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Mladí volejbalisté d kují spole nosti 
Arcelor Mittal za sponzorský dar

Medailistky z mistrovství R 
v turistických závodech - Kate ina 
Vyvialová a Anežka Sochová

P ebornice republiky v turistických závodech 
ASPV - Kristýna Sasínová a Klára Bilasová

Svépomoci vybudováný d ev ný p íst ešek-zázemí víceú elového h ištor klub bilancuje

p icházející letní sezónou se zm nila i innost 

ho klubu. Ve st edu 21. kv tna jsme navštívili
 

tu 48 ú astník  hanáckou obec echy pod 

em. Barokní zámek z 18. století se ješt  

vuje, ale prohlédli jsme si ojedin lou a nejv tší 

ovou sbírku historických ko ár , saní a luceren 

ých a moravských stavitel  pod odborným 

dem manžel  Orlových. Poté následoval pro 

n jší turisty výšlap na nejvyšší bod Hané – Velký 

, známý jako Hanácký Mont Blanc s výškou 442 m 

. Mén  zdatní turisté se spokojili s prohlídkou zámecké 

ady. Odpoledne nás ekala Litovel, romanticky 

ývaná Hanácké Benátky. Prošli jsm
e jejími uli kami, 

libosti navštívili
 památky (v etn  t etího nejstaršího 

mostu v eské republice) a celodenní putování 

v litovelském pivovaru, spojená 

h jejich výrobk .

e konala 18. 
náš 

plán. Cht li jsme se pochlubit naší inností a spole enským

životem našeho klubu p i hodnocení krajského kola

sout že o titul Vesnice roku 2014. Poda ilo se nám to

malou výstavkou ru ních prací našich lenek, vystavenou

kronikou a zajímavými fotografiemi ve Sportovn -

kulturním spole enském centru na Myslíku. Sešlo se tam

i 35 len  k opékání vu tík  a zábavnému odpoledni.

P i harmonikách jsme si také zazpívali a bylo veselo.

Na pátek 20. ervna jsme p ijali pozvání Klubu

senior  ze Lhotky na slavností sch
zi u p íležitosti

20. výro í založení tohoto klubu. Pestrým

programem d tí z mate ské školky, zájmových

kroužk  starších d tí, cim
bálovky a vystoupením

místního folklórního souboru Pilky se nám

p edstavila malá, ale družná vesnice Lhotka.

Koncem ervna, ve st edu 25. 6., se smažila

vaje ina. Tradi n , ale v netradi ním prost edí

(ve Sportovn -kulturním spole enském

centru na Myslíku) se sešlo 114 ú astník

p i smažení vaje iny z 324 vajec!!! Také

se opékalo, mlsalo a popíjelo, zpívalo p i

ikách, i když spadlo pár kapek

ilo nás náhlé ochlazení.
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Školní akademie

Ve st edu 7. kv tna uspo ádala základní 

škola u p íležitosti Dne matek školní akademii. 

Své um ní p edvedli žáci prvního i druhého 

stupn , jednotlivá ísla uvád ly Michaela Žaarová 

a Kate ina Jane ková, žákyn  deváté t ídy.

Žáci první t ídy si p
ipravili odleh ená témata 

– d v ata zatan ila na píse  Psí divadlo od Zde ka 

Sv ráka a Jaroslava Uhlí e a hoši zazpívali a zahráli 

se svou papírovou revivalovou kapelou Olympik 

píse  Dynamit. Žáci 2. t ídy se p edstavili s p
ásmem 

básní pro maminky, s písn mi Kopretina a Písni ka 

pro maminku a s pohybovým ztvárn ním písni ky 

Pátá. D ti z 3. A p ipomn ly svým rodi m písni kou 

Ve erní ek n které pohádkové postavi ky, které 

dávají d tem dobrou noc; dále rodi e mohli zhlédnout 

Karolínu Bužkovou a Lucii Ková ovou z 3. A, mažoretky 

ze skupiny Talento. D ti z 3
. B si pro rodi e p ipravily 

básni ky a písni ky nejen pro maminky, tvr áci anglickou 

píse  Mama! Mama! My Socks Don´t Match  a zatan ili 

na píse  Jana Vod anského ty ata. Hoši z 5. t ídy 

vystoupili jako loupežníci v p
ísni ce Pod dubem za dubem 

i p ipravila vystoupení na známou písni ku Michala 

áje D v ata ze 7. t ídy zazpívaly píse  

cký sbor, tvo ený žákyn mi 

d zpest ily akademii 

i krom  

s názvem Ko á

zazpívaly ješt  hebrejskou Yerushalajim shel zaha

a latinskou s názvem Cum decore.

N kolik písní zahráli na kytaru a na flétnu žáci

– 5. t ídy, kte í navšt vují hudební školu pana Vir

a skladbu Sn ní zahrála na klavír žákyn  6. t ídy An

Sochová, která se u í hrát u paní Žídkové.

V íme, že d ti svými vystoupeními a dro

dárky, které d ti s u iteli pro maminky vyro

rodi e pot šily.

Mgr. Jitka Krpcová Školní 
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Sout ž „O pohár p

– Memoriál Miloslava M

SDH Palkovice

Op t po roce prob hl v sobo

5. 7. 2014 již X
II. ro

ník no ní sout

„O pohár palkovické sjezdovky

Memoriál Miloslava Menšíka“. T

sout ž byla zárove  4 kolem X. ro

Beskydské ligy.

V 21.30 prob hl slavnostní n

družstev. Sout ž zahájili zástupci n

sboru Tomáš Op la s Martinem Po

spolu se starostou obce Radimem

d tí z naší MŠ, kterým bychom 

touto cestou cht li pod kovat.

esko- 
polskou družbu 

hodnotíme jako velmi zda ilou. 

Setkání 
vždy 

probíhala 

v p átelském duchu a velmi se 

t šíme s našimi polskými kamarády 

NA SHLEDANOU.

Polsko

Ve školním roce 2013-2014

byla navázána esko - polsk

družba mezi d tmi z MŠ Palkovi

a MŠ Kobiertice. Této družby

zú astnilo celkem 26 d tí z 

MŠ. Uskute nili jsme n

výjezd  do Polska, kde pro

polští kamarádi p ipravili pro

váno ního, 
valentýn

záchraná ského, ale i spor

charakteru. Naše d ti by

vtaženy do zábavných sou

a tanc  našich polských k

Nechyb lo ani tradi ní 

ze strany polských p

i my jsme se mohli t ši

našich kamarád  z 

P ipravili jsme pro 

Vítání jara, který

s vypoušt ním Moré

sportovním dopoled

Všech akcí se ú

rodi e d tí z na

bychom touto 

pod kovat.

esko- 
p

hodnotíme jak

á í

jezdovky 

íka“ 

v sobotu 

o ní sout že 

sjezdovky - 

nšíka“. Tato 

em X. ro níku 

V 21.30 prob hl slavnostní nástup 

družstev. Sout ž zahájili zástupci našeho 

sboru Tomáš Op la s Martinem Poláškem 

spolu se starostou obce Radimem Ba ou.

Letos si p ijelo vyzkoušet netradi ní 

sout ž a pom it tak své síly 13 ženských 

a 29 mužských družstev. Rádi jsme 

mezi námi p ivítali také družstvo hasi  

z Kobiernic ( ást obce Porabka), kte í si 

také vyzkoušeli zdolat v co nejkratším 

e poda ilo našemu 

mácí sout ž s asem 

pat ilo Frýdku a t etí 

e Skalice.

už  zvít zilo Bystré, 

o Skalici a t etí se 

na. Naši muži obsadili 

stev, což je velice dobrý 

a k dispozici i v
elkoplošná 

kterou byly p enášeny 

y. I p es veškerou snahu 

trápila technika, kdy jsme 

litn  komentovat pr b h 

ání pat í všem, kte í se podíleli 

 sout že, pracovník m OÚ, 

zdovky panu Žákovi a kolektivu 

za vynikající p
ístup.

sout ž se již stala tradicí a tak 

že se za rok v tak velkém po tu 

e znovu. T šíme se na Vás a na 

odporu!

ní v našem sboru m žete sledovat 

ebových stránkách i na stránkách 

dské ligy. Mnoho videí ze sout ží 

Za SDH Palkovice Petra Op lová 

Sout ž „O pohár palkovické sjezdov-

ky – M
emoriál Miloslava Menšíka“ 

SDH Palkovice

Op t po roce prob hl v sobotu 

5. 7. 2014 již X
II. ro

ník no ní sout že 

„O pohár palkovické sjezdovky - 

Memoriál Miloslava Menšíka“. 

Polsko

Ve školním roce 2013-2014 byla 

navázána esko - polská družba mezi 

d tmi z M
Š Palkovice a MŠ Kobiertice. 

Této družby se zú astnilo celkem 26 

d tí z n
aší MŠ. Uskute nili jsm

e n kolik 

výjezd  do Polska, kde pro nás polští 

kamarádi p ipravili programy váno ního, 

valentýnského, záchraná ského, ale 

i sportovního charakteru. Naše d ti 

byly vždy vtaženy do zábavných sout ží, 

her a tanc  našich polských kamarád . 

Nechyb lo ani tradi ní pohošt ní ze strany 

polských p átel. Ale i my jsme se mohli t šit 

z návšt vy našich kamarád  z polské MŠ. 

P ipravili jsm
e pro n  program Vítání jara, 

který byl spojen s vypoušt ním Morény, 

zakon ený sportovním dopolednem.

Všech akcí se ú astnili i n
kte í rodi e 

žžžžžžžž
eeeemmmmmmm

HHHHHHHHH P

OOOOOOOOOp
7777777

OOOOOOOO
MMMMMMeMeee
sssosoooooou
BBBBBBBBBe

dd

jjj
ííííkkkakakakaka““““ bbbsbsbsbsbsbsborororororororo uuu uu TTT

l ese ssssstatatatatatatatarorororororororossssss
Hasi ská sout žHasi ská sout ž

bbybybybybybybybylalalalalalalala nna

žbba mmm zzezezezezeziiiiiiii i dddddddd tmtmtmt
i e TTTTTTTTTétététététététététooooooo o drdrddd u

d ttííí zzz

pp
mm
žss

icc
koo

ZZ
t
––
H PPaPaPa klklklklklklklklkovovovovovovovovo icicicicici eee

e ppppp orororororororobbbbbbbb hlhlhh
k no íííííníníníní ssssssssouououououououo tttt ž

k --

stststststss

bbororuu ToTom
ooststouou o

Hasi ská sout ž - nástup zú astn ných družstevHasi ská sout ž - nástup zú astn ných družstev

mámácíc  
FrFrýdýdkuku a

á ííní ppp tttatatatatat ííííííííí vvvvvvvvšešešešešešš m,m,m
p ara oococococo nvnvnvnvnvnvnvnv íkíkíkíkíkíkí mme ,m,m

kkk lllllol kkkkkkekekektititititititititivuvuvuvuvuvuvuvuv  v m

SDSDH H P
oo roroce nníkík no

dodododododdd v

-2-222222220
ddddrdrdrrrruu
ŠŠŠŠŠŠŠŠ 
oooooo 
illlliiiiii j
ppppppppr

kakakakakakakk mmmm
l

ZŠ - škola v p írodZŠ - škola v p írod

aaaaaaaa a tatatatatatatat ncncncn  

NNe hhchch bbbbbbybyb lllllllllooooooo o ananananananaa iii i tra

ze strany opolllsls ýkýkýkýkýkýkýkýký hhhchchchchchchch ppppppppp

i my jsme se mohli t šši

našich kamarád  z 

P ipravili jsme pro 

Vítání jara, kterýý

s vypoušt ním Moréré

sportovním dopoleed

Všech akcí se úú

rodi e d tí z nna

bychom toutoo

pod kovat.

esko- 
p

hodnotíme jaak

á í

ppppppprororor  n

mymy vvvvváánánánánánánánáná ooooooooo nínínínínn hohoh ,

alleeeeeeeennnntýnského, záchraná ského, aalllelelelele 

sssssspportovního charakteru. Naše d ti 

bybyyyyyyyyllllylyy vždy vtaženy do zábavných sout ží, 

hhhhheheeeeeerr a tanc  našich polských kamarád . 

NNNNNNNNNNeNechyb lo ani tradi ní pohošt ní ze strany 

ppppppolských p átel. Ale i my jsme se mohli t šit 

zzz návšt vy našich kamarád  z polské MŠ. 

P ipravili jsm
e pro n  program Vítání jara, 

který byl spojen s vypoušt ním Morény, 

zakon ený sportovním dopolednem.

Všech akcí se ú astnili i n
kte í rodi e 

ppppppppppppprrrr

mamamaaamammmm
 p ipravili pr raraaaamm

leleeeeeeel ntttnnn ýýnýnýn kskskskskéhéhéhé o,o, zác aaananná

ího hhchchcharararara akakakaktttteer
záb

ZŠ - esko-polský sportovní projektZŠ - esko-polský sportovní projekt

boo
tt
yy
TT

oo

n
n

PPoo
mm

D tský den na Myslíku

MŠ Bezinka - bubnování

D tský den na Myslíku 
- indiáni

MŠ Bezinka - muzikohrátky

D tský den na Myslíku
- malování na obli ej



P A L K O V I C K É  L I S T Y

1

Pranostika

Co ervenec neuva í - srpen nedope e.

Svatá Markéta vede žence do žita.

Svatá Anna - chladna zrána.

ervenec žne žita, višn  k tomu vítá.
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Slovo starosty

Milí Palkovjané a Myslikovjané,

kone n  jsme se do kali léta, prázd-
nin a všech radostí s ním spojených. Já 
jsem rád, že krom  tepla jsem se do kal 
i dokon ení oprav skoro všech komunikací 
poškozených jak asem, tak stavbou kana-
lizací. Myslím si, že do širokého pov domí 
ob an  se dostal ten fakt, že cesty, které 
budou ješt  v letošním a p íštím roce 
rozbity stavbou poslední etapy kanalizace, 
nebudeme opravovat do tzv. finálního 
povrchu, pouze je tzv. polepíme. Toto se 
nám celkem poda ilo, i když vím, že je 
spousta komunikací, které ješt  zásadní 
opravu zaslouží, ovšem v letošním roce 
již s nejv tší pravd podobností asi ne. 
Samostatný problém jsou cesty sou-
kromé, o kterých budeme t eba nadále 
jednat, aby p ešly do vlastnictví obce.  
Chci pod kovat všem ob an m, kte í 
byli touto rozsáhlou opravou komunikací 
jakýmkoliv zp sobem omezeni, za trp livý 
p istup a pochopení. Ješt  musím dodat, 
že n kte í ob ané si nad rámec oprav, 
nechali vybudovat vjezdy a miniaturní 
parkoviš átka p ed svými domy. Toto 
asfaltování si platí z vlastních prost edk .

