktní email: 
veterina.vitkovice@seznam.cz, telefonický 
kontakt do Ostravy je 596 788 46 - 47 
a na webových stránkách naleznete 
další informace o nabídce služeb viz:
www.zoomedica.cz. Už více než třicet let 
jsme smluvní veterinární ordinací pro ost-
ravskou zoologickou zahradu. V současné 
době po úspěšném porodu slonice se 
staráme o slůně, které mělo slabě vyvinutý 
sací reflex.

A co palkovická ordinace a její 
ordinační hodiny?

Ordinujeme denně od 8:00 hodin 
do 17:00 až 18:00 a ke konci týdne do 
15:00 hodin. Jinak jsem pořád na tele-
fonu 602 781 039. Dá se také říci, že 
ordinujeme vždy, když je otevřená hlavní 
brána. Jednotlivé případy také konzultu-
jeme po telefonu a řešíme, jestli je nutné 
přijet ihned do ordinace, nebo vyřešit 
situaci se zvířátkem jinak. Poskytujeme 
komplexní veterinární služby, RTG, sono, 
EKG, inhalační narkózu a terapeutický 
laser. Provádíme rentgenologii DKK 
a DKL, diagnostiku březosti, čipování, 
tetování, dále některá laboratorní vyšet-
ření a vystavujeme europasy. Prodáváme 
také osvědčená značková krmiva.

Kdo jsou Vaši klienti?
Nyní mne živí z velké části malá 

zvířata: psi, kočky, drobná zvířata 
zájmových chovů, děti chodí se svými 
mazlíčky - křečky, morčaty, želvičkami. 
Vzhledem k tomu, že se ordinace nachází 

na vesnici, pořád je zde „smíšená praxe“. 
To znamená, že její součástí jsou stále 
drobná hospodářská zvířata – ovce, 
kozy, prasata, drůbež. Nesmím také opo-
menout i jeden chov prasat na Horním 
konci – u pana Ing. Jaroslava Bači se 
staráme o běžnou prevenci a vakcinaci. 
Spolupracujeme spolu už několik let. 
Soukromí zemědělci v dnešní době 
opravdu nemají lehkou pozici a lidé by je 
měli opět více podporovat namísto nepo-
ctivých řetězců. Občas se stane, že k nám 
přivedou i koně, kterého zašijeme přímo 
na dvorku. Měli jsme tady i vzácnou 
kachnu, hada, leguána. Každému pacien-
tovi je věnována individuální a komplexní 
péče. Uvědomujeme si citelný nedostatek 
času každého z nás v dnešní uspěchané 
době. Nabízíme tedy možnost objednáv-
kové služby. Naším cílem je spokojený 
život Vašeho zvířecího kamaráda. Akutní 
stavy lze ošetřit samozřejmě i mimo 
ordinační hodiny po telefonické domluvě 
na čísle 558 656 320 nebo na již zmí-
něném mobilu 602 781 039. Máme 
zajištěné i výjezdy k těžce nemocnému 
zvířeti, které je hodně zesláblé, nebo na 
požádání vyjíždíme například k porodu 
u velkých a těžkých zvířat.

Odkud za Vámi jezdí majitelé 
svých mazlíčků?

Nasávací oblast jsou Palkovice a okolní 
vesnice, jezdí k nám i klienti z Frýdku-
Místku, Frýdlantu nad Ostravicí nebo 
z Hodslavic, z Nového Jičína, dokonce se 
u nás zastaví i chalupáři z Ostravy. Každý 
se u nás může objednat i k chirurgickému 
zákroku. Odměnou pro nás je, že se 
k nám, do naší malé ordinace, lidé hodně 
vracejí. Vyberou si nás opakovaně, když si 
pořídí nové zvířátko a přijedou se k nám 
ukázat, popovídat si.
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Popište nám příjezdovou trasu 
k Vašemu domečku na Osadě.

Pokud k nám pojedete od transfor-
mátoru, držte se cyklostezky, která vede 
k aquaparku a ti, kteří přijíždějí od Kozlovic, 
odbočí u hospody U Myšáka, projedou 
kolem autoservisu Kubala a dál ve směru na 
Olešnou. Rodinný dům se nachází po pravé 
straně a na plotě je velká reklamní tabule.

Stalo se Vám někdy něco nepří-
jemného? Jsou zvířátka pro Vás 
nebezpečná?

Ano, jednou mne pokousal kůň. Šla 
jsem pomáhat nemocnému hříběti, které 
mělo bouli na těle. Klisnu jsme vyvedli ven 
z ohrady a valach tam zůstal. Byl klidný, 
přivázaný a vůbec si mne nevšímal. Když 
jsem se otočila ke hříběti, zákeřný valach 
si počkal a „bafnul“ mne zezadu pod žebra 
a vyhodil mne do vzduchu. Měla jsem štěstí, 
že jsem měla na sobě hrubý vlněný svetr.

Na co ráda vzpomínáte?
Dříve se v obci pořádaly přednášky 

pro Svaz chovatelů, pro různé generace 
od dětí až po lidi v důchodu. Osvěta byla 
kdysi větší. Kdyby byl zájem, určitě bych 
si našla čas i dnes, například zajít do 
školy a připravit si pro děti přednášku na 
témata, o která by byl zájem.

Co popřejete občanům Palkovic?
Každému přeji hlavně zdraví. Osamělým 

lidem přeji, aby jim pomáhala ta naše zví-
řátka, jsou to totiž „léčivky duší“. Každý 
by měl mít vedle sebe blízkého člověka, 
chlupaté zvířátko nebo opeřence.

Rozhovor byl poskytnut v klidnější 
době, kdy v ordinaci nebyl zrovna žádný 
frmol. To jsem měla štěstí, alespoň mne 
nepokousal žádný kůň. 

Za rozhovor poděkovala Iveta Trochtová.

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice

Vzpomínka
Dne 26. února 2014 to bylo10 let, 

co navždy odešel tehdejší starosta našeho 
sboru pan Miloslav Menšík. Dovolte, aby-
chom na něj prostřednictvím listů krátce 
zavzpomínali.

Do SDH vstoupil v roce 1970, od roku 
1985 se pečlivě staral o kroniku sboru 
a od roku 1991 plnil funkci starosty, kte-
rou vykonával až do posledních chvil svého 
života. Pro svou přátelskost, upřímnost 
a svůj humor si získal oblibu nejen mezi 
svými vrstevníky, ale také u mladších 
členů. Byl to člověk, který dokázal stme-
lit kolektiv složený z různých generací. 
V době jeho „starostování“ se náš sbor 

začal ve větší míře podílet na kulturních 
a společenských akcích, začali jsme se 
také více zúčastňovat soutěží v požárním 
sportu. Důležité pro nás bylo to, že kdy-
koliv jsme potřebovali s něčím pomoct, 
mohli jsme se na něj obrátit.

Mimo aktivity ve sboru v Palkovicích 
byl také činný v okrsku Kozlovice a jako 
zastupitel Obce Palkovice.

Na chvíle prožité s ním velmi rádi 
vzpomínáme, a proto  pořádáme na jeho 
památku každý rok začátkem července 
noční soutěž „O pohár palkovické sjez-
dovky - Memoriál Miloslava Menšíka“.

Děkujeme všem, kteří vzpomněli 
s námi.

Za SDH Petra Opělová
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Základní škola a Mateřská škola Palkovice

Žáci 5. ročníku se učili lyžovat 
a jezdit na snowboardu

Už se stalo tradicí, že žáci 5. ročníku se 
pravidelně účastní základního lyžařského 
kurzu na sjezdovce v Palkovicích. Ne jinak 
tomu bylo i letos. Přestože letošní zima 
byla velmi teplá, provozovateli sjezdovky 
se podařilo sjezdovku velmi dobře připravit 
a my jsme mohli v pondělí 3. února vyrazit 
na svah. Všichni se velmi těšili.

Protože byl v letošním roce velký zájem 
o snowboard, jedno družstvo bylo snow-
boardistů a dvě družstva lyžařů. Podmínky 
pro lyžování byly celý týden výborné. 
I počasí nám přálo.

Děti si pobyt na sjezdovce velmi uží-
valy. Naučily se základům snowboardu 
a lyžování a ty co už lyžovat uměly, si své 
lyžování zdokonalily a procvičily.

Na konci kurzu si mezi sebou všichni 
i zazávodili.

Své dovednosti na lyžích i snowboardu 
si budou moci v příštích letech rozšířit na 
zdokonalovacím lyžařském kurzu.

Velké poděkování patří všem, ktří 
nám pomohli takto příjemně prožít týden 
na místní sjezdovce – vlekařům, obsluze 
v restauraci a především panu Zbyňku 
Žákovi, který byl velmi vstřícný a pro děti 
zajistil i zapůjčení lyží a snowboardů.

Také nám umožnil, v rámci „Olympijských 
her“ na naší škole, zorganizovat školní 
závody v lyžování a snowboardu. Připravil 
pro nás výborné podmínky na svahu, 
poskytl nám i technické zabezpečení 
závodu. Za to všechno, mu patří veliké 
poděkování.

Těšíme se na příští setkání na sjez-
dovce v Palkovicích.

Zapsala Mgr. Alice Gorelová,
vedoucí kurzu

Hledáme nejstarší knihu Albatrosu!
V letošním roce oslavilo nakladatel-

ství Albatros 65. výročí svého založení. 
K tomuto výročí proběhla na ZŠ soutěž 
„Hledáme nejstarší knihu Albatrosu“. 
Toto nakladatelství se již řadu let věnuje 
vydávání hlavně knih pro děti. Jednou 
z prvních knih, které vyšly v roce 1949, 
byla kniha K. J. Erbena „Říkej si a hrej“.