Na za átku léta jsme se zú astnili 
sout že o „Vesnici roku“, ve které jsme 
obsadili, myslím si, krásné t etí místo 
v kraji. Když vezmu fakt, jak rozlehlá 
jsme obec, vlastn  bez n jakého viditel-
ného centra, tak si myslím, že je to velký 
úsp ch. Hlavní dík samoz ejm , krom  
mých spolupracovnic a spolupracovník  
na obecním ú ad , pat í všem spolk m 
a organizacím, které se podílely na 

prezentaci. Nechci nikoho jmenovat, a  
na n koho nezapomenu, ale tak masivní 
ú ast jsem ani já ne ekal a dá se íci, že 
místy jsme si sami sob , v dobrém slova 
smyslu, vyrazili dech. Mile m  p ekvapily 
myšlenky mnohých spolka . T eba ta 
o založení tradice, abychom se každý 
rok bez ohledu na sout ž o vesnici roku 
scházeli, povykládali, m li na sebe více 
asu a t eba i zorganizovali výstavu.  

Bohužel, 90 minut na prezentaci takové 
d diny, jako jsou Palkovice s Myslíkem 
dohromady, je strašn  málo. Bylo mi líto 
n kterých ú astník  prezentace, ke kte-
rým jsme se s komisí ani nedostali a t m 
pat í dík dvojnásobný. Samoz ejm , že se 
jako vždy našlo pár „rýpalist “, kterým 
se celá akce zdála zbyte ná. To tak je 
a vždycky to tak bude, a  na obci bude 
sed t kdokoliv.

Pár v t napíšu i o místní doprav , jejíž 
provoz bude zahájen 1. 9. 2014. Dneska, 
když píšu tento úvodník, již vím, že p es 
Palkovice do Kozlovic bude fungovat tzv. 
místní doprava. Ale ješt  v era na zase-
dání Rady kraje nebylo nic jistého. Nechci 
se podrobn  rozepisovat, co všechno za 
kroky jsme museli u init proto, aby auto-
busy místní dopravy p es Palkovice do 
Kozlovic a zp t jezdily. Jen chci podotk-
nout „škodi m“, kte í schváln  vyvolávají 
pocit, že starosta je proti místní doprav , 
tak již v dob  primátorování paní Evy 
Richtrové, jsme jednali o zavedení místní 
dopravy alespo  p es Osadu do Palkovic. 
V té dob  to byla nemyslitelná záležitost. 
Ti, kte í chodí na zastupitelstvo, si možná 
dob e pamatují, kdo a jak se vyjad oval 
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Zprávy z Obecního ú adu…

na za átku tohoto volebního období pro, 
i proti provozování autobusové dopravy 

o víkendech, na kterou obec p ispívá.  
Brož rku o nových jízdních 

ádech i s pokyny jak postupovat 
p i vy ízení ipové karty vydáme 
v nejbližší dob . 

Musíme si uv domit, že je to nová v c, 
která si bude muset tzv. sednout. Jist  
nebude vše bez problém , ale i tak je to 
zas jakýsi posun vp ed. Podrobné hod-
nocení ekonomických dopad  zavedení 
místní hromadné dopravy p ineseme 

v Palkovických listech v zá í letošního 
roku (6/2014).

P eju Vám krásný zbytek prázdnin, aby 
Vám celé léto utíkalo co nejpomaleji a a  
se máte dob e. Ješt  Vás chci pozvat na 
Dožínky, které se budou konat v sobotu 
23. 8. 2014, ovšem program zve ejníme 
pozd ji, jelikož t žké zran ní hlavního 
vystupujícího - Michala Hr zy nám zhatilo 
naše plány. Oficiální pozvánka i s progra-
mem se k Vám dostane v as.

Váš starosta Radim Ba a

Upozor ujeme ob any, že od 29. zá í 2011 je v obci Palkovice platná Obecn  
závazná vyhláška . 2/2011 o ochran  no ního klidu a regulaci hlu ných inností, na 
základ  které je mimo jiné dle l. 3 odst. 2 každý povinen zdržet se o ned lích a státem 
uznaných dnech pracovního klidu v dob  od 6.00 hodin do 22.00 hodin veškerých 
prací spojených s užíváním za ízení a p ístroj  zp sobujících hluk, nap . seka ek na 
trávu, cirkulárek, motorových pil, k ovino ez , brusek, elektrických hoblík  apod.
Porušení povinností stanovených touto obecn  závaznou vyhláškou lze 
postihovat jako p estupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný in.

Zp tný odb r elektrospot ebi
ASEKOL 
Naše obec recyklací starých 
spot ebi  výrazn  p isp la 
k ochran  životního prost edí

Loni ob ané odevzdali k recyklaci 
169 televizí, 69 monitor  a 1 531,00 kg 
drobného elektra

Ob ané naší obce již n kolik let 
zodpov dn  t ídí elektroodpad. Nyní 
m žeme p esn  vy íslit, kolik elektrické 

energie, ropy, uhlí, primárních suro-
vin i vody jsme díky recyklaci ušet ili 
životnímu prost edí. Víme také, o kolik 
jsme snížili produkci skleníkových plyn  
nebo nebezpe ného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové spole nosti 
ASEKOL, která pro nás zajiš uje sb r 
a recyklaci vyt íd ných elektroza ízení. 
Naše obec získala certifikát vypovídající 
nejen o p ínosech t íd ní televizí a po í-
ta ových monitor , ale také o významu 
sb ru drobných spot ebi .
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Studie LCA posuzuje systém 
zp tného odb ru CRT televizor , 
po íta ových monitor  a drobného 
elektroza ízení. Hodnotí jejich sb r, 
dopravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí 
vy azených spot ebi  do nového pro-
duktu. Pro každou frakci byly vy ísleny 
dopady na životní prost edí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spot eba 
energie, surovin, emise do ovzduší, vody 
a produkce odpadu. Kone ná bilance 
vyzn la pro zp tný odb r elektroza ízení 
jednozna n  pozitivn , a to ve všech 
aspektech.

Výsledek studie jednozna n  prokázal, 
že zp tný odb r elektroza ízení, i t ch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prost edí. Zp tný odb r 
a recyklace nap . stovky mobilních tele-
fon  uspo í tolik energie, kolik spot ebuje 
moderní úsporná lednice za více než 
4,3 roku provozu.

Díky recyklaci jednoho notebooku 
dojde ke snížení spot eby ropy, na 
kterou osobní automobil ujede tém  

100 kilometr , nebo dojde k úspo e 
392 litr  pitné vody. Stejné množství je 
nap íklad spot ebováno p i 30 cyklech 
my ky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního 
vyú tování spole nosti ASEKOL 
vyplývá, že ob ané naší obce v lo ském 
roce vyt ídili 169 televizí, 69 monitor  
a 1 531,00 kg drobných spot ebi . 
Tím jsme uspo ili 73,20 MWh elekt iny, 
3 336,25 litr  ropy, 328,20 m3 vody 
a 3,06 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plyn  
o 16,49 tun CO2 ekv., a produkci nebez-
pe ných odpad  o 64,70 tun“.

Když si uv domíme, že nap íklad 
osobní automobil vyprodukuje za rok 
provozu 2 tuny skleníkových plyn  a jedna 
ty lenná domácnost pr m rn  ro n  

spot ebuje 2,2 MWh elektrické energie, 
jsou to impozantní ísla. Proto si všichni, 
kte í zodpov dn  t ídí a p ispívají tak 
k ochran  životního prost edí, zaslouží 
obrovský dík.

Za spole nost ASEKOL s.r.o.,
Mgr. Jan Vrba jednatel

ELEKTROWIN
D jiny spot ebi

Víte, kdy vznikly nejb žn jší 
spot ebi e?

Pr m rná eská domácnost používá 
stále víc elektrických spot ebi . Když si 
doma ud láte jejich d kladnou inventuru, 
možná budete výsledným íslem sami 
p ekvapeni. 

T eba si už ani nevzpomenete, kdy 
jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy 

se ten který spot ebi  v domácnostech 
v bec používá?

Co domácnost, to lednice
K nejb žn jším spot ebi m pat í 

chladni ky a mrazni ky. Dnes má podle 
statistik alespo  jednu lednici 100 % 
eských domácností. Vynález um lého 

zmrazování p edvedl poprvé skotský léka  
a chemik William Cullen už v roce 1756 
na univerzit  v Edinburghu.

Aby ale jeho „um lé zmrazování“ fun-
govalo, musel otá et klikou stroje. Není 
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tedy divu, že se lednice na tomto principu 
neujala.

První lednici v dnešním slova smyslu 
vyrobila v roce 1911 americká firma 
General Electric podle patent  francouz-
ského vynálezce Marcela Audiffrena. 
Prodala jich ovšem jen n co kolem stovky. 
Lednice totiž stála kolem tisíce dolar , což 
byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího auto-
mobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: 
hlu ný motor a kompresor se umis ovaly 
do sklepa, zatímco chladicí box m l své 
místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire 
z roku 1923 se do kuchyn  vešel celý.

Až model Monitor-Top se stal hitem, 
od roku 1927 se ho prodalo p es milion 
kus . Koncem t icátých let m lo už 
ledni ku 60 % amerických domácností, 
zatímco v Evrop  se ledni ky do kaly 
podobného rozší ení až v sedmdesátých 
letech. 

Hit roku 1893: my ka nádobí
My ky nádobí se u nás zatím takového 

rozší ení nedo kaly. Používá je zhruba 
15 % domácností. Hitem se staly díky sv -
tové výstav  v Chicagu roku 1893, patent 
na my ku získala v roce 1886 Ameri anka 
Josephine Cochranová, bohatá dáma 
z Illinois.

Paní Cochranová za ala detailem 
– držáky na talí e. Teprve poté, co 
vymyslela, jak talí e a hrní ky uchytit do 
drát ných držák  tak, aby pevn  držely 
i v silném proudu, umístila držáky na kruh. 
Ten byl napojen na motor, který kruhem 
otá el. Voda pak na nádobí padala shora.

Zpo átku se my ky objevovaly hlavn  
v restauracích a na lodích, pozd ji v hote-
lích, za ala si je po izovat i armáda. Až 
o pár desítek let zamí ily do domácností.

Seka ky na trávu mají dnešní podobu 
už 60 let

Šedesáté narozeniny oslavila loni 
seka ka na trávu v podob , v jaké ji nej-
ast ji potkáte na eských zahradách. Tato 

rota ní seka ka s jedním nožem otá ejícím 
se kolem svislé osy se poprvé objevila 
v roce 1953.

Vynález stroje, který jako první za al 
opravdu vážn  konkurovat kose, je ale 
mnohem staršího data. Patent na n j získal 
31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, 
strojník ze Stroudu v anglickém hrabství 
Gloucestershire. V podstat  jen zv tšil 
za ízení, kterým se v textilních továrnách 
sest ihoval drsný povrch látek po tkaní.

V 90. letech 19. století pak vznikaly 
první motorové seka ky pohán né nej-
prve parními stroji a pozd ji benzinovými 
motory. První elektrická seka ka je z roku 
1926.

Výrobci elektrospot ebi  se dnes 
soust e ují i na úspory – p edevším ener-
gie a vody. Jedním z d ležitých sm r  
dalšího vývoje je neustálý d raz na použití 
takových materiál  p i výrob , které po 
skon ení životnosti umožní jejich recyklaci 
v co nejv tší mí e.

„Recyklací elektrospot ebi  se ušet í 
až osmdesát procent elektrické energie, 
jelikož získání materiál  recyklací je 
daleko levn jší než jejich t žba p ímo 
z nerostných surovin - zejména v p ípad  
železa. Navíc zásoby primárních surovin 
na naší planet  nejsou neomezené,“ 
zd raz uje význam zp tného odebírání 
elektrospot ebi  generální editel kolek-
tivního systému ELEKTROWIN Roman 
Tvrzník.
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Co je doma, to se po ítá – dámy a pánové!

Podnikatelská jedni ka
– manželé Vla ka a René Gavlasovi

S Vla kou Gavlasovou jsem 
se poprvé setkala u kamarádky, 
která organizovala pro okruh svých 
známých pe ení domácího chleba. 
Atmosféra byla uvoln ná a krásn  
jsme si tak mohly popovídat. Dostala 
jsem od ní pozvání navštívit jí vedený 
hudební a pohybový kroužek pro 
d ti Muzikohrátky a Skupinové bub-
nování pro dosp lé, které vede její 
manžel. V nejbližším možném ter-
mínu, jedno úterní odpoledne, jsem 
tedy zavítala do lesní školky Bezinka 
v Palkovicích. V tam jší jurt  jsem 
postupn  absolvovala bubnování 
d tí i bubnování dosp lých. P i této 
p íležitosti zárove  vznikl rozho-
vor pro Palkovické listy. Dovolte 
tedy p edstavit Vám Mgr. Vla ku 
Gavlasovou a jejího manžela Mgr. 
Reného Gavlase. 

Vla ko, jak Muzikohrátky probíhají?
Program je ur en hlavn  d tem od t í 

do sedmi let, ale docházejí i d ti mladší i 
starší, než je stanoveno. Bubnujeme na 
bubny djembe i bubny šamanské, hrajeme 
na r zné etnické a muzikoterapeutické 
nástroje, zpíváme, tan íme, ale také se 
ztišíme p i hudební relaxaci. Propojujeme 
hudbu a pohyb. Rytmizujeme, hrajeme 
na vlastní t lo. Sou ástí každé hodiny je 
ztišení a naslouchání zvuku harmoniza -
ních a lé ivých nástroj , ale i možnost 
vybití energie p i po ádné bubnova ce i 
tancova ce. Obojí je podle mne pro d ti 
d ležité a p ínosné.

Muzikohrátky jsou „prožitkovým“ 
kroužkem s muzikoterapeutickými prvky. 
Nejde mi v první ad  o to, aby se dít  nau-
ilo správn  intonovat, bezchybn  zahrát 

na ur itý hudební nástroj a podobn , spíše 
mi jde o to, aby zažilo radost ze spole ného 
muzicírování, radost z pohybu a tance na 
r zné charaktery hudby. Aby spontánn  
a p irozen  našlo cestu k hudb  a um lo se 
hudbou a tancem vyjád it. Malé d ti to mají 
v sob  a je radost je na této cest  provázet. 

Co se d ti na Muzikohrátkách nau í?
U í se rytm m – zprvu je vy ukáme 

na vlastní t lo, pak na št rkadla, pak si 
zabubnujeme. Mají možnost zahrát si 
na tibetské mísy, metalofon, sansulu, 
zvonkohru Koshi, deštovou h l i ocean 
drum. Užijeme si legraci p i h e na kazu, 
i melodické trubky- boomwhackery.

Jsem povoláním sociální pracovnice, 
velmi d ležité jsou pro mne také sociální 
dovednosti, kterým se d ti v kroužku 
„mimod k“ u í. N kdo pot ebuje povzbu-
dit, aby sebral odvahu a zahrál sám p ed 
ostatními. Jiný pot ebuje ztišit a nau it 
se naslouchat hudebnímu projevu svého 
kamaráda, dát prostor i jiným. Pro d ti 
je hodn  d ležitý nácvik pozornosti. 
Koncentrace pozornosti je totiž zásadní 
pro zvládání jakékoliv innosti v život .

D ležitou roli hrají i rodi e. Nejsou 
pouze doprovodem, který sedí v kout  
a p ihlíží. Opravdu hrají a tvo í muziku 
s námi. Mají možnost zažít své d ti 
jinak – t eba stydlivého syna, který náhle 
diriguje ostatní. Tan íme kruhové tance, 
zpíváme. Mám z toho pokaždé krásný 
pocit pospolitosti.  Dáváme všichni – velcí 
i malí - pr chod své fantazii, spontánnosti.
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To je pravda, sama jsem na 
vlastní o i vid la, že si to d ti užívají.

D ti to baví, t ší se už na „bubínky“. 
Mým cílem je tvo it a obm ovat program 
tak, aby to bavilo d ti i rodi e. A hlavn , 
což je d ležité, nesedí jenom u televize i 
po íta e.

Vla ko, probíhají Muzikohrátky 
i v jiných prost edích?

Ano. Navšt vuji s programem d ti 
v mate ských školách a žáky základních 
škol. D lám výjezdy na školky i školy 
v p írod , i na letní tábory. Jednu 
maminku dokonce napadlo objednat si 
bubnování jako narozeninový dárek pro 
své d ti. 

Zamýšl ím otev ít dalš í  skupinu 
Muzikohrátek ur enou pro d ti 1. stupn  
základních škol. Ráda bych tak oslovila 
starší d ti a použila p i práci s nimi pokro-
ilejší a náro n jší techniky a cvi ení, než 

ty, které zvládají d ti p edškolního v ku. 
Krom  d tí pracuji i s dosp lými, 

s postižením, i s pacienty v nemocnici. 

Po d tských Muzikohrátkách jsem 
také absolvovala Skupinové bub-
nování pro dosp lé. Cht la jsem si 
vyzkoušet na vlastní k ži, jaké to je 
a musím uznat, že jsem si to parádn  
užila. Úpln  jsem se odreagovala 
a zapomn la na sv t okolo... 

Otázka na Vás, René, jak probíhá 
Skupinové bubnování a co vlastn  
p i n m m že ú astník prožít?

Bubnování probíhá v kruhu a je hlavn  
o silném prožitku, uvoln ní i zábav . 
Vychází z principu pradávných rituál , které 
probíhaly asto v kruhovém tvaru, n kdy i s 
ohn m ve st edu. Najdete je i v dnešní dob  
u primitivních národ  po celém sv t  a také 
u našich p edk  - Kelt , Slovan .

Spole né bubnování vedu tak, že 
se postupn  sjednocujeme na úvod-
ním rytmu, který se rozvíjí dynamikou. 
Ztišujeme, zesilujeme i zrychlujeme dosta-
te n  dlouho, ú astník kruhu tak m že 
zažít pocity plného odreagování, euforie 
nebo i transu.

Bubnování má velmi pozitivní vliv na 
zdraví lov ka. Vyrovnává levou i pravou 
hemisféru, uvol uje nap tí, zvyšuje odol-
nost v i stresu, podporuje sebeprosazení, 
zdravé sebev domí a dokáže zlepšit 
i náladu, ale to jste asi poznala i sama na 
sob . Bubnování je ideální prost edek ke 
stmelování nejen d tských, ale i dosp lác-
kých kolektiv . 

To ur it  m žu doporu it všem 
známým. Bubnování je vhodné pro 
organizace, školy, soukromé oslavy 
a r zné akce. M žu si objednat 
hodinu nap íklad pro kamarádky?

Ur it , budu rád, když Vás bubnování 
bude bavit a užijete si to v kolektivu zná-
mých a p átel. Bubny mám pro všechny 
ú astníky k dispozici.

A jak obvykle probíhá jedna 
taková lekce bubnování? 

Sjednocujeme se a komunikujeme hrou 
na t lo, perkuse, boomwhackers (ozvu né 
ty e). Hrajeme na r zné druhy bubn  – 
africké djembe, šamanské bubny, pozd ji 
p ijde ada také na arabský doumbek. 
Ú astníci si rádi osvojují rytmy z r zných 
kultur nap . africké, arabské i evropské 
hudební kultury. K tomu sta í znát jen 
základní techniku úder , kterou si zkou-
šíme. Pro zpest ení, nalazení se a hudební 
obohacení dopl uji hodinu hrami a tech-
nikami z muzikoterapie.
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P ibližte nám, prosím, kdy a kde 
probíhají Muzikohrátky pro d ti 
a Skupinové bubnování pro dosp lé?

Muzikohrátky pro d ti probíhají v úterky 
a tvrtky od 16:45 do 17:30 hodin. 

Skupinové bubnování pro dosp lé 
v úterky 18:15 až 19:30 hodin.  

Vše se odehrává v jurt  i venku 
na pozemku lesní školky Bezinka 
v Palkovicích. N které rodiny s námi 
v úterky tráví celé odpoledne – s d tmi si 
zamuzícírují na Muzikohrátkách, pak d ti 
vyb hnout do zahrady, využijí zázemí lesní 
školky a rodi e si užijí svoji bubnova ku. 
Pochvalují si, že nemusí zajiš ovat hlídání 
pro d ti.

Jak se mohou noví zájemci o bub-
nování p ihlásit do Vašich kroužk  
a kolik to stojí?

Ú ast je možná pouze po p edchozí 
domluv  – e-mail vladka@gavlasovi.cz
nebo mobilní íslo 730 815 782.  
P edchozí hudební ani pohybová „gramot-
nost“ jak d tí, tak dosp lých není nutná.

B hem letních prázdnin kroužky 
v omezeném letním režimu pokra ují. 

Muzikohrátky pro d ti i Skupinové 
bubnování pro dosp lé je možné platit 
bu  jednorázov , nebo si zakoupit perma-
nentku. Deset vstup  na Muzikohrátky stojí 
900 korun a desetivstupová permanentka 
na Skupinové bubnování pro dosp lé vyjde 
na 1 000 korun. 

Bližší informace na www.gavlasovi.cz

Nyní požádám o bližší informace 
o lesní školce BEZINKA v Palkovicích 
její koordinátorku paní MVDr. Ivanu 
Cvikovou.

P ibližte, prosím, obyvatel m 
Palkovic, kte í nejezdí cestou kolem 
Bezinky, tuto netradi ní školku, 

jejíhož zázemí využívají nejen d ti 
p edškolního v ku, ale i široká 
ve ejnost v rámci akcí pro rodiny, 
workshop  nebo odpoledních 
kroužk . 

LMŠ Bezinka sídlí v Palkovicích – 
Osada, p i cest  sm rem na Zelinkovice 
i Aquapark Olešná. Nabízí plnohodnotné 

celodenní p edškolní vzd lávání pro d ti od 
2,5 do 7 let. Základními znaky školky jsou: 
v tšina programu probíhá „venku za kaž-
dého po así“, v prost edí p írody, kousek 
od lesa a p ehrady, respektuje individuální 
p ístup k d tem, jeden pedagog na sedm 
d tí, environmentální výchova (vytvo ení 
zájmu o p írodu a její ochranu), návrat k tra-
dicím a život v souladu s danými ro ními 
obdobími. Hra kami a pom ckami jsou 
p írodniny – klacík jako tužka na kreslení 
v písku nebo me , kamínky jako hudební 
nástroj nebo ohrádka pro zví ata. D ti 
mohou poznávat všemi smysly – jak voní 
letní louka, jak zní r zné druhy d eva, jak se 
m ní po así b hem dne, poznávají vlastní 
hranice a rozvíjejí p átelství ve hrách, které 
mají v lese nekone n  mnoho podob. 

Zázemím je jurta, což je osmimetrový 
kruhový mongolský stan s veškerým kom-
fortem, jako je nap íklad tekoucí teplá 
voda a teplo v chladném období. D ti dále 
mohou využívat také permakulturní, jedlou 
zahradu, kde najdeme nap íklad pískovišt , 
altán pro výtvarné tvo ení, spoustu jedlých 
rostlin a ke  a zahrádku, kde si d ti p stují 
zeleninu, která se pak využije p i va ení. 

Jaké jsou možnosti docházky 
do Bezinky a mohou navštívit areál 
i d ti, které do školky nechodí?

V tšina d tí do Bezinky chodí na dva 
nebo t i dny v týdnu a zbylé dny v týdnu 
jsou bu  s rodi i doma, nebo v jiné školce. 
Od zá í 2014 máme ješt  t i volná místa, 
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v p ípad  zájmu sta í napsat na e-mail: 
skolka.bezinka@email.cz. Odpoledne 
probíhají v Bezince kroužky pro d ti 
i dosp lé, jejichž nabídka se od zá í ješt  
rozší í. A o prázdninách po ádáme pro 
d ti od 3-10 let p ím stské tábory. D ti 
se mohou t šit na aroles aneb Velké 
dobrodružství v lese a v srpnu na Horem 
dolem sv tadílem aneb z Palkovic p ímo 
do Afriky. Více na www.skolkabezinka.cz. 

D kuji všem t em respondent m za 
poskytnutí podrobných informací. Vás 
ostatní se dnes nebojím oslovit s nabíd-
kou vyzkoušet si bubínky na vlastní k ži. 
Která jiná obec takovou specifickou 
odreagováva ku nabízí?

Iveta Trochtová, lenka redak ní rady

Seriál o lenech zastupitelstva

Komise dopravy 
je poradním orgá-
nem rady obce. 
P edsedou této 
komise je pan Jan 
Vrbica.

Pane Vrbico, jak 
dlouho již p sobíte 

v zastupitelstvu a jak jste se dostal 
práv  do komise dopravy?

V zastupitelstvu p sobím první volební 
období. V minulém volebním období 
jsem byl lenem výše uvedené komise, 
a protože pracuji na odboru dopravy 
a silni ního hospodá ství Magistrátu m sta 
Frýdek-Místek, mám k dopravní problema-
tice velmi blízko. Jako leny komise jsem 
si p izval paní Helenu Kapsovou a paní 
Dagmar Bajtkovou, pracovnice Obecního 
ú adu Palkovice, jelikož ke své práci 
pot ebuji n koho, kdo zná místní pom ry 
a orientuje se v dané problematice.

Jaká je konkrétní nápl  práce Vámi 
reprezentované komise?

Hlavní náplní práce naší komise je 
iniciovat svými návrhy a podn ty prová-
d ní dopravních opat ení na pozemních 

komunikacích na území obce Palkovice 
souvisejících zejména se zajišt ním bez-
pe nosti a plynulosti silni ního provozu. 
Zabýváme se také problematikou užívání 
ú elových komunikací, v poslední dob  
to byl nejmenovaný p ípad na Myslíku. 
Další náplní práce je sledování dopravní 
obslužnosti obce. P ijímáme také podn ty 
a návrhy ob an  žijících v obci, které 
v rámci platné legislativy doporu ujeme 
rad  obce realizovat. Ob ané se na 
naši komisi m žou obrátit osobn  nebo 
písemn  prost ednictvím obecního ú adu.

Jak asto se scházíte a co nej ast ji 
ešíte?

Scházíme se podle pot eby. Velmi 
astým tématem jednání komise bývají 

narušené sousedské vztahy nebo vlastnické 
pom ry a s tím související omezování 
práva na obecné užívání pozemních komu-
nikací podle § 19 zákona . 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích v plat-
ném zn ní. astými body jednání bývají 
návrhy na umíst ní dopravního zna ení 
a odrazových zrcadel, dále na umíst ní 
prvk  pro zpomalení dopravy, nap íklad 
zpomalovacích prah  nebo zpomalovacích 
semafor , a to v poslední dob  zejména 
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v místech, kde byl opraven povrch komu-
nikace. V souladu s platnou legislativou 
jsou n které návrhy zasílány k posouzení 
na odbor dopravy a silni ního hospo-
dá ství MM F-M a dopravní inspektorát 
Policie R. Tyto instituce pak rozhodnou 
o jejich realizaci.

Co Vás osobn  nejvíc trápí, co byste 
rád v naší obci do ešil?

V první ad  bych byl rád, kdyby se 
povedlo zpracování pasportu místních 
komunikací. S ohledem na nutnost vy e-
šení vlastnických vztah  obce a vlastník  
pozemk  pod n kterými místními komuni-
kacemi se ale jedná o dlouhodobou a velmi 
náro nou záležitost. Pro bližší vysv tlení, 
pasport místních komunikací je ucelený 
seznam ve ejn  p ístupných místních 

komunikací, s uvedením konkrétních 
technických parametr  dané komunikace.

P išel as na záv re nou otázku: jak 
relaxujete? 

Jedním ze zp sob  mé relaxace je 
ízení jakékoliv motorového vozidla, což 

je spojeno i s mojí profesí zkušebního 
komisa e idi . Rád si poslechnu dobrou 
muziku a jako univerzální sportovec-teo-
retik sleduji sportovní p enosy, zejména 
závody F1. Jsem velkým fandou létání 
a jednou bych cht l zkusit, jaké to je 
pilotovat dopravní letadlo. Nejvíce si 
ale odpo inu doma se svou manželkou, 
fenkou Bellou a ko kami Maxem a Elzou.

Za rozhovor pod kovala
Iveta Trochtová, lenka redak ní rady.

Naše vesnice se zú astnila sout že 
„O vesnici roku 2014“ 

Do letošního, již 20. ro níku sout že 
Vesnice roku v Programu obnovy ven-
kova, se podruhé v historii p ihlásila také 
naše obec (poprvé v roce 2002, získala 
„ estné uznání za vytvá ení podmínek 
pro vzd lávání d tí a mládeže a ú ast 
v sout žích“). Po spln ní p ihlašovacích 
formalit a doložení povinných p íloh, byly 
v obci osloveny všechny složky a zájmové 
organizace s možností prezentace na této 
akci. Program musel být vymyšlen tak, aby 
se b hem „pouhých“ 90 minut p edstavila 
celá obec, ím je výjime ná, jaké jsou její 
tradice, historie a život jejich obyvatel.