Do soutěže přinesli žáci knihy, které 
našli doma ve svých knihovničkách. 
Nejstarší knihu z roku 1949 přinesla 
žákyně 4. třídy Vendula Veselková - 
Říkej si a hrej. Do soutěže se zapojili žáci 
1. stupně, kteří přinesli téměř 80 knih. 
Knihy byly vystaveny ve školním vestibulu 
a žáci i rodiče si je mohli prohlédnout.

Mgr. Miroslava Kubalová
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Olympijský den na ZŠ a MŠ v Palkovicích
Ve čtvrtek 13. 2. 2014 se na ZŠ a MŠ v Palkovicích konal Olympijský den. Této 

sportovní akce se zúčastnili žáci MŠ, I. i II. st. ZŠ. Soutěžící si mohli vybrat ze tří 
nabízených olympijských sportů – sjezdové lyžování, snowboarding, plavání. Závody 
ve sjezdovém lyžování a snowboardingu byly odjety na sjezdovce v Palkovicích, která 
byla i přes téměř jarní teploty ve velmi dobrém stavu. Závodnici byli rozděleni do šesti 
kategorií, umístění žáků na stupních vítězů v jednotlivých kategoriích bylo následující:

I., II. stupeň (lyže)
V. - VI. tř. – chlapci – David Leňko, Vít Jakub Pavlas, Vojtěch Bosák
 dívky – Eliška Kubalová, Eva Irene Martinová, Anežka Sochová
VII. - IX. tř. – chlapci – Jakub Ryška, Jan Oliva, Denis Vaško
   dívky – Ivana Matuszynská, Eva Hlaváčková, Karolína Škorňová  
I., II. stupeň (snowboard)
V. - IX. tř. – chlapci – Matouš Horyl, Matěj Svobodník, Dominik Bůžek
   dívky – Markéta Balašová, Kateřina Janečková, Kristina Gřesová

Závody v plavání se konaly na SŠED ve Frýdku – Místku. Na žáky čekal úsek o délce 
25m, který mohli plavci zdolat libovolným plaveckým způsobem. Opět byli závodníci 
rozděleni do kategorií, konečné umístění bylo takovéto:

I. stupeň
štafeta
1. místo (Vít Kubala II. tř., Anna Olejníková III. A, Eva Kořenská III. B, Tereza Linartová IV. tř.)
2. místo (Ester Kuchařová II. tř., Tomáš Krpec III. A, Alice Vraníková III. B, Matěj 

Minarčík IV. tř.)
3. místo (Tomáš Slípek II. tř., Eliška Václavíková IV. tř., Nela Šigutová III. A tř., Eliška 

Šotkovská IV. tř.)
jednotlivci – II. tř. – chlapci – Olivek Grzych, Adam Šrámek, Vít Kubala
 dívky – Evelína Vašková, Tereza Ježková, Nikol Krautová
 III. tř. – chlapci – Matěj Zlý, Tomáš Krpec, Tomáš Škodík
 dívky – Anna Olejníková, Eva Kořenská, Nela Šigutová
 IV. tř. – chlapci – Matěj Minarčík, Jakub Kučera, Alan Hajdušek
 dívky – Tereza Linartová, Eliška Šotkovská, Adéla Mičulková

II. stupeň
štafeta
1. místo (Jiří Bajtek IX. tř., Jan Hlisníkovský VI. tř., Jan Harmadi VII. tř., Tereza 

Hyklová VII. tř.)
2. místo (Pavlína Juchelková VII. tř., Hana Polášková VI. tř., Adam Kolář VIII. tř., 

Anna Talová VI. tř.)
3. místo   (Jiří Minarčík IX. tř., Vojtěch Majchrovský VII. tř., Miroslav Maceček VIII. tř., 
   Martina Ondráčková VI. tř.)
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jednotlivci 
VI. - VII. tř. – chlapci – Jan Harmadi, Vojtěch Majchrovský, Petr Opěla
         dívky – Pavlína Juchelková, Hana Kořenská, Anna Holubová
VIII. - IX. tř. – chlapci – Petr Bílek, Jiří Bajtek, Adam Kolář

Pro žáky MŠ a I. třídy byla v tělocvičně připravena stanoviště, na kterých žáci plnili 
různé úkoly, zaměřené na jejich obratnost a koordinaci pohybu. Po absolvování stanovišť 
byli všichni žáci odměněni sladkými odměnami.

Mgr. Pavel Tomalík

Noc s Andersenem
Dne 4. dubna 

2014  p roběh l a 
na naší škole Noc 
s  Ande r s enem, 
noc s pohádkami. 
Letos se sešly děti 
z 1. až 3. tř ídy. 
Děti se zabývaly 

hlavně pohádkami Karla Jaromíra Erbena 
a Boženy Němcové, rovněž se seznámily 
s pohádkami H. Ch. Andersena. Pan 
Andersen (pan Kozel starší) předčítal 
dvěma skupinám dětí. Mladším dětem 
první a druhé třídy Ošklivé káčátko, star-
ším třeťákům Křesadlo. Součástí večera 
byla návštěva školní knihovny, kde si pro 
nás připravila paní učitelka Jitka Krpcová 
zajímavý program, kde byl kvíz o pohád-
kách uvedených autorů. Dalším zážitkem 
byla návštěva pana učitele Bjolka. Mladším 
dětem promítal staré pohádky a třeťáky 
zajímavým způsobem seznámil s pře-
kladem básní. Pak následovala stezka 
odvahy se strašidelnou hudbou. Děti šly 
po stopách a z písmenek složily tajenku, 
písmenka byla uschována ve strašidelných 
krabicích. Vše bylo na školní zahradě, 
protože nám počasí přálo. Pak jsme si 

poslechli pohádku na dobrou noc, letos 
jsme si četli i z knihy Petra Morkese 
Komisař Vrťapka. Pomaloučku děti ulehly 
ke spánku. Pořád jsme si měli co povídat.

Tomuto večeru předcházela chari-
tativní sbírka (už 5. rokem) na konto 
frýdecko-místecké charity – na provoz dět-
ského neziskového klubu Nezbeda. „Děti 
dětem“ - bylo motto sbírky, nemyslet jen 
na sebe, ale udělat radost i někomu dru-
hému, který to potřebuje. Této sbírky se 
spoluúčastnily i děti školního parlamentu. 
Celkem se vybralo 2100 Kč.

Druhý den ráno jsme pečlivě sbalili 
spacáky, někteří si zacvičili, zatancovali 
a šli do jídelny posnídat. Po snídani si pro 
děti přišli rodiče a my jsme se rozcházeli 
s tím, že čtení je moc fajn zážitek.  Zkusme 
jen více číst, povídat si, pak si lidé budou 
i více rozumět, vzájemně se chápat. Máme 
dobře vybavené knihovny, používejme 
je. Touto cestou bych ráda poděkovala 
zúčastněným učitelům. Svůj čas dětem 
věnovaly paní učitelky Olga Bačová, 
Miroslava Kubalová, Věra Krpcová, a Jitka 
Krpcová, pan učitel Lukáš Bjolek, paní 
zástupkyně Pindurová a další zaměstnanci 
školy.

Sepsala Mgr. Miroslava Žídková
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PROJEKT „Putování historií“
Ve škole jsme si v měsíci březnu poví-

dali s paní učitelkou Zuzanou Kvapilovou 
o pravěku a četli dvě knihy, které ilustroval 
Zdeněk Burian. Knihy se jmenovaly „Lovci 
mamutů“ a „Osada havranů“, napsal je 
Eduard Štorch.

Dne 20. března, ve středu jsme se 
s naší a pátou třídou a vyučujícími vydali 
na exkurzi „ Po stopách Zdeňka Buriana“ 
do Štramberka. Nejprve jsme navštívili 
muzeum Zdeňka Buriana, kde jsme viděli 
expozice světoznámého malíře pravěku 
a dobrodružství, který část svého života 
prožil ve Štramberku a nechal se oko-
lím tohoto města inspirovat. Dále jsme 
navštívili i muzeum loutek s expozicí 
figurín historicky významných osobností 
města a expozicí loutek ze sbírek Milana 
Knížáka. Po krátkém odpočinku na 
štramberském náměstí jsme se vydali na 
naučnou stezku k hoře Kotouč a poté 
k jeskyni Šipka. Jeskyně Šipka se stala 
velkou inspirací pro Zdeňka Buriana, zde 
se rád uchyloval a přemýšlel o tom, jaké 
to bylo v pravěku. K jeskyni Šipka jsme se 
dostali po červené turistické stezce, kterou 
lemovaly mohyly některých významných 
osobností naší země např. Františka 
Palackého, Leoše Janáčka, Bedřicha 

Smetany a T. G. Masaryka. Po zhlédnutí 
jeskyně Šipka jsme došli k autobusu, 
který nás dovezl zpátky do naší školy 
v Palkovicích.

Na tento den nám přálo krásné jarní 
počasí a výlet spojený s exkurzí se mi 
velice líbil.

Tereza Radová, žákyně 4. třídy

Ve čtvrtek 20. března jsme byli se 
školou na výletě ve Štramberku.

Nejprve jsme šli do muzea malíře a ilu-
strátora Zdeňka Buriana. V muzeu jsme 
viděli obrazy pravěkých lidí i zvířat. Zdeněk 
Burian ilustroval mnoho knih, například 
knihy Eduarda Štorcha Lovci mamutů, 
Osada havranů. Ilustroval také nejznámější 
dobrodružné knížky světových autorů. 
Nakreslil postavy, jako jsou Robinson, 
Vinnetou a Tarzan. Podle jeho obrazů 
byl také natočen slavný film režiséra Karla 
Zemana Cesta do pravěku.