Ve st edu 18. ervna kolem poledne, 
p ijel k naší t locvi n  minibus, který p i-
vezl deseti lennou hodnotící komisi, které 
p edsedal starosta obce epišt  Rostislav 

Kožušník, jako vít z sout že ro níku 
2012. Dalšími leny komise byli starosta 
obce Jeseník nad Odrou, vít z ro níku 
2013, zástupce Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva životního prost edí, 
Ministerstva kultury, Ministerstva zem d l-
ství, Krajského ú adu Moravskoslezského 
kraje, Svazu m st a obcí, Spolku pro 
obnovu venkova, Svazu knihovník  
a informa ních pracovník .

P ed vstupem do t locvi ny mohla 
komise vid t zástupce místního Enduro 
klubu, byla zde p istavena jachta z oddílu 
jachtingu a ove ky tady pásli brat i 
Krpcovi. Dále hned v úvodu zahrála 
cimbálovka pana Holiše a u vchodu 
komisi p ivítaly d ti ze základní školy 
s transparentem „Vítejte v Palkovicích“. 
Pak se všichni odebrali do horního sálu 
t locvi ny.
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Zde prob hlo oficiální p ivítání 
a samotná prezentace obce. Byli zde 
p ítomni zástupci zájmových organizací 
a spolk  se svou prezentací a také hosté 
pan fará  Mgr. Bronislav Wojnar, editel 
školy Mgr. Ivo Fišer a také bývalý starosta 
Ing. František Huška.

Pak starosta Radim Ba a spolu s mís-
tostarostou Alešem Kubalou p edstavili 
obec, jak historii, tak i zem d lství, kulturní 
vyžití, i to co se v obci za poslední roky 
vybudovalo. Následovala krátká video 
prezentace, vystoupení country souboru 
z MŠ Palkovice. Dále pak paní u itelka 
V ra Krpcová seznámila p ítomné s akti-
vitami Mate ské a základní školy.

Po této ásti komise procházela mezi 
místními zástupci spolk  a organizací – 
TJ Sokol Palkovice, TOM Žlutý kvítek, 
abilympionik Jaroslav Wojnar, SDH 
Palkovice, myslivci, rybá i, chovatelé, 
zahrádká i, v ela i, Schola Palkovice, 
Beskyd Agro a.s., Batex, SKI areál a dis-
kutovali s nimi.

Následovala prohlídka t locvi ny, 
komise se prošla po galeriích a mohla 
shlédnout ve velké t locvi n  d ti ze ZŠ 
hrající florbal a ve vedlejší t locvi n  
ukázku jógy a malé gymnastky a gymnasty 
p i vystoupení na koberci.

Dole p i východu z t locvi ny byl p i-
chystán váno ní jarmark se vším všudy 
a také s typickým nápojem „va onkou“ 
a koledami, které zazpívaly d ti ze ZŠ 
v krojích souboru Hur ánek.

Po prohlídce t locvi ny komise vid la 
všechny naše sportovišt , na kterých se 
hrál plážový volejbal, volejbal na antuko-
vých kurtech, tenis na víceú elovém h išti, 
fotbalisté trénovali na travnatém h išti a na 
nov  vybudované ploše za t locvi nou 

pak shlédli scénku palkovických hasi  
a „skej áky“.

Za zvuku Palkovjanky, která byla 
p ipravena ve voze vyzdobeném jako na 
Dožínky následoval p esun v hasi ském 
voze „Roburu“ na Myslík, kde na hod-
notící komisi netrp liv  ekali senio i, 
zástupci TJ Sokol Myslík a místní hasi i. 
Senio i p ivítali komisi písni kou. Jelikož 
už zbývalo málo asu, komise si v rychlosti 
prohlédla výstavku ru ních prací senior , 
prezentaci TJ Sokol Myslík a SDH Myslík. 
Nakonec se ješt  stihli zastavit i v místní 
knihovn .

P estože by bylo o em dále si poví-
dat, p edseda hodnotitelské komise pan 
Kožušník po uplynutí 90-ti minut prezen-
taci obce uzav el. Pod koval všem a se 
slovy a  se da í Vám i celé Vaší d din  se 
rozlou il.

Bylo to takové hezké setkání spolk  
a ob an  Palkovic, každý ud lal pro ten sv j 
maximum a m  osobn  se to velmi líbilo.

Taková byla ve zkratce návšt va hod-
notící komise. To co této krátké návšt v  
p edcházelo, obnášelo mnoho práce 
všech, co se na tom jakkoli podíleli, za což 
jim všem d kujeme.

Pod kování pat í také t m, kte í se na 
p ípravách této akce podíleli nejvíce, a to 
Martin  Mertové, Radimu Ba ovi a Aleši 
Kubalovi.

Naše obec Palkovice získala v sout ži 
krásné 3. místo v Moravskoslezském 
kraji ze 17 zú astn ných obcí.

Slavnostní vyhlášení prob hne 1. srpna 
2014.

Je to úsp ch všech Palkovjan  
a Myslikovjan , ke kterému každému 
z Vás srde n  blahop ejeme.

Za redak ní radu Petra Op lová
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Základní škola a Mate ská škola Palkovice

Školní rok 2013/14 ve škole 
v Palkovicích

Ve školním roce 2013/14 navšt vo-
valo naši školu 247 žák . Z 9. t ídy vychází 
26 žák , všichni jsou p ijati na st ední 
školy. Ve 2. pololetí prosp li všichni žáci, 
s vyznamenáním 160 žák . 

Se samými jedni kami prosp li: 
v 1. t íd  všech 19 žák , ve 2. t . 21 žák , 
ve 3. A 8 žák , ve 3. B 12 žák , ve 4. t . 
10 žák  a v 5. t . 6 žák . V 6. t íd  David 
Le ko, Hana Polášková, Anežka Sochová, 
Jakub Šotkovský, Kate ina Žváková, 
v 7. t íd  Klára Kasper íková, v 9. t íd  
Markéta Kr ová, Markéta Kup áková 
a Ladislav Merta. Za reprezentaci školy, 
za výborný prosp ch a zodpov dnou práci 
bylo ud leno celkem 108 pochval t ídního 
u itele za sv domité pln ní školních povin-
ností, práci pro t ídu a reprezentaci školy. 
Za špatnou pracovní morálku a nevhodné 
chování bylo ud leno celkem 28 napo-
menutí t ídního u itele, 3 d tky t ídního 
u itele a 1 d tka editele školy.

Našim žák m se da ilo i ve sportovních 
a v domostních sout žích:

Matematický klokan - okresní 
kolo:  4. místo 7. t . Veronika Eliášová, 
Matematická olympiáda - okresní 
kolo: 6. t . David Le ko, Petr Ondra ka, 
Hana Polášková, Anežka Sochová, Jakub 
Šotkovský, Kate ina Žvaková, 7. t . 
Veronika Eliášová, Pavlína Juchelková, 
Klára Kasper íková, Martin Kocich, 8. t . 
Adam Kolá ; Pythagoriáda – okresní 
kolo: 5. t . Jakub Michálek; 6. t . Jakub 
Šotkovský, Ond ej Šnajder; 7. t . Veronika 

Eliášová, Anežka Sochová, Vojt ch 
Ivo Pavlas; Biologická olympiáda – 
okresní kolo: 7. t . Veronika Eliášová, 
9. t . Ivana Ku erová, Jan Kucha ; ZOO 
Ostrava – 23. místo ze 192 škol kraje 
– Jana Dybalová, Veronika Eliášová, 
Anna Hu ová, Pavlína Juchelková, 
Klára Kasper íková, Ji í Liška, Adéla 
Španihelová; D jepisná olympiáda 
– 8. t . Ivana Kahánková; Olympiáda 
v eském jazyce – okresní kolo: 9. t . 
Markéta Kup áková; Zem pisná olym-
piáda – okresní kolo: 6. t . - Anežka 
Sochová, 7. t . Veronika Eliášová, 8. t ., 
Adam Kolá ; Okresní p ebor škol 
v šachu: 1. t . Martin Vašínek, 2. t . 
Jan Provazník. 3. t . Natanael Bolek, 
4. t . Jan Drabina; Paragrafiáda – 
okresní kolo: 9. t . Kate ina Jane ková, 
Markéta Kr ová, Markéta Kup áková; 
Konverzace v anglickém jazyce – 
okresní kolo: 7. t . Jana Dybalová, 9. t . 
Veronika Junková; Minifotbal - okresní 
kolo - 3. místo: 8. t . Dominik Ba a, 
Tadeáš Hetmer, Adam Kolá , Ond ej 
Prokop, Jakub Ryška, Mat j Svobodník, 
Denis Vaško, Jan Žídek; 9. t . Mat j 
Bob ák, Adam Kolá ; Sapere – v d t 
jak žít – okresní kolo, 3. místo: 6. t . 
Nikol Supíková, 7. t . Veronika Eliášová, 
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Klára Kasper íková, 9. t . Ji í Bajtek, 
Veronika Junková, Martin Lepík;

Sportovní gymnastika – okresní 
kolo: jednotlivci - 1. místo Jan Ryška, 
3. místo Karolína Bužková, družstva – 
1. kategorie chlapci - 2. místo Marek 
Kozel, Jan Ryška, Št pán Zeman; 1. kate-
gorie d v ata – 4. místo Karolína Bužková, 
Marie Mazurová, Anna Olejníková, Evelína 
Vašková; 2. kategorie – 2. místo a postup 
do krajského kola – Kristina G esová, 
Vanda G esová, Eliška Mertová;

P espolní b h – okresní kolo – 2. místo 
Tomáš Krpec ze 3. A; Snowboarding - 
krajské kolo: 8. t . Karolína Nevrlá, 
Karolína Michálková, Albert Suška; 
Western a kon  o ima d tí – semifinále 
výtvarné sout že Suchdol n.O.: 3. A Nela 
Šigutová, 3. B Kate ina Kolouchová, 
Kristýna Ž rková; 5. t . Martina Kn zková, 
Renáta Icelli; 6. t . Sára Halatová;

Mladý zahrádká  – republikové kolo 
12. místo, okresní kolo 1. místo – 4. t . 
Vendula Veselková;

Také v tomto školním roce pro žáky 
p ipravili u itelé krom  b žné výuky 
a sportovních sout ží také spoustu zajíma-
vých akcí a projekt . Žáci 2. - 3. ro níku se 
na podzim zú astnili plaveckého výcviku. 
V lednu se konal týdenní pobytový lyža ský 
výcvik pro žáky z 6. - 9. ro níku v B lé 
pod Prad dem, zú astnilo se 45 žák . Pro 
žáky 5. t ídy byl p ipraven lyža ský výcvik 
v Palkovicích. V rámci projektu Inovace 
ZŠ Palkovice vyjeli žáci 8. a 9. ro níku na 
týdenní poznávací výjezdy do národních 
park  Podyjí, Šumava a Krkonoše. Ke Dni 
matek žáci nacvi ili akademii.  Pokra ovali 
jsme v mezinárodním sportovním projektu 
se školou z Bujakowa, naši žáci vyjeli 
do Polska, žáci z Bujakowa p ijeli do 

Palkovic. U itelky 3. - 5. ro níku zajistily 
pro žáky v ervnu týdenní školu v p írod  
v Rychlebských horách, zú astnilo se 
85 žák . Žáci 7. r. vyjeli na cyklistický kurz 
na Ostravici, žáci 8. r. absolvovali turistický 
kurz v Krkonoších v rámci výjezdu do NP 
Krkonoše. Žáci 9. r. se zú astnili 2 denního 
výcviku sebeobrany, v rámci výjezdu do NP 
Šumava navštívili také Prahu. Aby škola 
v rámci projektu EU peníze školám získala 
finan ní prost edky na nákup techniky, 
museli u itelé krom  b žné práce s u ením 
a p ípravou na vyu ování vyráb t digitální 
u ební materiály. Tento projekt je nyní 
dokon en. Pokra ujeme v p írodov dném 
projektu Národního muzea Heuréka. 
Pokra ujeme v práci na projektu Inovace 
ZŠ Palkovice spolu s Ing. Davidem Kulou, 
MBA.

Je z ejmé, že pracovní zatížení 
pedagogických pracovník  v souvislosti 
s týdenními výjezdy, školami v p írod , 
lyža skými kurzy a zahrani ními výjezdy 
je mnohem vyšší než v dobách, kdy žáci 
vyjeli z Palkovic jednou ro n  na školní 
výlet. Pokud ale chceme výuku ud lat 
zajímav jší, vést žáky k v tší samostat-
nosti, zodpov dnosti, rozvíjet jejich 
sociální dovednosti, budeme pokra ovat 
ve formách výuky i mimo budovu školy. 
Obrovskou výhodou naší školy je sta-
bilizovaný tým zkušených pracovitých 
pedagog , sehraných a ochotných ud lat 
spole n  pro žáky n co navíc.

V mate ské škole se v tomto školním 
roce vzd lávalo celkem 104 d tí. Také 
kolektiv u itelek MŠ p ipravil pro d ti 
i rodi e adu akcí ve školce i mimo školku, 
nap . plavecký výcvik, lyža ský výcvik na 
Bílé, besídky, programy pro rodi e, víken-
dový pobyt na Horní Be v  apod.
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V novém školním roce budou všechny 
4 t ídy MŠ napln ny, je p ijato celkem 
104 d tí. Zápis do MŠ se konal dne 
22. kv tna 2014. Byly p ijaty všechny d ti 
z Palkovic, které k 1. 9. 2014 dosáhnou 
3 let, i n kolik d tí narozených v zá í 2014.

Zápis do školní družiny se konal dne 
19. ervna 2014. Informace o zápisu 
byly zve ejn ny na stránkách školy, na 
nást nkách školní družiny, rodi e byli 
informováni také na t ídních sch zkách. 
Kritéria pro p ijetí do školní družiny jsou 
na rozdíl od kritérií pro mate skou školu 
nastavena opa n  tak, aby k zájmovému 
vzd lávání ve školní družin  mohly být 
p ijaty spíše mladší d ti. Na 90 míst bylo 
k 20. 6. 2014 p ihlášeno 90 d tí, nebylo 
tedy nutné rozlišovat podle v ku, a tak 
všechny d ti, jejichž rodi e p ihlášky podali 
v ádném termínu zápisu, byly regulérn  
p ijaty. N kte í rodi e požádali o p ijetí 
pozd ji – až v dob , kdy již byla kapacita 
družiny napln na. Nelze tuto situaci ešit 
na úkor t ch, kte í p išli v ádném termínu 
a byli ádn  p ijati. V sou asné dob  ve 
spolupráci se z izovatelem p ipravujeme 
navýšení kapacity školní družiny, aby 
k 1. 9. 2014 mohli být p ijati další zájemci.

Zam stnanci obce pracovali na roz-
ší ení školní zahrady, dokon ili oplocení 
areálu nové ásti školní zahrady a pro-
pojení areálu se stávající školní zahradou, 
v rámci Dne Zem  žáci 9. ro níku vysadili 
živý plot z jehli nan . A tak d ti z MŠ a ŠD 
budou moci celou školní zahradu dopole-
dne i odpoledne využívat již od za átku 
nového školního roku.

V ervnu 2014 byly zahájeny práce na 
rozší ení parkovišt  p ed školou. Zatím 
byla vytvo ena nová parkovací místa místo 
kruhového okrasného záhonu. V další 
fázi budou podle projektu vytvo ena nová 

parkovací místa v prostorách sou asného 
vjezdu a okolo kolovny. Kone n  mohou 
d ti op t za hezkého po así využívat 
klidovou zónu p ed schodišt m, aniž by 
je ohrožoval provoz aut, posed t na lavi -
kách, popovídat si. Provoz parkovišt  je 
dle projektu jednosm rný, nájezd starým 
vjezdem, výjezd novým výjezdem (p i 
výjezdu vlevo lze vyjížd t i p es plnou áru). 
V ervenci by m ly být provedeny nást iky 
ar pro šikmé stání, parkování i výjezd tak 

budou mnohem jednodušší.
Nové d ev né stavby a truhlíky p ed 

školou vyrobil pan Bohumil Fatrdla.
P i škole p sobí Sdružení rodi , 

které je vedeno Ing. Tomášem Hu ou 
a Bc. Janou Ru kovou. Pro žáky mimo jiné 
sdružení p ipravuje karneval, Mikulášskou 
nadílku, spolupracuje p i Valentýnské 
diskotéce a sb ru starého papíru, škole 
p ispívá také finan n .

P i zajiš ování akcí pro žáky spolu-
pracujeme s místními zájmovými spolky 
a oddíly, využíváme prostory oddíl  
TJ Sokol Palkovice (fotbalové h išt , 
tenisové a volejbalové kurty). Dále spo-
lupracujeme se zahrádká i, rybá i, hasi i 
a myslivci.

Také letos p ipomínám, že veškeré 
školní i mimoškolní aktivity, jako jsou 
školní projekty, setkávání, zahrani ní 
výjezdy, poznávací a vzd lávací akce 
apod., m že naše škola pro žáky v tako-
vém rozsahu p ipravovat také díky 
vst ícnému p ístupu vedení obce. Vedení 
obce také podporuje volno asové aktivity 
d tí, v rámci prevence sociopatologických 
jev  p ispívá na innost zájmových kroužk  
ve škole, a díky této podpo e m žeme pro 
žáky zajiš ovat innost mnoha zájmových 
kroužk  ve škole bezplatn , což je v rámci 
regionu skute n  výjime né.
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V tomto školním roce se nám také 
poda ilo nabídnout žák m po vyu ování 
výuku hry na hudební nástroje v budov  
školy. D kuji tímto paní u itelce Žídkové, 
která vyu uje hru na klavír, a panu 
Virágovi, jehož hudební škola zajiš ovala 
výuku hry na další nástroje. 

D kuji všem zam stnanc m, kte í se 
podíleli na vzd lávání žák , na p íprav  

akcí, kurz  a výjezd , a všem dalším 
zam stnanc m školy, kte í zajiš ují chod 
školy a stravovací služby. D kuji technic-
kým pracovník m obce, kte í pracovali 
na zprovozn ní nové ásti školní zahrady, 
a také všem ostatním, kte í škole pomá-
hali, a doufám, že i v p íštím školním roce 
budou pomáhat.

Mgr. Ivo Fišer, editel školy

P ejížd ní plné áry p i vyjížd ní 
od základní školy v Palkovicích 

Na základ  etných dotaz  ob an  
uvádíme výpis z vyhlášky Ministerstva 
dopravy a spoj  . 30/2001 Sb. ze dne 
10. ledna 2001, kterou se provád jí pra-
vidla provozu na pozemních komunikacích 
a úprava a ízení provozu na pozemních 
komunikacích. Zde je v paragrafu 18 
uvedeno:

§ 18
Podélné áry

Podélné áry jsou
a) „Podélná ára souvislá“ ( . V 1a), 
„Dvojitá podélná ára souvislá“ ( . V 1b); 
jsou-li zna kou . V 1a nebo zna kou 
. V 1b odd leny jízdní pruhy s pro-

tism rným provozem, musí idi  

jet vpravo od této zna ky; zna ku 
. V 1a je zakázáno p ejížd t nebo 

ji nákladem p esahovat, pokud to 
není nutné k objížd ní, odbo ování 
na místo ležící mimo pozemní komu-
nikaci nebo vjížd ní na pozemní 
komunikaci z místa ležícího mimo 
pozemní komunikaci; zna ky . V 1a se 
na stezce pro chodce a cyklisty ozna ené 
zna kou . C 10a rovn ž užívá pro odd -
lení pruhu pro chodce a pruhu pro cyklisty; 
zna ku . V 1b je zakázáno p ejížd t nebo 
ji nákladem p esahovat, pokud to není 
nutné k objížd ní – pouze k objížd ní 
stojících p ekážek!

Z toho vyplývá, že vyjížd ní od 
základní školy je možné do obou 
sm r , jak sm rem na Kozlovice tak 
sm rem na Frýdek-Místek.

Jan Vrbica

Atletika v Brušperku
Ve st edu 4. 6. 2014 se v Brušperku 

konala atletická sout ž škol povodí 
Ond ejnice. Naši školu reprezentovalo cel-
kem 33 žák  II. stupn  ZŠ. D ti sout žily 
ve ty ech disciplínách – hod kriketovým 
mí kem (granátem), skok daleký, sprint, 

vytrvalostní b h. B hem celé sout že byly 
k vid ní výborné atletické výkony, p esto 
naši žáci vybojovali celkem 12 cenných 
kov . Celkový sou et bod  dosažených 
žáky v jednotlivých disciplínách vynesl naši 
školu na p kné 5. místo. Všem žák m, 
kte í reprezentovali školu, pat í pod kování.



P A L K O V I C K É  L I S T Y

16

eský den proti rakovin  2014
Mezi tradi ní akce, k nimž se žáci ZŠ 

a MŠ Palkovice p ipojují, pat í sbírka eský 
den proti rakovin , jejíž 18. ro ník se konal 
ve st edu 14. kv tna.  Úst edním tématem 
byla v letošním roce prevence rakoviny plic.  
Organizátorem sbírky je Liga proti rako-
vin  Praha. Stejn  jako v minulých letech 
nabízeli žáci 9. t ídy informa ní letá ky 
o prevenci rakoviny v souvislosti s kou ením 
a zárove  prodávali kyti ky jako symbol 

boje proti rakovin . Prodejem kyti ek získali 
žáci pro sbírku 3 790,- K . Peníze ze sbírky 
umožní Lize proti rakovin  ší it nádorovou 
prevenci, zlepšovat kvalitu života onkolo-
gických pacient , podporovat onkologický 
výzkum a p ispívat k vybavenosti onkolo-
gických pracoviš . Žáci mají díky této akci 
možnost uv domit si d ležitost prevence, 
ale i pomoci nemocným lidem.
Všem, kte í na sbírku p isp li, d kujeme. 

Dita Janošcová

Cyklokurz pro žáky VII. t ídy
Ve dnech 28. – 29. 5. 2014 se usku-

te nil 3. ro ník cyklokurzu ur eného pro 
žáky VII. t ídy. B hem dvou dn  ujeli žáci 
asi 70km v okolí Palkovic a Ostravice. 
Žáci byli ubytovaní v chatkách v areálu 
TJ Sokol Ostravice. V podve er prvního 
dne kurzu žáci navštívili Hotel Sepetná, 

kde si mohli zaplavat v krytém bazénu, 
p ípadn  zahrát bowling. Cena cyklokurzu 
zahrnovala také polopenzi v restauraci 
U Tká  v Ostravici. Druhý den kurzu byla 
tra  vlivem nep íznivého po así zkrácena, 
žáci se p esouvali po úpatí Ond ejníku 
zp t do Palkovic. Cyklokurz m l mezi žáky 
velký úsp ch.

Sportovní esko – polský projekt 
„Sportem ke zdraví“

V letošním školním roce se naše 
škola zapojila do sportovního projektu 
Sportem ke zdraví, který byl ur en pro 
žáky 2. stupn . Partnerskou školou byla 
základní škola v polském Bujakow . 
B hem školního roku se dvacet žák  
scházelo odpoledne v t locvi n , kde pro-
bíhal desetiboj v netradi ních disciplínách. 
D ležité nebyly ani tak výkony, jako radost 
z pohybu.

První setkání žák  obou škol se 
uskute nilo ve dnech 15. – 16. kv tna. 
Polští sportovci p ijeli k nám do školy, 
aby zm ili své síly se svými palkovickými 
kamarády. Odpoledne pak spole n  
navštívili aquapark a zahráli si bowling. 

Druhý den pak spole n  navštívili muzeum 
v Kop ivnici. 

Druhé setkání se uskute nilo ve dnech 
5. – 6. ervna v Bujakow . Op t probíhalo 
sout žení v r zných sportovních disciplí-
nách, následovala turistická vycházka na 

antoryji a spole n  strávený ve er p i opé-
kání špeká k . Ani nep íznivé po así d tem 
nezkazilo náladu. V pátek pak prob hla 
slavnostní záv re ná konference, kde byli 
vyhodnoceni nejlepší sportovci projektu. Na 
1. míst  se umístil Adam Kolá , 2. místo 
obsadila Pavlína Juchelková a 3. místo 
vybojovala Jana Dybalová. Kolem t etí 
hodiny jsme se vrátili do Palkovic, unavení, 
ale spokojení a plní zážitk . Naše d ti se 
s polskými žáky skamarádily, navázaly 
kontakty a všichni se t ší na další setkání.
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Podpora p írodov dného 
a technického vzd lávání 
v Moravskoslezském kraji 
(NatTech MSK)

V letošním školním roce se ZŠ a MŠ 
Palkovice zapojila do projektu NatTech 
MSK. Cílem tohoto projektu je podpora 
p írodov dného a technického vzd lávání 
v partnerských st edních školách, pod-
pora a rozvíjení spolupráce partnerských 
st edních škol se základními školami 
v Moravskoslezském kraji a zvyšování 
kvality p írodov dného a technického 
vzd lávání ve st edních a základních ško-
lách v Moravskoslezském kraji.

Projekt je realizován ve spolupráci 
s 15 st edními školami z izovanými 
Moravskoslezským krajem a 1 školskou 
právnickou osobou, které jsou finan -
ními partnery projektu. Prost ednictvím 
finan ních partner  je na projekt navázáno 
85 základních škol. Cílovou skupinou pro-
jektu jsou žáci st edních a základních škol 
v Moravskoslezském kraji a pedagogi tí 
pracovníci škol v kraji.

Partnerskou školou pro naši základní 
školu je St ední odborná škola Frýdek-
Místek, p ísp vková organizace. V rámci 
tohoto projektu se žáci druhého stupn  
zú astnili Workshop , a to 6. a 8. t ída na 
pracovišti St ední odborné školy Frýdek-
Místek, 8. t ída na odlou eném pracovišti 
školy v dílnách ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
Tyto workshopy m ly r zná zam ení. 
Žáci nap íklad m li možnost vyzkoušet 
si m ení ve speciálních laborato ích, 
seznámili se s prost edím programu Solid 
Works, který slouží k technickému kres-
lení, a vytvo ili si pod odborným vedením 
nákres kosti ky lega. D ti také sestavovaly 
jednoduché stroje ze stavebnice Merkur, 

kterou mnozí dosud znali jen jako hra ku, 
ne jako u ební pom cku. Ve Frýdlantu nad 
Ostravicí byly pro žáky p ipraveny prak-
tické innosti, p i nichž si vyrobili drát ný 
hlavolam a podobn . 

Mimo workshopy se žáci 6. a 7. t ídy 
zú astnili Exkurze na Dlouhé Strán  a do 
Ru ní papírny Velké Losiny. Ve všech 
p ípadech zajistila St ední odborná škola 
Frýdek - Místek d tem dopravu, ob d 
a v p ípad  exkurzí i vstupné. V posledním 
týdnu školního roku využila 6. t ída a le-
nové P írodov dného kroužku nabídky 
navštívit m sto Olomouc, kde absolvovali 
p ipravené experimenty z fyziky a chemie 
na Církevním gymnáziu, prohlédli si his-
torické zajímavosti m sta a navštívili ZOO 
na Svatém Kope ku.

Krom  akcí, které zprost edkuje pro 
ZŠ a MŠ Palkovice st ední škola, se 
poda ilo zajistit pro všechny žáky od dru-
hého do osmého ro níku návšt vu akcí 
Sv ta techniky Ostrava v areálu Dolních 
Vítkovic, které jsou sou ástí projektu 
Podpora p írodov dného a technického 
vzd lávání v Moravskoslezském kraji. D ti 
se tak mohly bezplatn  zú astnit t chto 
vzd lávacích akcí: Dopravní prost edky 
(2. t ída, 3. A, 3. B), Slune ní soustava (4., 
5. t ída), Roboti ve službách lidstva (6.t ., 
7.t ída) a Budiž sv tlo (8.t ída).

V letošním roce jsme nabídek projektu 
NatTech MSK maximáln  využili. V íme, 
že se nám tímto zp sobem poda í podnítit 
zájem žák  o technické a p írodov dné 
obory. Vzhledem k tomu, že každý rok 
n kte í z našich vycházejících žák  zvolí 
k dalšímu studiu, mimo jiné, St ední 
odbornou školu Frýdek – Místek, je ur it  
p ínosem navázání spolupráce práv  
s touto školou. 

Dita Janošcová
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Školní akademie
Ve st edu 7. kv tna uspo ádala základní 

škola u p íležitosti Dne matek školní aka-
demii. Své um ní p edvedli žáci prvního 
i druhého stupn , jednotlivá ísla uvád ly 
Michaela Žaarová a Kate ina Jane ková, 
žákyn  deváté t ídy.