Také jsme navštívili jeskyni Šipka, kte-
rou obývali pravěcí lovci. Při průzkumu zde 
objevili čelist neandrtálského dítěte. Tato 
jeskyně motivovala Zdeňka Buriana k pra-
věkým kresbám. Jako dítě si tam hrával.

Výlet se mi moc líbil, nejvíce mě zaujala 
jeskyně Šipka.

Navíc bylo moc pěkné jarní počasí.
Jarek Zeman, žák 5. třídy

Zeměpisná olympiáda
V řadě soutěží, jichž se žáci naší školy 

účastní, má své nezastupitelné místo 
i zeměpisná olympiáda. Po školním 
kole, kdy žáci poměřovali své nabyté 
znalosti a dovednosti pouze mezi sebou, 
následovalo kolo okresní. Tam se probo-
jovala trojice palkovických reprezentantů 

– Anežka Sochová (6. roč.) a Adam Kolář 
(8. roč.) se ZO účastnili prvně, Veronika 
Eliášová (7. roč.) úspěšně zastupovala školu 
už loni. V tom letošním byla nejúspěšnější 
Anežka Sochová, která obsadila třetí 
místo v kategorii nejmladších. Všem našim 
žákům za jejich reprezentaci děkujeme.

Lukáš Bolek
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Sportovní gymnastika
V pátek 14. 3. 2014 se na ZŠ Jiřího 

z Poděbrad ve Frýdku-Místku konalo 
okresní kolo ve sportovní gymnastice. 
Naši školu v této soutěži reprezentovalo 
osm žáků. Družstvo chlapců ve složení 
Jan Ryška, Štěpán Zeman a Marek Kozel 
vybojovalo 2. místo, v jednotlivcích pak 
1., 10. a 4. místo, družstvo děvčat ve slo-
žení Karolína Bužková, Anna Olejníková, 
Evelína Vašková a Marie Mazurová 
4. místo, v jednotlivcích 3., 14., 17., 27. 
místo a družstvo děvčat ve složení Kristina 
Gřesová, Vanda Gřesová a Eliška Mertová 
2. místo, v jednotlivcích 5., 6., 7. místo 

a postoupilo tak do krajského finále, které 
se konalo v pondělí 31. 3. 2014 se na 
SPgŠ a SZŠ v Krnově. Tohoto sportovního 
klání se zúčastnily základní i střední školy 
z pěti okresů Moravskoslezského kraje. 
Naše žákyně musely předvést bezchybné 
výkony na prostných, hrazdě a přeskoku. 
V nabité konkurenci obsadila naše škola 
celkové 6. místo v dané kategorii. V celko-
vém pořadí žákyň IV. a V. tříd se gymnastky 
naší školy umístily následovně: Kristina 
Gřesová – 12. místo, Vanda Gřesová – 
22. místo, Eliška Mertová – 25. místo. 
Všem žákům patří poděkování za reprezen-
taci školy a gratulace k pěknému umístění.

Mgr. Pavel Tomalík

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
Loňské léto bylo příznivé, a proto tedy 

nebylo divu, že žáci nasbírali v průběhu 
podzimu celkem 903 kg kaštanů a žaludů. 
Mezi nejlepší, kteří nasbírali více než 
70 kg, patřili:

1. místo: Samuel Krpec, 5.tř. 217 kg
2. místo: Ester Kuchařová, 2.tř. 126 kg
3. místo: Veronika Halatová, 1.tř. 101 kg
4. místo: Vojtěch Krpec, 5.tř.81 kg
5. místo: Lucie Kovářová, 3.tř. 70 kg

Všichni žáci, kteří 
se soutěže zúčastnili, 
byli 3. dubna 2014 
odměněni krásnými 
cenami a spoustou slad-
kostí zástupcem myslivců p. Františkem 
Kuchařem.

Tato tradice již trvá více než desítku let 
a my doufáme, že spolupráce bude pokra-
čovat i nadále stejně úspěšně a naše děti 
budou moci projevit nejen zájem o naši 
lesní zvěř, ale dozví se vždy ještě spoustu 
zajímavostí od těch nejpovolanějších.

Mgr. Zuzana Kvapilová

Mateřská škola Palkovice

Návštěva z Polska

Na pátek 21. března se děti z naší MŠ 
už hodně dlouho těšily. Poprvé k nám 
měly přijet děti z družební mateřské školy 
z Polska- z Kobiernice.

Naši nejmenší se na tuto událost 
dlouho pečlivě připravovali - zelené oble-
čení, jarní kloboučky, písničky, básničky.

Zahájení bylo na zahradě MŠ Habeš. 
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, tak 
hurá na to!
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Volební valná hromada
TJ Sokol Palkovice

Další čtyři roky uběhly jako voda a tak 
přišel čas na setkání palkovických spor-
tovců při volební valné hromadě, která 
se uskutečnila 21. března v podvečerních 
hodinách v Restauraci pod Habešem.

Ve svých úvodních 
slovech zhodnotil uply-
nulé volební období 
předseda sportovní obce 
Jaroslav Čechmánek. 
A nutno dodat, že bylo opravdu co připo-
menout. Sportovní úspěchy jednotlivých 

Po úvodních slovech obou vedoucích 
učitelek - seznámení se s tradicí vítání 
jara a pálení Moreny, odemkla JARNÍ 
BRÁNU paní učitelka Adamusová.

Děti ze třídy Květinka předvedly tane-
ček Loučení se zimou, děti ze Sluníčka 
se naučily polskou písničku Kotki dwa, 
kterou s nimi zpívaly i předváděly ostatní 
děti. Všichni ještě přednesli básničky, 
zazpívali několik písniček a pak už se celý 
dlouhý průvod vydal směrem k potoku 
k Bařině. Obě Moreny - jednu od našich 
dětí a druhou od polských kamarádů - 
jsme zapálili a poslali po vodě. Letos se to 

podařilo - na rozdíl od loňska, kdy se nám 
Morena zachytila pod mostem a zima 
ne a ne skončit. Na myslivecké chatě 
čekalo na všechny bohaté pohoštění, 
které připravily ochotné maminky. Děti 
si společně pohrály, zatančily.

Celou návštěvu zakončil výtečný 
oběd a prohlídka MŠ Habeš, kde se 
našim kamarádům z Polska velmi líbilo, 
s velkým smutkem v očích se děti loučily 
a vzájemně si předávaly dárky. Teď jsou 
pozvány naše děti do Polska a už se těší, 
co si pro ně jejich kamarádi připravili.

Kolektiv učitelek MŠ

Sport…

Nejlepší sportovec 
Moravskoslezského kraje 2013

Aula Vysoké školy báňské Technické 
univerzity v Ostravě je tradičním dějištěm 
vyhlášení nejlepších sportovců našeho 
kraje. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. 
Slavnostní gala večer u příležitosti vyhlá-
šení sportovce roku proběhl ve čtvrtek 
12. 3. 2014. Pod taktovkou známého 
sportovního komentátora a moderátora 
večera Štěpána Škorpila, si na pódium 
pro svá ocenění přišli nejlepší junioři, 
dospělí, družstva, trenéři a cvičitelé a hen-
dikepovaní sportovci.  Tato slavnostní 
a prestižní akce se opět po dvou létech 

týkala i naší obce, lépe řečeno našeho 
občana. Oceněným trenérem a cvičitelem 
Moravskoslezského kraje za rok 2013 
se stal náš občan pan Jindřich Plaček. 
Dostalo se mu ocenění za celoživotní 
práci pro turistiku a výchovu mládeže. 
Pan Plaček je nepřehlédnutelnou „ikonou“ 
naší obce a toto ocenění si bez pochyby 
právem zaslouží. Jsme velice rádi, že u nás 
v Palkovicích máme takové spoluobčany 
a jsme na ně právem hrdi. Panu Plačkovi 
moc blahopřejeme a přejeme mu do dal-
ších aktivních let hodně zdraví a elánu.

Z pověření redakční rady
zapsal Tomáš Huďa, zastupitel obce
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oddílů, budovatelskou činnost, obětavou 
práci trenérů a celého organizačního 
výboru. Jak sám uvedl po dobu 16 let 
vedení této více jak 600členné organizace 
jsou vidět ohromné výsledky a kus obětavé 
práce všech aktivních jedinců.

Zajisté bez podpory obce, sponzorů 
a obětavé práce všech zainteresovaných by 
nebyla organizace tam, kde je. Rozrůstající 
se sportovní zázemí a aktivní přístup ke 
zdravému způsobu života, oslovuje stále 
více a více lidí uvědomujících si, že bez 
pohybu je život chudší. Připomenul, že 
tělovýchovná jednota je otevřená dal-
ším aktivním zájemcům i těm, kteří jsou 
ochotni se zapojit do trenérské, organi-
zační či sponzorské činnosti.

V uplynulých čtyřech létech se událo 
opravdu mnoho. Organizace oslavila 
svých 100 let činnosti kdy „Palkovice žily 
sportem“, společně s dalšími kulatými 
výročími oddílů ASPV, volejbalu a fotbalu. 
S obcí Palkovice se realizoval mezinárodní 
projekt „Sportujeme a bavíme se spolu-
-Palkovice-Porabka“, řada turistických, 
gymnastických, fotbalových, volejbalových 
a dalších sportovních podniků. Tradiční 
byla účast při realizaci obecních slavností.