Žáci první t ídy si p ipravili odleh ená 
témata – d v ata zatan ila na píse  Psí 
divadlo od Zde ka Sv ráka a Jaroslava 
Uhlí e a hoši zazpívali a zahráli se svou 
papírovou revivalovou kapelou Olympik 
píse  Dynamit. Žáci 2. t ídy se p edstavili 
s pásmem básní pro maminky, s pís-
n mi Kopretina a Písni ka pro maminku 
a s pohybovým ztvárn ním písni ky Pátá. 
D ti z 3. A p ipomn ly svým rodi m 
písni kou Ve erní ek n které pohádkové 
postavi ky, které dávají d tem dobrou 
noc; dále rodi e mohli zhlédnout Karolínu 
Bužkovou a Lucii Ková ovou z 3. A, mažo-
retky ze skupiny Talento. D ti z 3. B si pro 
rodi e p ipravily básni ky a písni ky nejen 
pro maminky, tvr áci anglickou píse  

Mama! Mama! My Socks Don´t Match  
a zatan ili na píse  Jana Vod anského 

ty ata. Hoši z 5. t ídy vystoupili jako 
loupežníci v písni ce Pod dubem za 
dubem a d v ata si p ipravila vystoupení 
na známou písni ku Michala Davida D ti 
ráje. D v ata ze 7. t ídy zazpívaly píse  
Cesta a p vecký sbor, tvo ený žákyn mi 
z 6. – 9. t ídy, zpest ily akademii t emi pís-
n mi - krom  eské písn  s názvem Ko ár 
zazpívaly ješt  hebrejskou Yerushalajim 
shel zahav a latinskou s názvem Cum 
decore.

N kolik písní zahráli na kytaru a na 
flétnu žáci 2. – 5. t ídy, kte í navšt vují 
hudební školu pana Virága, a skladbu 
Sn ní zahrála na klavír žákyn  6. t ídy 
Anežka Sochová, která se u í hrát u paní 
Žídkové.

V íme, že d ti svými vystoupeními 
a drobnými dárky, které d ti s u iteli pro 
maminky vyrobili, své rodi e pot šily.

Mgr. Jitka Krpcová

Sb r papíru
Na konci dubna prob hl na naší škole 

v Palkovicích, pod záštitou Školního 
parlamentu a Sdružení rodi , již tradi ní 
Sb r starého papíru. S pomocí rodi  
d ti zaplnily celkem hned dva kontejnery. 
Školáci spole n  se školkou nanosili cel-
kem 10 970 kg starého papíru.

Mezi nejlepší sb ra e ZŠ letos pat í:
1. Beáta Pustková ze 4. t . -707 kg, 

2. Kamil Trochta z 5. t . - 632 kg, 3. Vendula 
Veselková ze 4. t . - 439 kg, 4. Eliška 
Ru ková z 3. B t . - 310 kg, 5. Monika 
Krpcová z 1. t . - 290 kg a ada dalších.

První místo v mate ské škole letos 
op t pat í Jirkovi Olejníkovi – 182 kg, 
2.  Vendulce Ru kové – 153 kg, 
3. Dominikovi Kr i – 149 kg.

Jako i v minulých letech bude výt žek 
použit na nákup pot eb sloužících žák m.

Nejlepší sb ra i byli odm n ni, ale 
i ostatní  - všichni ti, kte í se zasloužili 
o p kný výsledek sb ru, dostali sladkou 
odm nu. 

Školní parlament d kuje všem, kte í se 
na sb ru podíleli za pomoc.

Za školní parlament
Mgr. Šárka Pindurová
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Škola v p írod
V pond lí 13. ervna vyrazilo 85 d tí 

naší školy na týdenní pobyt do p írody. 
Žáci 3., 4. a 5. t ídy strávili spole n  
týden v malebném prost edí Ra ího údolí 
v Rychlebských horách. Mnozí z nich 
poprvé bez rodi . 

Po celý týden jsme se v novali hlavn  
sportu, st íleli jsme z luku, prob hl branný 
závod a také jsme si ov ili odvahu p i 
no ní stezce. Uskute nili jsme turistický 
výlet po okolí a na zámek Jánský vrch 
v Javorníku. Rozší ili jsme si znalosti 
o obojživelnících Rychlebských hor na 
besed  s lesníkem. D ti kreslily, sout žily, 
poznávaly p írodu, rozvíjely se hudebn  
i esteticky. Vzhledem k po así, které nám 

velmi p álo, jsme strávili vskutku týden 
v p írod . Využívali jsme venkovní bazén. 
Nejv tší školou však pro naše d ti bylo 
um t si uklidit v ci, udržovat je v po ádku, 
ustlat si postel, domluvit se s kamarády, 
um t ustoupit i p izp sobit se, být všude 
v as a podobn . A to všechno bez rodi . 
Nicmén  všechno zvládly. 

Pod kování pat í všem, kte í k dobré 
pohod  a klidnému pr b hu týdne p i-
sp li, dobrému zázemí ze strany majitel  
chaty, kde jsme se cítili velmi dob e 
a hlavn  pedagogickým pracovník m, 
kte í o d ti pe ovali doslova ve dne v noci.  
Pod kování pat í i všem rodi m, kte í 
nás bohat  sponzorsky vybavili sladkostmi 
a drobnostmi na ceny do sout ží. 

Vedoucí akce Mgr. V ra Krpcová

Úsp ch v technické sout ži
V okresním kole sout že ,,Technických 

dovedností a emeslné zru nosti“ repre-
zentovali naši školu Dominik B žek 
a Martin Skurka, žáci 8. ro níku. Žáci 

vyráb li výrobky ze d eva a plastu, zapo-
jovali elektrický obvod. Dominik B žek se 
umístil na 3. míst , a jako cenu získal do 
své domácí dílny el.vrta ku.

Mgr. Ivo Fišer

Školní zahradnický kroužek 
Po átek vzniku kroužku lze datovat na 

8. 10. 2013, kdy se p vodn  23 žák  
za alo scházet co trnáct dní vždy v úterý 
od 14:30 do 15:30. Náplní našeho setká-
vání bylo p edevším p esazování malých 
rostlin, rychlení okrasných cibulovin, 
hrnkováni i vyráb ní váno ních v ne k . 
Za d tmi dorazil odborný zahradník pan 
Zden k Závodný, navštívili jsme také 
okrasnou kv tinovou sí  paní Milady 
Zbrankové a dokonce se nám naskytla 
možnost besedy nejen o faun  a flo e Jižní 
Ameriky s cestovatelem panem Petrem 
Kup ákem. 

Vrcholem roku poté byla sout ž Mladý 
zahrádká , po ádaná eským zahrádká -
ským svazem ve spolupráci se základní 
školou Elišky Krásnohorské ve Frýdku 
– Místku, kde naší školu úsp šn  repre-
zentovalo šest žák  tvrté t ídy. Sout žící 
museli prokázat své znalosti z u iva p írodo-
v dy a zahradnické v domosti i dovednosti 
zárove . Reprezentant m musíme pod ko-
vat, jmenovit : Natálii Beb ákové, Terezii 
Beb ákové, Vendule Mikešové, Tereze 
Radové, Elišce Šotkovské a v neposlední 
ad  Vendule Veselkové, která p ede-

vším díky výbornému výkonu v poznávání 
d evin a k ovin, vybojovala první místo ve 
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Výjezd školní družiny na Bílou
Ve tvrtek 29. 5. 2014 zorganizovaly 

vychovatelky ŠD pro d ti výlet na Bílou, 
kde pro n  byly nachystány tématické 
zábavné programy. Celkem se výletu 
zú astnilo 74 d tí. D ti byly rozd leny do 
dvou skupin. V první skupin  byly d ti 
z 1. t . a 2. t . Ve druhé skupin  d ti ze 
3. A, 3. B,4. t . a 5. t .

Pro první skupinu byl p ipraven pro-
gram s názvem „Šmoulí den“, kde si d ti 
mohly vyzkoušet jak, se v takové šmoulí 
vesni ce žije. Nau ily se arovat s Ta kou 
Šmoulou, b hat v korunách strom  na 
laná ku se šmoulou Divíškem, pono ily 
se do íše zví at se šmoulou Stopa em 
a mnoho dalšího. Nau ily se šmoulí pís-
ni ku a zatan ily si šmoulí tane ek.

Pro starší d ti byl p ipraven program 
„Po stopách beskydských „pašerák “, kde 
si na nov  vybudované stezce vyzkoušely 
vyrovnat se s nástrahami p írody, které 
na pašeráky d íve ekaly. Seznámily se 
s historií pašeráctví v Beskydech, vyzkou-
šely si d tskou ferratu,visuté lanové mosty, 
lanové p ekážky a další aktivity.

Po 2,5hod. programu jsme si spole n  
opekli párky a v d tském letním parku se 
d ti „vy ádily“ na zábavných atrakcích. 
Vyzkoušely si jízdu na šlapacích autech, 
Tubing- jízda v duši po speciální draze 
dol , vydovád ly se na skákacím hradu, 
profi trampolín  aj.

I když po así nebylo ideální, myslím si, 
že si d ti odpoledne užily a dom  se vrátily 
spokojené a se spoustou nových zážitk .

Xenie Rajnochová, vychovatelka ŠD

My se školy nebojíme
V druhém pololetí školního roku pro-

b hl na ZŠ v Palkovicích program pro 
p edškolní d ti s názvem „My se školy 
nebojíme.“

Byl ur en budoucím školák m a jejich 
rodi m. V p ti setkáních se d ti seznámily 
se svými budoucími spolužáky a u itel-
kami. Každé setkání bylo zam eno na 
pln ní r zných úkol .

Nejvíce se d tem líbilo Pohybové odpo-
ledne v t locvi n , kde si mohly s pomocí 
starších spolužák  zasout žit v r zných 
disciplínách.

Následovalo poslední setkání - 
Slavnostní pasování na školáky a rozd lení 
do budoucích prvních t íd.

Doufáme, že se tento program nastá-
vajícím prv á k m líbil a do školy nastoupí 
1. zá í bez obav.

Kolektiv u itelek 1. st. ZŠ

své kategorii a s p ehledem postoupila do 
celostátního kola sout že, kde pokra ovala 
v úsp šném bojování v Rakovníku a obsa-
dila krásné 12. místo.

Rovn ž musíme pod kovat nad jným, 
mladým zahrádká m za celoro ní snahu, 
krásné výrobky a p edevším za zájem 

a o kv tiny a p írodu obecn . Na všechny 
se už te  t šíme v následujícím školním 
roce a p ejeme všem krásné a proslun né 
prázdniny. 

Libuše Kocichová,
vedoucí kroužku ZŠ a MŠ Palkovice
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Polsko
Ve školním roce 2013-2014 byla 

navázána esko - polská družba mezi 
d tmi z MŠ Palkovice a MŠ Kobiertice. 
Této družby se zú astnilo celkem 26 d tí 
z naší MŠ. Uskute nili jsme n kolik výjezd  
do Polska, kde pro nás polští kamarádi 
p ipravili programy váno ního, valentýn-
ského, záchraná ského, ale i sportovního 
charakteru. Naše d ti byly vždy vtaženy 
do zábavných sout ží, her a tanc  našich 
polských kamarád . Nechyb lo ani tra-
di ní pohošt ní ze strany polských p átel. 

Ale i my jsme se mohli t šit z návšt vy 
našich kamarád  z polské MŠ. P ipravili 
jsme pro n  program Vítání jara, který byl 
spojen s vypoušt ním Morény, zakon ený 
sportovním dopolednem.

Všech akcí se ú astnili i n kte í rodi e 
d tí z naší MŠ, kterým bychom touto ces-
tou cht li pod kovat.

esko- polskou družbu hodnotíme 
jako velmi zda ilou. Setkání vždy pro-
bíhala v p átelském duchu a velmi se 
t šíme s našimi polskými kamarády 
NA SHLEDANOU.

Zprávi ky ze školi ky
Ve st edu 30. dubna se do naší mate -

ské školy slétli arod jové a arod jnice ze 
širokého okolí. Samoz ejm  na koš atech. 
Takovou p ehlídku jste jen tak n kde 
nevid li. Prost  celá arod jnická školka. 
Všichni ú astníci, v etn  paní u itelek, 
se sešly s nádhernými kostýmky a všemi 
pat i nými dopl ky. Snad na žádném 
nechyb l po ádný pavouk se svou pavu-
inkou i erná ko ka sedící na rameni. 

Nejd íve jsme arovali jen ve t ídách, 

ale pak za al ten pravý arod jnický rej. 
Oslava ale nespo ívala jen v p ehlídce 
masek nebo tanci arod j , ale všichni také 
museli projít p ipravenými úkoly, které 
nebyly zrovna tak jednoduché. A  už p i-
pravit arod jný lektvar z bylinek, oloupat 
perní ek z kouzelné chaloupky a p itom 
nevzbudit zlou arod jnici nebo prolézt 
pavu inou a projít pekelnou propastí. 
Avšak v tento den se sešly samé šikovné 
arod jni ky a arod jové, a proto byli prá-

vem odm n ni arod jnickou sladk stkou.

Den pro maminky
Dne 16. kv tna 2014 se na t íd  

Motýlek a Hv zdi ka uskute nily besídky 
p i p íležitosti oslavy dne maminek. 
V odpoledních hodinách se maminky 
i s ostatními p íslušníky rodiny sešly 
na jednotlivých t ídách a d ti mohly 
odstartovat sv j p ipravený program. 
D ti z t ídy Motýlek se p edvedly se scé-
nickým tane kem p i doprovodu písn  
od Uhlí e a Sv ráka s názvem „Kluci, 
kluci s klukama“. Po skon ení odreci-
tovaly maminkám básni ku a v novaly 

kv tinku spole n  s p ání kem a obrázkem 
z lásky malovaným. Poté bylo nachystáno 
malé pohošt ní pro všechny ú astníky 
a maminky m ly možnost si voln  popo-
vídat se všemi p ítomnými.

Pevn  doufáme, že maminkám jejich 
d ti ud laly radost a že je p i naší besídce 
zah álo u srdí ka alespo  tak, jako nás, p i 
pohledu na jejich pot šené obli eje.

Pro d ti a jejich maminky a babi ky byl 
v MŠ Habeš 20. kv ten velmi slavnostní 
den. D ti svým zlatým maminkám i babi -
kám p ipravily velmi p kné vystoupení 
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D tský den na Myslíku
– „Po indiánské stezce“

V sobotu 14. ervna 2014 po ádal 
Sbor dobrovolných hasi  + TJ Sokol 
Myslík d tské odpoledne na téma „Po 
indiánské stezce“. Už t etí rok nám nep álo 
po así, dopoledne pršelo, po ob d  se 
nad hlavami honily mraky. D ti to však 
neodradilo, v doprovodu rodi , babi ek 
i d de k  jich p išlo 103! Na za átku 
„stezky“ si každý indián vlastnoru n  
vyrobil elenku a hurá na indiánské sou-
t že. Samoz ejmostí byly bojové barvy na 
tvá e, náhrdelníky a náramky z korálk . 
A co je ekalo na indiánských stanoviš-
tích? Rýžování zlata, lukost elba, rybolov, 
lov bizona, rozd lávání ohn … Za každý 

spln ný úkol byli indiáni odm n ni orlím 
pérem na svou elenku a samoz ejm  
drobnou sladkostí. Úkoly nebyly zrovna 
snadné, ale naši indiáni si s nimi úsp šn  
poradili. K indián m samoz ejm  pat í 
totem, teepee, jízda na koni, ke kovboj m 
pak st elba vzduchovkou - nic z toho na 
indiánské stezce nechyb lo. Zpest ením 
odpoledne bylo tane ní vystoupení d tí 
ze 7. t ídy ZŠ z Kozlovic. A na záv r avi-
zované p ekvapení - obrovská kupa p ny. 
D tské odpoledne plynule pokra ovalo 
diskotékou, na které se do pozdních ve er-
ních hodin vy ádily jak d ti, tak i dosp lí. 
Pod kování pat í všem po adatel m 
a sponzor m, bez kterých by se tato skv lá 
akce neobešla.                 Iva Šprochová

Víkendový pobyt na chat  Me ová
Slune ného víkendu se zú astnilo 

celkem 26 d tí ze všech odd lení MŠ 
a nejmladšímu d tskému sk ítkovi byly 
t i roky. Jak jsem již uvedla, víkend to 
byl po všech stránkách velice vyda ený. 
Pobyt v p ekrásné p írod  jsme si užívali 
všemi smysly. P kné po así nás prová-
zelo každým dnem, kouzelné louky plné 
lu ního kvítí p ímo vyzívaly k d tskému 

skota ení. Pan kucha  nám va il samé 
dobr tky, které nám všem moc chutnaly. 
Pro d ti byl p ipraven pestrý program, 
nechyb la ani pyžamová party, stav ní 
dome k  pro sk ítky, hledání poklad  
a každodenní vycházky po lese a pozná-
vání naší p írody. Sešla se nám výborná 
parta d ti ek a pohodu jsme vnímali úpln  
všichni. Výletníci byli moc šikovní

Kolektiv u itelek MŠ

Pod kování ob an m Palkovic
Dne 8. ervna 2014 odjel na kole náš 

syn Ladislav Merta (15 let) a nevrátil se 
ve er dom . Ihned jsme zahájili pátrání 

s místní policií (Petra Ivánková, Tomáš 
Fojtík). Jako první ho za ali hledat jeho 
kamarádi Ondra Hu a, Michal Haleš 
a Jirka Bajtek.

- zpívaly, tan ily, p ednášely básni ky. 
Nejen p sobivým vystoupením, ale 
také kv tinou, p ání kem a sladkým 
vlastnoru n  upe eným kolá kem ud -
laly maminkám velikou radost. Št stí 

a spokojenost všech bylo pro naše nej-
menší jako pohlazení. V te, že každá 
maminka ráda slyší, že ji máte rádi, takže 
jí to neváhejte íct. Zaslouží si to!!
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Sport

Krajská sout ž CPP – „Medv dí stezka“
V sobotu 31. 5. 2014 se uskute nila 

ve Slavkov  u Opavy krajská sout ž CPP 
„Medv dí stezka“ – závod v turistických 
znalostech a dovednostech. Naši t lovýchov-
nou jednotu reprezentovalo 11 d tí z oddílu 
sportovní gymnastiky a Žlutého kvítku.

Naši závodníci zabojovali a 4 hlídky 
postoupily do republikového finále. 
Dorostenci Petr Bílek a Dan Kunz zab hli 
absolutn  nejlepší as celého závodu.

Výsledky:
Mladší žáci II
Kamil Trochta a Vít Jakub Pavlas 5. místo
Starší žáci I
Ond ej Šnajder a Michal Vladimír Bužek 

2. místo
Dorostenci
Dan Kunz a Petr Bílek            2. místo

Starší žákyn  III
Hana Polášková a Lucie Chovan íková  

3. místo
Starší žákyn  IV
Jana Dybalová a Anna Hu ová 7. místo

Dorostenky
Zuzana Kunzová a Kristýna Sasínová 

3. místo
Máme p ebornice republiky – 

republiková sout ž CPP „Medv dí 
stezka“

Republiková sout ž CPP „Medv dí 
stezka“ se konala 13. – 15. 6. 2014 
v Doubí u T ebon . Bohužel tento ter-
mín korigoval s termínem mistrovství R 
v turistických závodech, takže se všichni 
postupující republikového finále CPP 
nemohli zú astnit. Nakonec do Doubí odjela 
hlídka starších žák  a hlídka dorostenek. 

Republikový závod se skládal z mnoha 
úkol  – nap . jízda na kajaku, lanová 
dráha, st elba, sou innost hlídky, znalosti 
z oblasti fauny a flóry, kulturn  poznávací 
innost a další.

Starší žáci Ond ej Šnajder a Michal 
Vladimír Bužek obsadili 7. místo. 

Dorostenky Kristýna Sasínová 
a Klára Bilasová ve své kategorii 
zvít zily a staly se p ebornicemi 
republiky.

Vít zkám blahop ejeme a všem d ku-
jeme za p knou reprezentaci obce i TJ.

Martina Mertová

Dále se p idali Jarek Šupina se synem 
Honzou, Dana a Tomáš Hu ovi, Vlastimil 
Šlajer s dcerou Janou a zet m Martinem, 
Iva Sasínová s dcerou Kristýnou, Ros a 
Baran, Jarek Haleš s manželkou.

Cht li bychom proto t mto ob an m 
pod kovat ve ejnou cestou za ob tavou 
pomoc p i hledání našeho syna a psychic-
kou podporu.

Syn se nakonec našel u obch dku 
s domácími pot ebami v Metylovicích na 

ihadle, kde se sám po úraze a celono -
ním pacht ní dostal sm rem od „rokle 
smrti“. D kujme i vedoucímu tohoto 
obchodu panu Slípkovi, který zavolal 
pomoc a našemu synovi poskytl úto išt .

S heslem „V nouzi potkáš p ítele“ ješt  
jednou všem mockrát d kujeme.

Rodi e Jana a Ladislav Mertovi
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Víceú elový areál žije i o prázdninách
Po prvních dvou m sících trénink  

mladých tenist  nastal prázdninový režim.  
P i spole né sch zce nejužšího vedení, 
trenér  a rodi  se všichni domluvili na 
individuálním systému p íprav, tak aby 
vyhovoval p edevším rodi m i d tem.

A tak ani o prázdninách nebudou 
d ti zahálet a krásný sportovní areál 
žije i v ase dovolených. Spole n  
s tréninkovými hodinami probíhají na 
tenisových kurtech také letní tenisové 
tábory, které zajiš uje „Tenis academy 
Adama Vejmelky“. Ve ty ech termínech 
od 7. - 11. 7., 21. - 25. 7., 18. - 22. 8. 
a 25. - 29. 8. 2014 nabízí nejmenším 
zájemc m tenisovou pr pravu, volno-
asové aktivity i stravu. Široká ve ejnost 

již byla o t chto táborech informo-
vána, nicmén  p ípadní zájemci ješt  
mohou kontaktovat organizátory telefo-
nicky nebo p ímo na kurtech a to paní 
Lenku Cibulkovou a Adama Vejmelku. 
(tel. 604 772 202, 724 171 887).

Tenisový oddíl TJ Sokol Palkovice 
nadále poskytuje vynikající sportovní 
zázemí dopln né svépomoci vybudovaným 
p íst eškem, za p isp ní Nadace spole -
nosti OKD, nejen za ínajícím hrá m ale 
také široké ve ejnosti.

Již nyní má více jak 50 len  z ad d tí 
i dosp lých. Areál p ímo vybízí k rodin-
ným aktivitám, jak jej již nyní mnozí z ad 
místních tak i blízkého okolí využívají. Pár 
hodin strávených p i spole né rodinné 
h e tenisu nabízí nejen zábavu, ale také 
uvoln ní v usp chané každodennosti.

Informace o pronájmu kurt  i len-
ství v tenisovém oddílu jsou dostupné 
na internetových stránkách TJ Sokol 
Palkovice. V p ípad  nejasností odpoví 
na vaše dotazy spojené s rezervací David 

echmánek, tel. 728 335 287, nebo další 
kontaktní osoby na íslech 608 46 86 23 
a 605 456 882.

Jaroslav echmánek,
p edseda TJ sokol Palkovice

Informace oddílu kopané
Práv  v této dob , tzn. koncem ervna, 

ukon il oddíl kopané TJ Sokol Palkovice 
další – již celkem 83 sezónu. Ro ník 2013-
2014 pat il k nejlepším v poslední dob , 
p estože to, na co nejvíc ekáme, tj. postup 
muž  do krajské sout že op t nep inesl.

Pravidelnou sout ž organizovanou OFK 
Frýdek-Místek hrají muži, dorost, st. žáci 
a p ípravka. Umíst ní jednotlivých družstev 
v jednotlivých kategoriích po podzimní 
ásti práv  ukon ené sezóny, bylo velice 

nad jné a p i dobré zimní p íprav  a dob-
rých výkonech na ja e, existovala možnost 
slavit postup ve všech kategoriích. Nebyla 

to nakonec tak velká utopie, ale co by bylo 
dál, to si neumím p edstavit. 

Postoupit do krajské sout že se nako-
nec poda ilo jen družstvu starších žák . 
V lo ském roce jsme m li jen 2 možnosti. 
P ihlásit je a hrát sout ž na polovinu h íšt  
s tím, že cestování na jednotlivá utkání bude 
jen po blízkém okolí, nebo je p ihlásit na 
normální velké h íšt , ale všechny cesty za 
soupe i budou na T inecko a Jablunkovsko. 
Ani jsme nev d li jaká je vlastn  jejich spor-
tovní úrove , protože zatím jsme nem li 
možnost spolu pravideln  hrát. Ale riskli 
jsme to, protože snaha hrát na velké h íšt  
p evážila nad vším ostatním. Podzim pak 
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vyšel nad o ekávání dob e, tj. bez ztráty 
bodu. Postup do krajské sout že jsme si 
dobrými výkony i na ja e zajistili už dlouho 
dop edu. Škoda jediné porážky ve Vendryni. 
Podrobné výsledky na www.ofisport.cz. 
Jenže, tak jako loni, tak i letos jsme dlouho 
uvažovali co dál, protože žákovské sout že 
se v kraji hrají povinn  i s družstvem mlad-
ších žák  a tato kategorie je bohužel pro nás 
problém. Ro níky 2003 a 2004 nemáme 
v pot ebném po tu ani kvalit . Cht li jsme 
si výpomoci v Kozlovicích, Metylovicích, 
Bašce, ale bez úsp chu. Jako blesk z is-
tého nebe nám spadla možnost spojit se 
v tomto následujícím ro níku s Fry ovicemi. 
Rozhodnutí padlo velice rychle a myslím 
si, že i k velké spokojenosti obou stran. 
V sezón  2014-2015 budeme tedy hrát 
dokonce krajský p ebor, což je skok o dv  
t ídy nahoru a je to vlastn  druhá nejvyšší 
žákovská sout ž. S „bafu á i“ Fry ovic 
máme dobré vztahy, takže problémy které 
p ijdou (a není jich málo), ur it  vy ešíme. 
Myslím si, že to je pro ob  strany vynikající 
ešení a hrát krajský p ebor i když pod 

hlavi kou Fry ovic bude pro naše kluky, 
pro jejich další fotbalový život krok kup edu 
a dobrá škola. Za tento úsp ch chci pod -
kovat všem, kte í se kolem žák  starají, 
p edevším však trenéru Peškemu Mirkovi 
a vedoucímu Vyvialovi Stá ovi.

V sobotu 28. ervna jsme m li díky 
tomuto vít zství „milou povinnost“, uspo-
ádat turnaj p eborník  okresu Frýdek 

– Místek, adca a Skoczow. Fotbalové 
svazy t chto okres  spolu již n kolik let 
spolupracují. Každý rok se tento turnaj 
hraje u n kterého z vít z . P ijely celky LKS 
Pogorze a Slovan Kloko ov. Po vyrovna-
ných výkonech zvít zil tým Pogorze, naši 
skon ili druzí a t etí byli hosté ze Slovenska. 

Škoda jen, že jako vždy, zájem ze strany 
ve ejnosti a rodi  nebyl v tší.

Družstvo dorostu bojovalo do posled-
ního kola o vít zství ve skupin  A. okresního 
p eboru a tím i o možnost hrát baráž 
s vít zem skupiny B. Vít z by postoupil 
do krajské sout že, ale bohužel nakonec 
jsme skon ili druzí se stejným po tem bod  
jako první Václavovice. V celé sezón  jsme 
ztratili body za dv  remízy a dv  prohry. 
I když to nevyšlo podle našeho p ání, je to 
výrazné zlepšení proti minulým sezónám. 
Šanci na postup do vyšší t ídy jsme m li 
n kdy p ed 10 léty. Proto je tento výsledek 
dobrou zprávou a ukazuje se, že nám po 
ase v Palkovicích rostou kluci, kte í by 

mohli v krátké dob  kvalitn  posílit družstvo 
dosp lých. Za tento výsledek zaslouží pod -
kování hlavn  trenér Petr Buj ák, kterému 
se poda ilo dát dohromady p edevším 
dobrý kolektiv s dobrou disciplínou. V ím 
proto, že po odchodu 4 kluk  do muž  se 
nic nezm ní, protože kon ící žáci už byli 
pravideln  za azováni do mužstva dorostu. 

Družstvo muž  hraje okresní p ebor 
a již n kolik let nám postup vždy o „fous“ 
unikne. Letos jsme skon ili na 4. míst . 
P ed zahájením sezóny bych toto umíst ní 
bral, ale vzhledem k pr b hu podzimu 
a prvním jarním utkáním to vypadalo i na 
lepší umíst ní. V lo ské sezón  po nep i-
hlášení n kterých družstev postoupily do 
1. B t ídy dokonce první t i týmy. Naši 
hru ale charakterizovala nevyrovnanost 
výkon , nedisciplinovanost a p edevším 
žádná zimní p íprava. Po skon ení sezóny 
jsme proto ukon ili spolupráci s trenérem 
Wiedermanem a novým trenérem se stal 
Merta Jaroslav. Je to tak po 10 létech op t 
trenér z Palkovic. Vedoucím mužstva se stal 
Martin Poledník a pomáhat jim bude také 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

26

trenér dorostu. V ím, že to bude mít dobrý 
vliv na celé mužstvo dosp lých. Fotbal 
v mužské kategorii by si ur it  zasloužil 
hrát v Palkovicích vyšší sout ž, ale bohužel 
je to jen na nás. Pokud nebudou mít chu  
a snahu hrát fotbal vlastní odchovanci, kte-
rých je za posledních 5 let snad padesát – ale

skon ili s fotbalem, protože jsou pohodlní, 
tak nem žeme ekat lepší výsledky. T ch 
expert  na Palkovický fotbal je plno, každý 
ví, co by se m lo a jak by se to m lo d lat. 