Sportovci šířili slávu nejen doma, ale 
také po celé české republice i v zahraničí. 
Nelze zapomenout na ocenění „Nejlepších 
sportovců kraje“, které získali členové 
a trenérské vedení turistického oddílu 
Žlutého kvítku a Modrých šípů pod vede-
ním Jaromíra Šupiny a Jindřicha Plačka. 
Dalšími významnými úspěchy je účast 
ženských a mužských týmů volejbalu hrají-
cích druhou národní ligu a krajské soutěže, 
gymnastického oddílu ASPV a nejmenších 
fotbalistů. O úspěších sportovců reprezen-
tující organizaci, ale také samotnou Obec 

Palkovice se dozvěděla široká veřejnost 
z mnoha sdělovacích prostředků.

Udržované a rekonstruované sportovní 
zázemí volejbalových, tenisových i fotba-
lových hřišť nabízí kvalitní sportovní vyžití 
všem zájemcům nejen z řad členů, ale také 
široké veřejnosti za mírnou úplatu, která 
napomáhá chodu jednotlivých oddílů.

V samotném výboru TJ nastaly per-
sonální změny. Odstupující mnohaletí 
členové, kteří odvedli ohromný kus práce, 
předávají svá místa po souhlasném hla-
sování novým zástupcům jednotlivých 
oddílů.  Poděkování tak patří dlouholeté 
cvičitelce paní Martině Mertové, kterou 
nahradil Marek Ondračka, Jaromíru 
Šupinovi z kontrolního výboru, kterého 
nahradí Monika Kozlová a tu na pozici 
hospodáře zastoupí nově přijatá Jiřina 
Opělová. Nicméně všichni jmenovaní se 
nadále budou věnovat dětem a sportovcům 
ve svých oddílech.

Závěrečná slova však patří samotnému 
předsedovi:

„….poděkování patří především Vám 
všem členům a vedoucím oddílů TJ za to 
co pro ostatní děláte, jak druhým věnujete 
svůj volný čas a jak za to někdy nesklidíte 
poděkování, ale třeba opačnou reakci, než 
by jste čekali. I to vše patří k této práci, 
kterou děláme a snažíme se, aby nevyšla 
vniveč, ale byla ku prospěchu...prostě je to 
tak a kdo chce tak to vidí a ocení…věřím, 
že další čtyřleté období bude úspěšné po 
všech směrech.“

Jaroslav Čechmánek,
předseda TJ Sokol Palkovice.

Mgr. Petr Gřes,
tajemník TJ Sokol Palkovice
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Regionální soutěž
ve sportovní gymnastice

V sobotu 22. 3. 2014 se uskutečnila 
v naší tělocvičně regionální soutěž ve 
sportovní gymnastice. Zúčastnilo se jí 78 
dětí z TJ VP FM – 11. ZŠ, SK Paskov 
a TJ Palkovice.

Náš oddíl reprezentovaly především 
předškolní děti a mladší žactvo. I přes 
současné problémy si naše děti nevedly 
vůbec špatně. V kategorii předškolních dětí 
– dívky získala Nela Dreslerová stříbrnou 
medaili a Julie Mazurová bronz.

V kategorii předškolních dětí – chlapci 
jsme byli jedinými účastníky. Naši kluci se 
umístili takto:

1. Filip Muroň
2. Jan Janošec
3. Jiří Olejník
4. Daniel Kozel
5. Kryštof Podola
Soutěže mladších žákyň se zúčastnilo 

11 družstev. Naše děvčata se umístila 
na 4. místě. V jednotlivcích byla Anička 
Olejníková desátá, Evelína Vašková čtr-
náctá a Marie Mazurová patnáctá.

Mladým volejbalovým nadějím
se daří

Halová sezóna se pomalu blíží ke konci 
a také volejbalová mládež dohrává své 
soutěže, a nutno podotknout, že úspěšně. 
V neděli 23. 3. 2014 se ve sportovní 
hale v Palkovicích odehrálo poslední kolo 
okresní soutěže staršího žactva. Soutěž se 
hrála formou šesti turnajů a účastnily se 
jí 4 týmy. Naše hráčky se po celou dobu 
soutěže praly o nejvyšší stupínek, ale na 
suverénní tým ŠSK Beskydy, který byl 
poskládán jen z chlapců, nestačily. Po 
urputném boji s volejbalistkami z Kozlovic 
nakonec uhájily konečné 2. místo v sou-
těži. Pro velký zájem jsme na tento turnaj 
složili (mimo soutěž) také palkovický „B“ 
tým, který byl poskládán jak z chlapců, 
tak děvčat. Pro mnohé z nich se jednalo 
o první zápasovou zkušenost z šestko-
vého volejbalu, šlo tedy pouze sbírání 
zkušeností.

V nedě l i 30. 3. 2014 proběhlo 
v Místku krajské kolo barevného minivo-
lejbalu. Turnaje se zúčastnilo 14 dětí ve 

věku 6 – 11 let. Tento turnaj se hrál ve 
dvojicích, které byly podle věku zařazeny 
do jednotlivých kategorií. Každá katego-
rie měla svá pravidla, jejichž náročnost 
byla odstupňována podle úrovně hráčů. 
Cílem těchto turnajů je hlavně radost 
z pohybu – především u těch nejmenších, 
a sbírání zkušeností. Dvě družstva našich 
nejstarších hráček si dokonce vybojovala 
účast v oblastním kole, když se ve své kate-
gorii umístila na 5., respektive 7. místě, 
z 26 družstev.

A aby volejbalu nebylo málo, ve čtvrtek 
3. 4. 2014 se dohrála okresní soutěž mlad-
šího žactva trojic. Tato soutěž se taktéž 
hrála turnajově, v osmi turnajích. Soutěže 
se zúčastnilo 22 družstev. Palkovice měly 
přihlášeny dva týmy. Náš „A“ tým se 
v celkovém pořadí umístil na vynikajícím 
3. místě. „B“ tým skončil na 14. místě, což 
lze také považovat za úspěch, neboť tyto 
hráčky jsou řádově o dva až tři roky mladší 
oproti „A“ týmu, a tak mají umístění na 
lepších příčkách teprve před sebou. 

Veronika Fatrdlová
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V kategorii mladších žáků I se naše 
družstvo stalo přeborníkem regionu. 
V jednotlivcích pak Jan Ryška získal zlatou 
medaili, Marek Kozel stříbro a Štěpán 
Zeman se umístil na 4. místě.

V kategorii starších žákyň skončila Bára 
Šidelková na 7. místě.

Do krajské soutěže, která se uskuteční 
v neděli 27. 4. 2014 v naší tělocvičně, 
postoupilo pět dětí. Tímto vás všechny 
zveme – přijďte se podívat na zajíma-
vou soutěž a povzbudit naše závodníky 
a závodnice. 

Martina Mertová

Blahopřejeme...
V únoru slavily kulaté výročí paní 

Emilie Dárková a paní Františka 
Jurečková z Palkovic. V březnu také 
přijala kytičku k narozeninám paní Helena 
Košáková z Palkovic. 
Dneska je Tvůj velký den,
který bude oceněn,
zetěm, vnuky, dcerou,
náležitou měrou.

My Ti, milá babičko,
přejem pevné zdravíčko,
moře lásky, žádné vrásky
a jen samé sluníčko.

Vínečko popíjejte, písničku si zazpívejte 
a s dobrou náladou na svět se dívejte. 
Přejeme dlouhý život ve zdraví, redakční 
rada Palkovických listů, starosta, rada 
a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Rozloučili jsme se...
Navždy nás opustil pan Ludvík Dvor-

ský z Myslíku a pan Jaroslav Bujnoch 
z Palkovic.

Jediné srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou budit je chtěli,
neozve se nám vícekrát,
utichlo, zmlklo, šlo už spát…

Př i jměte prosím, 
projev naší nejhlubší 
účasti s těžkým zármut-
kem, jenž Vás postihl. 

redakční rada Palko-
vických listů, starosta, 
rada a zastupitelstvo 
obce a KPOZ

Společenská rubrika

Senior klub bilancuje

Výroční členská schůze 19. února 
2014 zhodnotila naši práci a vytyčila plán 
práce na rok 2014. Zpráva říká, že:
- Senior klub měl k 1. lednu letošního 

roku 211 členů a tento počet stále 
narůstá,

- výbor v roce 2013 zorganizoval 27 akcí 
– besedy, exkurze, zájezdy, přátelská 
setkání, výstavy ručních prací a turi-
stické výšlapy do okolí – pro 1476 
účastníků.
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Správný řez ovocných stromů 
Zkracovat hluboko jednoleté výhony u plo-

dících ovocných stromů má za následek silnější 
prorůstání pupenů a následně bohaté rozvět-
vování, přičemž se zároveň s menší intenzitou 
světla v přehuštěných korunách hůře zakládají 
květní pupeny. Pokud v dalším roce opět narostlé 
jednoleté zkrátíte, systematicky snižujete, resp. 
oddalujete plodnost a dochází k „vysoukání“ 
plodného dřeva. Mnohem vhodnější je při základ-
ním zimním (předjarním) řezu ponechat většinu 
dobře vyvinutých a vyzrálých výhonů s ukon-
čeným růstem bez zkracovacího řezu a ostatní 
(zahušťující, nevyzrálé) zcela odříznout. Pak byste 
se měli dočkat vyšší úrody při menším pracovním nasazení. Vidličnatá rozvětvení 
je třeba postupně redukovat zpětným řezem na mladší, do strany směřující výhon, 
aby se nevytvářely neproduktivní „shluky“ pahýlů, jak mnohdy vidíme na některých 
zahrádkách.                        Ing. František Huška

A nyní k plánu pro letošní rok:
- Den žen ve středu 12. března vesele 

oslavili mezi seniory na jevišti našeho 
Kulturního domu vtipnými scénkami 
ochotničtí herci paní Pavla Májová 
a pan Tomáš Machálek z Kozlovic,

- v klubovně Senior klubu se v letošním 
roce již dvakrát zdobila drátkováním 
vajíčka a jiné předměty k nadcházejícím 
Velikonocům,

- ve středu 23. dubna v 17 hodin v našem 
Kulturním domě si senioři zavzpomí-
nají, že před 50 lety, v roce 1964, 
se zprovoznila přehrada Olešná a to 
s dlouholetou pracovnicí Povodí Odry, 
naší občankou, paní Vojkovskou,

- v jarních měsících opět zahajujeme 
sérii turistických výšlapů do blízkého 
okolí. Termíny a cíle budou včas zve-
řejněny ve vývěsních skříňkách a na 

internetových stránkách obce v sekci 
Seniorklub,

- na středu 21. května v 7.00 hodin 
plánujeme odjezd autobusu na zájezd 
Senior klubu do Čech pod Kosířem 
a Litovle. Přihlášky se budou shromaž-
ďovat v novinovém stánku od 8. května.

V nadcházej íc ích měs íc ích os lav í 
významná životní jubilea naší palkovští 
členové:

Václav Menšík – 12. 4.
Vlastimil Kusý – 2. 5.
Milada Halatová – 11. 5.
Marie Mertová – 17. 5.
Miloslav Kahánek – 28. 5.
Zdenka Žídková – 29. 5.

Přejeme všem pevné zdraví, pohodu 
a stále veselou mysl.

Výbor Senior klubu

Okénko zahrádkáře
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Duben - Jak hluboko v dubnu namokne, 
tak hluboko v máji vyschne.

Okrasná zahrada
Stříháme okrasné dřeviny a růže. 

Mnohokvěté růže sestříháme na 7 oček, 
velkokvěté na 3 očka a popínavým odstra-
níme pouze vrcholové výhony. Odumřelé 
výhony zcela odstraníme. Nově vysazené 
růže radikálně zkrátíme a dbáme o to, aby 
měly dostatek vláhy. 

Druhá polovina dubna je svými klima-
tickými podmínkami - pokud není příliš 
chladno a studená půda - vhodná na 
výsev travního semene. Je vhodná doba 
pro to, abychom poprvé posekali trávník. 
Posekanou trávu můžeme použít jako 
přikrývku k čerstvě vysazeným trvalkám, 
růžím a okrasným dřevinám a udrželi 
tak v půdě dostatek vlhkosti. Trávník 
provzdušníme speciálními hráběmi nebo 
provzdušňovačem. 
• Koncem měsíce se mohou sázet lilie 

a mečíky.
• Je vhodný čas k přesazování pokojových 

květin do větších nádob. Jako drenáž se 
na dno kořenáče používá hrubý písek.

• U rostlin, pěstovaných v květinovém 
okně, exponovaném k jihu je třeba mírnit 
přímé sluneční záření stíněním, neboť 
rostliny jsou po zimě, kdy bylo slunce 
nedostatek, zvláště citlivé.

• Trvalky okopeme, pohnojíme a zavla-
žíme. 

• Záhony s trvalkami vyčistíme od 
odumřelých nadzemních částí a starého 
listí. 

• Odstraňujeme odkvetlé květy cibulnatých 
květin. 

• Vysazujeme listnaté keře bez kořenových 
balů. 

• Stále ještě můžeme vysazovat listnaté 
živé ploty. 

• Sestříháme keře, které kvetou až v létě. 
• V případě potřeby přesazujeme vzrostlé 

dřeviny. 
• Odstraníme suché, nemocné a namrzlé 

větve stromů. 
• Vřesům a v létě kvetoucím vřesovcům 

odstraníme suché květy. U vřesovců 
kvetoucím na jaře tak učiníme až po 
odkvětu. 

• Na skalce nahrazujeme uhynulé skalničky 
novými. Popřípadě osazujeme novou 
skalku. 

• Vyséváme okrasné dýně pro podzimní 
sklizeň. 

• Okrasné jezírko vyčistíme, napustíme 
vodou a osazujeme vodními rostlinami. 

Ovocná zahrada
Dokončujeme výsadbu ovocných stromků 
- výhradně na jaře sázíme především 
broskvoně. Měli bychom také upravit 
tvar koruny jádrovin a peckovin tak, 
aby koruny stromů měly dostatek světla. 
Výjimku tvoří broskvoně- ty se střihají 
stejně jako réva. Plodí totiž pouze na 
jednoletém, tedy loňském dřevě a při řezu 
je proto třeba důsledně dbát na obnovu 
plodonosného obrostu.  Broskvoně dobře 
snášejí hluboký a intenzivní řez. Nejprve 
odstraníme všechny silné i slabé dovnitř 
zarůstající větve. Pak se snažíme vytvořit 
širokou kotlovitou korunu. Odstraníme 
středové terminální větve, zahušťující 
střed koruny. Ponecháme cca čtyři silné 
kosterní (vnější) větve. (Pokud tyto větve 
strom zatím nemá, vyberte je ze slabších 
a pokuste se je v následujících letech 
zapěstovat). Na stromě nechte rozumně 
omezený počet plodonosných loňských 
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výhonů, ponechané podle jejich délky 
zakraťme cca o 1/3 ÷ 2/3 na vnější očko. 
Je doporučováno střihat v květu (ve fázi 
růžového poupěte), či ještě lépe těsně po 
odkvetení. Větší rány zatřete štěpařským 
voskem či balzámem.
• Staré ovocné stromy je možné 

přeroubovávat.
• Půdu kolem keřů s drobným ovocem 

(například angrešt či rybíz), bychom měli 
prokypřováním uchránit před plevely. 

• Půdu pod ovocnými stromy bychom 
měli udržovat nezatravněnou, plevelů, 
ale nezkypřenou.

• Ledkem přihnojíme stromy, které mají 
bohatě nasazeno na kvetení. 

• Ovocné stromy i keře s drobným 
ovocem chemicky ošetřujeme proti 
přezimujícím škůdcům a nastupujícím 
chorobám.

Doporučená chemická ochrana v dubnu:
Ve fázi myšího ouška až růžového 

poupěte se předjarním postřikem likvidují 
přezimující škůdci (například STOP Rock 
Effect). Celý strom je důležité pokrýt 
jemnou mlhou postřikové kapaliny. 

U rybízu provedeme v dubnu, před 
květem první ošetření proti listovým 
houbovým chorobám (antraknóze). 
Použijeme zde přípravek např. DITHANE 
DG NEOTEC nebo DITHANE M 45 
nejlépe v kombinaci s BAYCOREM 
25 WP. Po odkvětu angreštu je třeba 
pamatovat ještě na dva postřiky proti 
americkému padlí (přípravek DISCUS).

Při chladném a deštivém počasí 
pokračujeme až do kvetení broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech v ochranných 
postřicích proti kadeřavosti. Z přípravků 
je možno použít organické fungicidy, např. 

DITHANE M 45 nebo SYLLIT WP 65 či 
DELAN 700 WDG.

Při chladném a deštivém počasí v době 
kvetení meruněk a višní provedeme 
nejméně dvakrát ošetření těchto druhů 
proti moniliovému spále květů a větviček 
a to přípravkem ROVRAL FLO, nebo 
lépe účinnějším systémovým přípravkem 
HORIZON 250 EW, a to na počátku květu 
a při dokvétání.

U jahodníku hned začátkem dubna 
při rašení a 2x až 3x po týdnu (ukončit 
před tvorbou poupat) postřik do srdéček 
rostlin proti roztočíku jahodníkovému 
(Sumithione super). Při zjištění prvních 
brouků květopase nebo překousaných 
květů použít rovněž Sumithion super, či 
Actelic, Karate nebo Zobne. 

Při začátku kvetení jahodníku a poté 
při jeho dokvétaní je potřebné ošetřit 
kulturu proti šedé hnilobě. První postřik 
provedeme přípravkem ROVRAL FLO 
a druhý pak přípravky MYTHOS 30 SC 
nebo TELDOR 500 SC.

Zeleninová zahrada
S b l í ž í c ím se  ja rem je  j edna 

z nejdůležitějších prací na zahrádce 
příprava půdy. Náš úspěch při pěstování čehokoli závisí především na kvalitě půdy, je 
proto dobré znát tu na naší zahradě a podle 
svých možností ji zlepšovat. Zdravá, úrodná 
zahradní půda je dobře provzdušená, 
udržuje vláhu a výživu pro kořeny, kterým 
nabízí kyprou ornici s dobrým přechodem 
do spodiny - jinými slovy, má mít dobrou 
strukturu, dlouhodobý a živný humus, 
a vyváženou zásobu živin. Půda má být na 
povrchu oschlá, dobře drobivá a nelepivá. 
Jen taková se dá dobře připravit pro setí. 
Po zimě bohaté na sníh a srážkovou vodu 
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je na jaře vhodné opětovné rytí, které 
je dobré spojit se zapravením vyšší, až 
deseticentimetrové vrstvy nevyzrálého 
kompostu. Zapravíme tím do hloubky asi 
20 cm polorozložené  organické zbytky, 
které hlubší vrstvy půdy provzdušní na 
několik let.  Kompost můžeme dle potřeby 
půdy obohatit i průmyslovými hnojivy 
a hrubozrnným vápencem. Na těžších 
půdách po podzimním rytí a rozdrobení 
hrud mrazem je nejdůležitější šetření půdní 
vláhou, kdy časné urovnání a zkypření 
povrchu zabrání nadbytečnému výparu. 
Půdu stačí nahrubo přehrábnout do roviny 
kopáčem nebo většími hráběmi. Záhony 
pro mrkev a petržel prokypříme i rycími 
vidlemi co nejhlouběji, aby kořeny nebyly 
deformované, a můžeme současně pohnojit 
i dobrým kompostem a průmyslovými 
hnojivy. Také u zeleniny je stále více práce 
- přihnojování, kypření, odplevelování 
a okopávání. U vzcházejících rostlin je 
třeba kypřit pouze mělce mezi řádky. Malé 
rostlinky kořenové zeleniny žijí z vláhy, 
kterou půda zachytila během zimy, ale čerstvě vysázenou zeleninu je třeba zalévat. 
• Vysazujeme rané zeleniny (hl. salát, 

rané zelí, květák, kedlubny, kapusta) 
a cibule. Proti dřepčíkům a plodomorce 
zelné je dobré košťálovou zeleninu po 
výsadbě zakrýt netkanou textilií nebo 
využití chemické ochrany (postřik 
rostlinek, např. DECIS 2,5 EC či 
KARATE 2,5 WG ). 

• Pro pozdní sklizeň můžete vysít karotku 
a na zeleninové záhony se dále vysévá 
kopr, červená řepa, ředkvička, pažitka, 
mangold a hrášek.  

• Do prohřáté půdy zakryté alespoň 
14 dnů průhlednou folií vysazujeme 
v polovině měsíce rané brambory, 
které jsme nechali narašit nebo jsme 

je předpěstovali na teplém místě na 
světle. Proti nočnímu chladu je můžeme 
chránit netkanou textilií.

• Předpěstované sazenice celeru přesa-
zujeme do záhonů. 

• V kelímcích si předpěstováváme cukety, 
salátové okurky. 

• Koncem měsíce můžeme na chráněných 
a teplých místech začít pěstovat 
keříčková rajčata. V případě nízkých 
teplot je chráníme netkanou textilií. 

• Začínáme projednocovat zeleninu 
z časných výsevů. 

• Do truhlíčků ve skleníku či v teple 
doma za okno můžeme vysít bazalku 
a předpěstovat k vysázení v květnu na 
smíšené trvalkové záhony.

• Kompostem hnojíme bulvový celer, 
brambory, brukvovitou a plodovou 
zeleninu. 

• Pěstujeme-li salát ve skleníku či pařeništi, 
větráme a zaléváme, abychom se tím 
vyhnuli plísním a dalším chorobám. 

Květen - Chladno a večerní mlhy v máji, 
hojnost ovoce a sena dají.

Okrasná zahrada
V tomto měsíci začínají kvést pěnišníky 

a azalky, které nám budou vděčné za 
jarní „startovací“ přihnojení speciálními 
„kyselými“ hnojivy.

Pravidelně stříháme listnaté živé ploty. 
Zaštipováním měkkých výhonů tvarujeme 
a zhušťujeme i koruny zakrslých borovic. 

Trávník přihnoj íme dusíkatými 
hnojivy- nejlépe před deštěm, popřípadě 
jej následně zavlažíme. Z trávníku 
odstraňujeme plevele -mechanicky nebo 
chemicky za pomocí pesticidů určenými na 
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dvouděložné rostliny, které jednoděložné 
traviny nepoškodí.
• Pro udržení vláhy a proti plevelům 

záhony mulčujeme rozdrcenou borkou. 
• Vysazujeme okrasné dřeviny v kontej-

nerech. 
• Vysazujeme letničky a dvouletky 

jako jsou například karafiáty, astry 
a pomněnky. 

• Rostliny v nádobách, které jsme přezi-
movali a v dubnu otužovali, přesuneme 
na jejich venkovní stanoviště. Přesa-
díme je do nové půdy a ošetříme proti 
škůdcům a nemocem. 

• Přechodně vysazujeme teplomilné 
cibuloviny, jako jsou například jiřiny. 

• Odstraňujeme průběžně semeníky 
u odkvetlých narcisů a tulipánů. 

Ovocná zahrada
Pokud je sucho zavlažujeme kvetoucí 

ovocné stromy, prokypřujeme pod nimi 
zeminu. V květnu je čas pro jejich případné 
přeroubování metodou za kůru. Rouby by 
měly být živé, nenarašené, spící a nastříhané 
v prosinci nebo v lednu. Provedeme řez 
u kvetoucích nebo již odkvetlých broskvoní, 
u švestek pak „udržovací průklest“. 

Zaléváme, okopáváme, odplevelujeme 
a přihnojujeme kompostem také jahodníky. 

Provádíme postřiky proti nemocem 
a škůdcům prakticky u všech druhů ovoce.
 
Doporučená chemická ochrana:
- Pokračujeme v ochraně jádrovin proti 
strupovitosti a také současně i proti padlí.
(Prostředky poradí v odborné prodejně.)
- Těsně po odkvětu jádrovin ošetřujeme 
jabloně proti tzv. rané červivosti, kterou 
způsobuje pilatka jablečná. Použijeme buď 
CALYPSO 480 SC nebo ještě RELDAN 
40 EC.

- Již při dokvétání slivoní, pokud 
chceme mít dostatečnou úrodu, musíme 
provést rozhodující postřik k likvidaci 
pilatky švestkové a žluté! Zde je povolen 
k ošetření pouze CALYPSO 480 SC, 
neboť neškodí včelám. Nálet pilatek na 
modrých peckovinách lze přesněji stanovit 
vyvěšením bílých lepových desek do korun 
stromů.
- V průběhu měsíce ošetřujeme dle 
potřeby ovocné dřeviny proti listovým 
mšicím (PIRIMOR 50 WG), jádroviny 
proti merám (NOMOLT 15 SC) a jabloně 
proti vlnatce krvavé (PIRIMOR 50 WG, 
organofosfáty nebo MOSPILAN 20 SC, 
vždy s přídavkem smáčedla). 
- U meruněk hrozí již začátkem května při 
vlhkém a teplém počasí výskyt houbové 
choroby gnomonie, či l i hnědnutí 
listů meruňky. Pokud se po odkvětu 
meruněk vyskytne takovéto počasí, měli 
bychom stromy nejméně 2-3x v intervalu 
7-10 dnů ošetřit buď SYLLITEM 65 WP 
nebo BAYCOREM 25 WP a to podle 
nové metodiky již krátce po odkvětu 
meruňky.
- Na začátku kvetení jahodníku a poté 
za 7 dní provádíme dva zcela nezbytné 
postřiky proti plísni šedé (šedé hnilobě 
jahod). Použijeme nejlépe na střídačku 
nejprve ROVRAL FLO a při dokvétání 
MYTHOS 30 SC nebo TELDOR 
500 SC. TELDOR má velmi krátkou 
ochrannou lhůtu - pouze 3 dny a proto 
se může dokonce ještě použít i k ošetření 
nazrávajících plodů. Smí se však použít 
maximálně 2x za vegetací a samozřejmě 
nejpozději 3 dny před sklizní.
• Stromům, které bohatě kvet ly , 

přidáváme do postřiku proti nemocem 
a škůdcům kapalná hnojiva, abychom 
zlepšili jejich výživu. 
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• Ve chvíli, kdy dorostou letošní výhony 
vlašského ořešáku do ca pěti centimetrů, 
můžeme je začít seřezávat. 

• Vylamujeme letorosty vinné révy, které 
nemají nasazeno na kvetení. 

• Ještě na začátku měsíce můžeme 
sázet révu vinnou -pro naše klimatické 
podmínky volíme „inerspecifické odrůdy“ 
(tzv. PI-WI odrůdy , lépe odolávají 
chorobám, kterými trpí evropské odrůdy 
révy vinné a většinou mají zvýšenou 
odolnost proti mrazu. Například odrůdy: 
Cabernet Jura, Laurot, Solaris, Merzling, 
Regent, Mramornyj…). 

Zeleninová zahrada
Vyséváme fazol, hrách, červenou řepu, 
květák a čekanku. Na záhony přemisťujeme 
předpěstované hlávkové zelí, polorané 
kedlubny, květáky, poloranou, letní 
kapustu, salátové okurky a nakládačky. 
Vysazujeme keříčková a tyčková rajčata. 
• Záhony se zeleninou zavlažujeme, 

hnojíme a okopáváme. 
• Při  chladnějším počasí vyčkáme 

s výsadbou kořenové zeleniny až na 
konec měsíce. 

• Zeleninu po výsevu chráníme netkanou 
textilii, kterou odstraníme až po 
projednocování. 

• K bramborám v řádcích přihrneme 
zeminu. 

• Sklízíme první ranou mrkev, letošní 
kopr, cukety a špenát. 

• Plevel ze zeleninových záhonů dáváme 
do kompostu, nevápníme jej (vápno by 
přispělo k mineralizaci kompostu).

• Vyseté a vysázené zeleniny jsou 
ohroženy výskytem slimáků. Tito 
plži škodí nejvíce na jaře a na podzim. 
Z dostupných přípravků se používá 
např. MESUROL SCHNECKENKORN 
nejedovatý je modernější přípravek 
VANISH Slug Pellets. Slimáky můžeme 
ničit i pomocí dusíkatého vápna - 
vápnodusíku (PERLKA). Aplikujeme 
zde 30g vápnodusíku na 1metr čtvereční. Aplikace se provádí časně 
zrána na provlhlou půdu, opět mezi řádky kulturních rostlin. Za suchého 
počasí se hubící účinek zlepší mírným 
zapravením vápnodusíku do půdy. 
Tato aplikace má pak kromě ničení 
slimáků i plevelohubný efekt a navíc 
je vápnodusík i výborným dusíkatým 
hnojivem. Zahrádkáři často s úspěchem 
používají laický způsob a lákají tyto plže 
do sklenic částečně naplněných pivem 
a zapuštěných do země.

Ing. Vratislav Obadal

27. 4. Krajská soutěž ve sportovní gymnastice – tělocvična 10.00

27. 4. Divadelní představení – kulturní dům 17.00

17. 5. Zahrádkáři – zájezd do Polska

21. 5. Senior klub - 7.00 odjezd autobusu na zájezd Senior klubu do Čech pod 
Kosířem a Litovle. Přihlášky se budou shromažďovat v novinovém stánku 
od 8. května.

Termínový kalendář



P A L K O V I C K É  L I S T Y

27

Recepty pro Vás…

Jarní polévka

Suroviny:
2 lžíce másla, 1ks cibule, 1l voda nebo 

vývar, 2 ks žloutku, 1 kelímek smetany, 
1 hrst pampeliškových listů

Postup:
Cibuli nakrájíme a podusíme na másle. 

Přidáme pampeliškové listy, zalijeme vodou 
neb vývarem, okořeníme a přivedeme 
k varu.

Když už jsou pampeliškové lístky rozva-
řené, můžeme je ještě rozmixovat a pak do 
polévky vlijeme opatrně za stálého míchání 
smetanu, ve které jsme si rozmíchali žloutky. 
Pak za stálého míchání polévku chviličku 
vaříme na mírném ohni do zhoustnutí.

Nakonec pampeliškovou polévku ozdo-
bíme jarními kvítky (buď pampelišek nebo 
sedmikrásek).

Salát mojí bábinky
Suroviny:

½ hrnečku vody,1 - 2 ks jarní cibulky, 
1 lžíce hořčice, 40 dkg vařeného hovězího 
masa, 3 lžíce oleje, 5 lžic octu, 3 ks barevné 
papriky, 1 ks salátové okurky a 3 vejce 
uvařené na tvrdo

Postup:
Studené vařené hovězí maso z polévky 

nakrájíme na tenké nudličky. Oloupeme 
cibuli, salátovou okurku, očistíme barevné 

kapie (červená, zelená, 
žlutá) a všechno nakrájíme 
na nudličky.

Zeleninu smícháme s masem, 
osolíme, opepříme, přidáme 
pokrájenou pažitku, zalijeme 
marinádou, promícháme a dáme do led-
ničky odležet. Na zálivku smícháme vodu, 
ocet, olej, hořčici a podle chuti osladíme 
a osolíme.

Salát dáme na talířky, posypeme strou-
haným křenem, obložíme pokrájeným 
vejcem natvrdo a podáváme s dalamánky 
nebo chlebem.

Rychlý jogurtový koláč
Suroviny:

2 hrnky polohrubé mouky, 2 hrnky cukr 
krupice, 1 vejce, 500 g bílý jogurt, 1 balíček 
prášek do pečiva

Postup:
Všechny suroviny na těsto smícháme, 

nalijeme na vymazaný a vysypaný plech. 
Potom přidáme ovoce podle chuti - borůvky, 
jahody, rybíz. Koláč ovocem jednoduše 
posypeme.

Jogurtový koláč posypeme drobenkou, 
kterou jsme si pomocí prstů vypracovali 
z másla 30g, cukru 50g a polohrubé mouky 
100 g. Jogurtový koláč pečeme na 180 °C 
asi 25 minut.

Rychlý jogurtový koláč podáváme podle 
chuti nakrájený na kostky.
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  Platnost od 1.1. 2014 do 31. 12. 2014

 

Pronájem kurt

Platba pronájmu bude provedena p edem.

Rezervace kurt
online internetová adresa http://tjsokolpalkovice.cekuj.net/ sekce „REZERVACE KURT “
p ípadn telefonicky 728 335 287 (David echmánek)

lenské p ísp vky
lenové oddílu jsou povinni uhradit lenské p ísp vky na celý kalendá ní rok ve výši:

cena/celkem
Dosp lí nad 18 let 800,
Mládež od 15 do 18let 400,
Mládež do 15let 200,

lenové mohou hrát zadarmo po celý rok, každý den v dob mezi 16.00 – 20.00 na 1 tenisovém
kurtu.
V p ípad nezaplacení lenského p ísp vku k danému termínu a neprovedení brigády ve stanoveném
po tu hodin, se lenství v oddíle ruší.

Brigády len oddílu
Po et hodin za rok

Dosp lí nad 18 let 8h
Mládež od 15 do 18let 8h
Mládež do 15let 4h
V p ípad neprovedení brigády lze nahradit neodpracované hodiny u osob starších 18let v pom ru
100, K /hod.

Jaroslav echmánek
TJ Sokol Palkovice

doba cena/hod.
pond lí pátek 08.00 14.00

14.00 20.00
60,
80,

sobota, ned le a státem uznané svátky 08.00 20.00 80,
lenové klubu /každodenn /1kurt
lenové klubu /mimo vyhrazenou dobu

16.00 20.00 zdarma
40,

permanentky 10 hodin 600,
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„Vaše“  Mobilní pedikúra 
 

již pan Ba a v d l, že nohy pot ebují pravidelnou  údržbu, protože nás nosí 
celý život. 

a proto jsem zde  s t mito službami: 
 

 
- mokrá (klasická) pedikúra:                                    Objednávky na telefonu: 
ošet ení otlak , ku ích ok,       603 704 275 
zarostlých neht ,ap. (od 140K )      nebo e mailem:                                       
         polasek.56@gmail.com  
-zábal nohou ( od 90-K )       
-masáž nohou po kotníky       kdy: dle dohody 
-depilace nohou ad.( od 100-K )      kde: p ijedu k Vám 
-úprava neht -lak ( od 40-K )                  (nepo ádku se bát nemusíte) 
- poradenská innost (zdarma)       
 
 
 
Svoje služby nabízím všem, kte í necht jí nebo nemohou p ijít za pedikérkou. Jde o ob any 
starší, kde je již problém s ch zi, dojížd ním, lidé imobilní, vozí ká i, lidé s vážn jším 
onemocn ním, lidé dlouhodob  nemocní, lidé odkázání na l žko nebo muže i ženy, kte í se 
stydí za zápach nohou, trpí plísn mi aj. Ráda poradím jak se potíží zbavit. Vaše pedikérka Bc. 
Helena Polášková 
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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 9. 5. 2014. 
Vychází osmkrát ročně. 

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 piště na Luda.Micka@seznam.cz



epší sportovec Moravskoslezského 

e 2013

ula Vysoké školy báňské Technické 

erzity v Ostravě je tradičním dějiště
m 

ášení nejlepších sportovců 
našeho kraje. 

nak tomu bylo i v letošním roce. Slavnostní 

večer u příležitosti vyhlášení sportovce roku 

ěhl ve čtvrt
ek 12. 3. 2013. Pod taktovkou 

mého sportovního komentátora a moderátora 

ra Štěpána Škorpila, si na pódium pro svá 

nění přišli
 nejlepší junioři, d

ospělí, 
družstva, trenéři 

ičitelé a hendikepovaní sportovci.  T
ato slavnostní 

estižní akce se opět p
o dvou létech týkala i naší 

e, lépe řečeno našeho občana. Oceněným trenérem 

l m Moravskoslezského kraje za rok 2013 se 

pan Jindřich Plaček. Dostalo se mu 

l životní práci pro turistiku 

d že Aula Vysoké 

hnické 

v Ostravě je tradičním dějiště
m vyhlášení nejlepších 

sportovců n
ašeho kraje. Nejinak tomu bylo i v le

tošním 

roce. Slavnostní gala večer u příležitosti vyhlášení 

sportovce roku proběhl ve čtvr
tek 12. 3. 2013. 

Pod taktovkou známého sportovního komentátora 

a moderátora večera Štěpána Škorpila, si na pódium 

pro svá ocenění přišli 
nejlepší junioři, 

dospělí, 

družstva, trenéři a cvičite
lé a hendikepovaní 

sportovci.  Tato slavnostní a prestižní akce se 

opět po dvou létech týkala i naší obce, lépe 

řečeno našeho občana. Oceněným trenérem 

a cvičite
lem Moravskoslezského kraje za rok 

2013 se stal náš občan pan Jindřich Plaček. 

Dostalo se mu ocenění za celoživotní práci pro 

turistiku a výchovu mládeže. Pan Plaček je 

nepřehlédnutelnou „ikonou“ naší obce a toto 

ocenění si bez pochyby právem zaslouží. 

Jsme velice rádi, že u nás v Palkovicích
 máme 

takové spoluobčany a jsme na ně p
rávem 

hrdi. Panu Plačkovi moc blahopřejeme 

me mu do dalších aktivních let 

lánu. Plaček je 

l ou

Vý -

ní členská schůz
e 19. 

ra 2014 zhodnotila naši práci a vytyčila 

n práce na rok 2014. Zpráva říká, že:

Senior klub měl k
 1. lednu letošního roku 

211 členů a tento počet stále narůstá,

výbor v roce 2013 zorganizoval 27 akcí – 

besedy, exkurze, zájezdy, přá
telská setkání, 

výstavy ručn
ích prací a turistick

é výšlapy do 

okolí – pro 1476 účastníků.

nyní k plánu pro letošní rok:

Den žen ve středu 12. března vesele oslavili mezi 

seniory na jevišti našeho Kulturního domu vtip-

nými scénkami ochotničtí herci paní Pavla Májo-

vá a pan Tomáš Machálek z Kozlovic,

v klubovně Senior klubu se v letošním roce již dva-

krát zdobila drátkováním vajíčka a jiné předměty 

k nadcházejícím Velikonocům,

e středu 23. dubna v 17 hodin v našem Kulturním domě 

si senioři zavzpomínají, že před 50 

v ro
voznila přehrad

nicí Povodí Odry, naší ob

- v jarních měsí
cích opět za

hajujeme

výšlapů do blízkého okolí. Termíny a cíle budou

zveřejněny ve vývěsních skříň
kách a na interneto-

vých stránkách obce v sekci Seniorklub,

- na středu 21. května v 7.00 hodin plánujeme od-

jezd autobusu na zájezd Senior klubu do Čech 

pod Kosířem a Litovle. Přih
lášky se budou shro-

mažďovat v novinovém stánku od 8. května. V 

nadcházejících měsíc
ích oslaví významná ži-

votní jubilea naší palkovští čle
nové:

Václav Menšík – 12. 4.

Vlastimil Kusý – 2. 5.

Milada Halatová – 11. 5.

Marie Mertová – 17. 5.

Milo-

valná 

a
l Palkovice

čtyři 
roky uběhly jako voda a tak přišel 

etkání palkovických sportovců při volební 

omadě, která se uskutečnila 21. března 

erních hodinách v Restauraci pod Habešem.

ch úvodních slovech zhodnotil uplynulé volební 

ředseda sportovní obce Jaroslav Čechmánek. 

dodat, že bylo opravdu co připomenout. 

í úspěch
y jednotlivých oddílů, budovatelskou 

obětavou práci trenérů a celého organizačního 

ýboru. Jak sám uvedl po dobu 16let vedení této 

více jak 600členné 

organizace jsou vidět 
ohromné výsledky a kus obětavé 

práce všech aktivních jedinců.

Zajisté bez podpory obce, sponzorů a obětavé práce 

všech zainteresovaných by nebyla organizace tam, kde 

je. Rozrůsta
jící se sportovní zázemí a aktivní přístu

p 

ke zdravému způso
bu života, oslovuje stále více a více 

lidí uvědomujících si, že
 bez pohybu je život chudší. 

Připomenul, že tělovýchovná jednota je otevřená 

dalším aktivním zájemcům i těm
, kteří js

ou ochotni 

se zapojit do trenérské, organizační či sponzorské 

činnosti.

V uplynulých čtyře
ch létech se událo opravdu 

Olympijský den na 

ZŠ a MŠ v Palkovicích

Ve čtvrt
ek 13. 2. 2014 se na ZŠ a MŠ 

v Palkovicích
 konal Olympijský den. Této 

sportovní akce se zúča
stnili žáci MŠ, I. i 

II. st. 

ZŠ. Soutěžící 
si mohli vybrat ze tří n

abízených 

olympijských sportů 
– sjezdové lyžování, 

snowboarding, plavání. Závody ve sjezdovém 

lyžování a snowboardingu byly odjety na sjezdovce 

v Palkovicích
, která byla i pře

s téměř j
arní teploty 

ve velmi dobrém stavu. Závodnici byli rozděleni 

do šesti kategorií, umístění žáků na stupních vítěz
ů 

v jednotlivých kategoriích bylo následující:

I., II.
 stupeň (lyže)

V. - VI. tř. –
 chlapci – David Leňko, Vít Jakub Pavlas, 

Vojtěch Bosák

 
dívky – Eliška Kubalová, Eva Irene Martinová, 

Anežka Sochová

VII. - I
X. tř. –

 chlapci – Jakub Ryška, Jan Oliva, Denis 

Vaško

 
  dívky – Ivana Matuszynská, Eva Hlaváčková, 

Karolína Škorňová  

eň (snowboard)

hlapci – Matouš Horyl, Matěj Svobodník, 

D minik Bůže
k

dívky – Markéta 

l a š o v á , 

Kateřina

Janečková, Kristina Gřesová

Závody v plavání se konaly na SŠED ve Frýdku

Místku. Na žáky čekal úsek o délce 25m, který m

plavci zdolat libovolným plaveckým způso
bem. O

byli závodníci rozděleni do kategorií, konečné um

bylo takovéto:

I. stu
peň

štafeta

1. místo (Vít Kubala II. tř., Anna Olejníková II

Kořenská III. B, Tereza Linartová IV. t

2. místo (Ester Kuchařová II. tř., Tomáš K

Alice Vraníková III. B
, Matěj Minar

3. místo (Tomáš Slípek II. tř
., Eliška Václa

Nela Šigutová II. tř.
, Eliška Šotko

jednotlivci – II. tř. – chlapci – Olivek G

Šrámek, Vít Kubala

 
dívky – Evelína Vašková, Tereza

Krautová

 
III. tř.

 – chlapci – Matěj Zlý, Tom

Škodík

 
dívky – Anna Olejníková, E

Šigutová

 
IV. tř. –

 chlapci – Matěj Min

Alan Hajdušek

 
dívky – Tereza Linartová, E

Mičulková

II. stu
peň

feta ří Bajtek IX. tř., Ja

di VII. tř

Zeměpisná 

olympiáda

V řadě soutěží, 

jichž se žáci naší 

školy účastní, má 

své 
nezastupitelné 

místo i zeměpisná 

olympiáda. Po školním 

kole, kdy žáci poměřovali 

své nabyté znalosti 

a dovednosti pouze mezi 

sebou, následovalo kolo 

okresní. Tam se probojovala trojice 

palkovických reprezentantů – 

Anežka Sochová (6. roč.
) a Adam 

Kolář (8. roč.) 
se ZO účastnili 

prvně, 
Veronika Eliášová (7. roč.

) 

úspěšn
ě zastupovala školu už loni. 

V tom letošním byla nejúspěšn
ější 

Anežka Sochová, která obsadila 

třetí místo v kategorii nejmladších. 

Všem našim žákům za jejich 

reprezentaci děk
ujeme.
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m

e – závod 

e uskutečnil 

očník „Velké 

ávod v obřím 

62 závodníků 

mladší účastníci 

byla čtyřle
tá Patricie Přadková z Frýdku-

Místku. Nejstarším účastníkem Ferdinand 

Žák (74 let). Závod se jel dvoukolově 

a započítával se lepší čas. V ženských 

kategoriích sjela danou trať nejrychleji 

třináctiletá Pavla Hajná – 18,57 s. Z mužů 

byl nejrychlejší Pavel Korvas (51 let) – 

čas 15,65 s. Takže je vidět, ž
e na věku 

nezáleží. Přestože letošní zima byla na 

sníh velice skoupá, podařilo se závod 

Mladým volejb

se daří

Halová sezóna se pomalu blíží ke ko

a také volejbalová mládež dohrává své 

soutěže, a nutno podotknout, že úspěšn
ě. 

V neděli 23. 3. 2014 se ve sportovní 

hale v Palkovicích
 odehrálo poslední kolo 

okresní soutěže staršího žactva. Soutěž 

se hrála formou šesti turnajů a účastnily 

se jí 4 týmy. Naše hráčky se po celou 

dobu soutěže praly o nejvyšší stupínek, 

ale na suverénní tým ŠSK Beskydy, který 

byl poskládán jen z chlapců, nestačily
. 

Po urputném boji s volejbalistkami 

z Kozlovic nakonec uhájily konečné 2. 

místo v soutěži. 
Pro velký zájem jsme 

na tento turnaj složili (m
imo soutěž) ta

ké 

z
pouze sbír

V neděli 30. 3. 20

krajské kolo barevného m

Turnaje se zúčastnilo 14 dětí v
e věku 6

11 let. Tento turnaj se hrál ve dvojicích, 

které byly podle věku zařazeny do 

jednotlivých kategorií. Každá kategorie 

měla svá pravidla, jejichž náročnost 

byla odstupňována podle úrovně hráčů. 

Cílem těchto turnajů je hlavně radost 

z pohybu – především u těch nejmenších, 

a sbírání zkušeností. D
vě družstva našich 

nejstarších hráček si dokonce vybojovala 

tice

2014 se uskutečni-

regionální soutěž ve 

e. Zúčastnilo se jí 78 

– 11. ZŠ, SK Paskov 

prezentovaly především 

mladší žactvo. I pře
s sou-

si naše děti 
nevedly vů-

ategorii pře
dškolních dětí 

Nela Dreslerová stříbrnou 

Mazurová bronz.

i předškolních dětí –
 chlapci 

nými účastníky. Naši kluci se 

o:
1. Filip Muroň

2. Jan Janošec

3. Jiří Olejník

4. Daniel Kozel

5. Kryštof Podola

utěže mladších žákyň se zúčastni-

družstev. Naše děvč
ata se umístila 

místě. V
 jednotlivcíc

h byla Anička 

á desátá, Evelína Vašková čtr-

ová patnáctá.

ů I se naše 

V jednotlivcíc
h pak Jan Ryška získal zla-

tou medaili, Marek Kozel stříb
ro a Ště-

pán Zeman se umístil na 4. místě.

V kategorii starších 

žákyň skončila Bára Ši-

delková na 7. místě. V 

kategorii předškolních 

dětí –
 chlapci.

Soutěže mladších 

žákyň se zúčastnilo 11 

družstev. Naše děvča
ta 

se umístila na 4. mís-

tě. V jednotlivcíc
h byla 

Anička Olejníková desá-

tá, Evelína Vašková čtr-

náctá a Marie Mazurová 

patnáctá.

2. Jan Janošec

3. Jiří Olejník

4. Daniel Kozel

5. Kryštof Podola

Soutěže mladších žákyň se zúča
stnilo 

11 družstev. Naše děvč
ata se umístila na 

4. místě. V
 jednotlivcíc

h byla Anička Olej-

níková desátá, Evelína Vašková čtrnáctá 

a Marie Mazurová patnáctá.

V kategorii mladších žáků I se naše 

Regionální soutěž

ve sportovní gymnastice
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