Mohli by se zapojit a ne jen u piva kecat.
Na záv r oznámení pro rodi e: P íští 

sezónu budeme p ihlašovat do sout ží druž-
stvo starší p ípravky, což je ro ník 04 a 05 
a mladší p ípravky ro níky 06 a mladší. 
Tréninky budou vždy v pond lí a ve st edu 
od 15:00 hodin na h íšti, za nep íznivého 
po así v t locvi n . První trénink bude 
hned první pond lí po zahájení nového 
školního roku.

Za oddíl kopané Ing. Josef Bílek

OP MUŽI
16.8. 17:00 SO PALKOVICE HRÁDEK
24.8. 14:00 NE DOBRÁ  "B" PALKOVICE
30.8. 17:00 SO PALKOVICE EPIŠT
6.9. 16:30 SO OLD ICHOVICE PALKOVICE
14.9. 16:00 NE CHLEBOVICE PALKOVICE
20.9. 16:00 SO PALKOVICE JANOVICE
27.9. 16:00 SO TOŠANOVICE PALKOVICE
4.10. 15:30 SO PALKOVICE NOŠOVICE
12.10. 15:00 NE METYLOVICE PALKOVICE
18.10. 15:00 SO PALKOVICE OSTRAVICE
26.10. 14:00 NE NEBORY PALKOVICE
1.11. 14:00 SO PALKOVICE BAŠKA
8.11. 14:00 SO HUKVALDY PALKOVICE

                      OS DOROST SK "A"
23.8. 14:30 SO SEDLIŠT PALKOVICE
30.8. 14:30 SO PALKOVICE KUN ICE(MET, EL)
7.9. 14:00 NE KOZLOVICE PALKOVICE
13.9. 13:30 SO PALKOVICE DOBRÁ
20.9. 13:30 SO VACLAVOVICE PALKOVICE
28.9. 13:30 NE RAŠKOVICE PALKOVICE
4.10. 13:00 SO PALKOVICE TOŠANOVICE
11.10. 12:30 SO LÍSKOVEC PALKOVICE
18.10. 12:30 SO PALKOVICE DOBRATICE
26.10. VOLNO
1.11. 11:30 SO PALKOVICE BAŠKA

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ  SR 2014-2015
                             PODZIM  2014



P A L K O V I C K É  L I S T Y

27

                KRAJSKÝ P EBOR  ST. ŽÁCI
24.8. 9:00 NE NOVÝ JI ÍN FRY ./PALKOVICE
30.8. 9:30 SO FRY ./PALKOVICE KRAVA E
3.9. 17:00 ST FRY ./PALKOVICE JABLUNKOV
7.9. 10:00 NE M.ALBRECHTICE FRY ./PALKOVICE
14.9. 9:00 NE SLÁVIA ORLOVÁ FRY ./PALKOVICE
20.9. 9:30 SO FRY ./PALKOVICE T EBOVICE
28.9. 10:00 NE SO BRUNTÁL FRY ./PALKOVICE
4.10. 9:30 SO FRY ./PALKOVICE KOP IVNICE
11.10. 9:00 SO VRATIMOV FRY ./PALKOVICE
18.10. 9:30 SO FRY ./PALKOVICE BOHUMÍN
26.10. 9:00 NE MFK VÍTKOVICE FRY ./PALKOVICE
1.11. 9:30 SO FRY ./PALKOVICE BRUŠPERK
8.11. 10:00 SO OSTRAVA JIH FRY ./PALKOVICE

H ÍŠT
UT

PALKOVICE

UT

MOR. KO OV
PALKOVICE

PORUBA
PALKOVICE

T lovýchovné st ípky
- Prohlédn te si fotografie ze života a akcí 

sportovc  TJ Sokol Palkovice – sta í 
zadat na internetu TJ Sokol Palkovice 
a kliknout na odkaz fotogalerie.

- Z celkového rozpo tu náklad  na rekon-
strukci tenisových kurt  na víceú elové 
h išt  s um lým povrchem jsme díky 
svépomocným pracím a ochot  p ízniv-
c m z ad ob an  a firem ušet ili více 
jak p l milionu korun proti rozpo tovým 
kalkulacím. Samotnou rekonstrukcí 
jsme zachránili a zhodnotili majetek 
organizace, zkrášlili obec a zajistili další 
sportovní vyžití široké ve ejnosti.

- Podíleli jsme se na reprezentaci obce 
Palkovice p i sout ži „Vesnice roku“.

- Fotbalisté ukon ili sezónu rozlu kou na 
fotbalovém a víceú elovém h išti. 

- Nejmladší volejbalisté získali 10 tisícový 
grant od spole nosti Arcelor Mitall na 
zakoupení vybavení - d kujeme spole -
nosti i Martinu Chýlkovi sportovnímu 
podporovateli (viz. foto).

- Získali jsme dalšího p íznivce z novo-
usedlík  obce, který zajistil sportovní 
dresy pro d ti volejbalového oddílu. 
D kujeme panu Ivo Dannhoferovi a jeho 
kontakt m.

- Nadále vyhledáváme a zpracováváme 
projekty na podporu sportu v obci.

- Sportovní zázemí – d ev ný p íst ešek 
u víceú elového h išt  s um lým povr-
chem už stojí. Byl vybudován svépomoci 
sportovními nadšenci, za p isp ní 
nadace OKD (viz. foto).

- O letních prázdninách probíhají tenisové 
tábory na kurtech TJ pod vedením 
Tenisové akademie Adama Vejmelky.

- Volejbalový oddíl po ádá letní tábor 
– soust ed ní v Raškovicích. 

- Starší žáci oddílu kopané zahájili prázd-
niny mezinárodním turnajem vít z  
okresních p ebor  s ú astí polských 
a slovenských fotbalist  na domácím 
h išti.  

- lenové naší organizace se ú astnili 
24 hodinového závodu na kole kových 
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Sout ž „O pohár palkovické sjezdovky 
– Memoriál Miloslava Menšíka“ 
SDH Palkovice

Op t po roce prob hl v sobotu 
5. 7. 2014 již XII. ro ník no ní sout že 
„O pohár palkovické sjezdovky - Memoriál 
Miloslava Menšíka“. Tato sout ž byla záro-
ve  4 kolem X. ro níku Beskydské ligy.

V 21.30 prob hl slavnostní nástup 
družstev. Sout ž zahájili zástupci našeho 
sboru Tomáš Op la s Martinem Poláškem 
spolu se starostou obce Radimem Ba ou.

Letos si p ijelo vyzkoušet netradi ní 
sout ž a pom it tak své síly 13 ženských 
a 29 mužských družstev. Rádi jsme 
mezi námi p ivítali také družstvo hasi  
z Kobiernic ( ást obce Porabka), kte í si 
také vyzkoušeli zdolat v co nejkratším ase 
naši sjezdovku.

Po n kolika letech se poda ilo našemu 
družstvu žen vyhrát domácí sout ž s asem 
21.987, druhé místo pat ilo Frýdku a t etí 
místo obsadily ženy ze Skalice.

V kategorii muž  zvít zilo Bystré, 
druhé místo pat ilo Skalici a t etí se umístili 

muži z Lubna. Naši muži obsadili 9. místo 
z 29 družstev, což je velice dobrý výsledek.

Pro diváky byla k dispozici i vel-
koplošná obrazovka, na kterou byly 
p enášeny jednotlivé útoky. I p es veške-
rou snahu nás trochu potrápila technika, 
kdy jsme nemohli kvalitn  komentovat 
pr b h sout že.

Pod kování pat í všem, kte í se podíleli 
na p íprav  sout že, pracovník m OÚ, 
majiteli sjezdovky panu Žákovi a kolektivu 
restaurace za vynikající p ístup.

Tato sout ž se již stala tradicí a tak 
v me, že se za rok v tak velkém po tu 
sejdeme znovu. T šíme se na Vás a na 
Vaši podporu!

D ní v našem sboru m žete sledovat 
na webových stránkách i na stránkách 
beskydské ligy. Mnoho videí ze sout ží 
najdete také na: 
www.youtube.com.
www.sdhpalkovice.cz
www.beskydskaliga.info

Za SDH Palkovice Petra Op lová

Senior klub bilancuje
S p icházející letní sezónou se zm nila 

i innost našeho klubu. Ve st edu 21. kv tna 
jsme navštívili v po tu 48 ú astník  hanác-
kou obec echy pod Kosí em. Barokní 
zámek z 18. století se ješt  opravuje, ale 

prohlédli jsme si ojedin lou a nejv tší 
sv tovou sbírku historických ko ár , saní 
a luceren eských a moravských stavitel  
pod odborným výkladem manžel  Orlových. 
Poté následoval pro zdatn jší turisty výšlap 
na nejvyšší bod Hané – Velký Kosí , známý 

bruslích kolem p ehrady Olešné. 
Blahop ejeme k jejich umíst ní.

- V polovin  m síce srpna se uskute ní 
mezinárodní závody jachtingu v areálu 
TJ Sokol Palkovice na p ehrad  Olešná. 

- P ipravujeme další sportovní akti-
vity nap í  celou organizací TJ Sokol 
Palkovice. 

Petr G es, tajemník TJ Sokol Palkovice
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jako Hanácký Mont Blanc s výškou 442 m n. 
m. Mén  zdatní turisté se spokojili s prohlíd-
kou zámecké zahrady. Odpoledne nás ekala 
Litovel, romanticky nazývaná Hanácké 
Benátky. Prošli jsme jejími uli kami, dle 
libosti navštívili památky (v etn  t etího 
nejstaršího kamenného mostu v eské 
republice) a celodenní putování uzav ela 
exkurze v litovelském pivovaru, spojená 
s degustací 7 druh  jejich výrobk .

Další akce se konala 18. ervna mimo 
náš pracovní plán. Cht li jsme se pochlubit 
naší inností a spole enským životem našeho 
klubu p i hodnocení krajského kola sout že 
o titul Vesnice roku 2014. Poda ilo se nám 
to malou výstavkou ru ních prací našich 
lenek, vystavenou kronikou a zajímavými 

fotografiemi ve Sportovn -kulturním spo-
le enském centru na Myslíku. Sešlo se tam 
i 35 len  k opékání vu tík  a zábavnému 
odpoledni. P i harmonikách jsme si také 
zazpívali a bylo veselo.

Na pátek 20. ervna jsme p ijali pozvání 
Klubu senior  ze Lhotky na slavností sch zi 
u p íležitosti 20. výro í založení tohoto 
klubu. Pestrým programem d tí z mate ské 
školky, zájmových kroužk  starších d tí, 
cimbálovky a vystoupením místního folk-
lórního souboru Pilky se nám p edstavila 
malá, ale družná vesnice Lhotka.

Koncem ervna, ve st edu 25. 6., se 
smažila vaje ina. Tradi n , ale v netra-
di ním prost edí (ve Sportovn -kulturním 
spole enském centru na Myslíku) se sešlo 
114 ú astník  p i smažení vaje iny z 324 
vajec!!! Také se opékalo, mlsalo a popí-
jelo, zpívalo p i harmonikách, i když spadlo 
pár kapek dešt  a p ekvapilo nás náhlé 
ochlazení. Akce byla tím zajímav jší, že 
mezi nás zavítali op t naši p átelé z dru-
žební polské obce Kobiernice, která je 
sou ástí st ediskové obce Por bka. P isp li 

svou veselou náladou, se zájmem si pro-
hlédli Myslíkovské Lurdy i kapli na Myslíku 
a aktivn  se zapojili do programu. Jsme 
rádi, že nám k dobré pohod  a nálad  vždy 
p isp jí naši harmoniká i Josef Chlebek 
a Tomáš Kalus. D kujeme jim.

A co nás eká dále?
16. ervence v 7.00 hod. odjezd na výlet 
do Krom íže
20. srpna v 16.00 hod. tradi ní smažení 
bramborových plack  „U Ba “
17. zá í autobusový zájezd na Lysou horu
Sledujte výv sní sk í ky i internet!

Naši jubilanti:
14. ervna 2014 oslavili 60 let spo-

le ného života (diamantovou svatbu) 
dlouholetí lenové našeho Senior klubu, 
manželé Vlasta a Miroslav Tomanovi. 
K tomuto krásnému výro í jim up ímn  
gratulujeme a p ejeme hodn  zdraví a ješt  
mnoho p kných spole ných dn .

ervenec:
10. – Ing. Jaromír Charvát, Palkovice
14. – Marie Skurková, Myslík
16. – Eduard Rada, Palkovice
19. – Rontrant Kroláková, Palkovice
23. – Anna Lan ová, Palkovice
Srpen:
8. – Emilie Dobrovi ová, Palkovice
11. – Ludmila Mívaltová, Palkovice
14. – Jarmila Zemanová, Palkovice
25. – Oskar Bílek, Palkovice
Zá í:
5. – Ji í Holinka, Myslík
19. – V ra Moško ová, Palkovice

Všem p ejeme pevné zdraví, pohodu 
a spokojenost.

Výbor Senior klubu
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esko-polská vaje ina
Každým rokem se senio i Palkovic t ší 

na poslední st edu v m síci ervnu, kdy 
po ádají tradi n  již n kolik let smažení 
vaje iny z donesených vají ek len  Klubu, 
vždy asi v po tu n co kolem dvouset.

Letos se tato akce konala na Myslíku 
a byla obzvlášt  významná, protože ji 
navštívila deseti lenná výprava d chodc  
z polské družební obce Porabka, osady 
Kobernice.

Srde ným potleskem je s p áním 
p átelského pobavení za zvuku dvou har-
monik p ivítala p edsedkyn  Senior Klubu 
Palkovice paní Anna Sasynová. Porce 
vaje iny a k tomu “štamprli ka“ likéru byla 
jimi velice p átelsky p ijata. B hem setkání 
jsem si pohovo il s organizátorkou akce 
Annou Sasynovou a pracovnicí obecního 
ú adu v polské Porabce paní Renatou 
Hrapkowicz:

Jak dlouho trvá toto družební p átel-
ství d chodc  obou obcí bez hranic?

A. Sasynová:“Myslím, že tak p t 
let, zpo átku to byla družba jen obcí, 
pozd ji, asi p ed t emi roky p ešla i na 
kolektivy d chodc  obou zemí.“

R. Hrapkowicz: “Naši starší ob ané 
asi v po tu t iceti len  se scházejí velmi 
pravideln . Rádi jsme uvítali p ed roky 
tuto družební innost s vašimi seniory. 
Dnes dojeli jen ti, kte í jsou dobrého 
zdraví.“

Jak se projevuje tato družební in-
nost v praxi?

A. Sasynová:“My jsme byli v Porabce 
již n kolikrát, byla tam vždy dobrá atmo-
sféra, dokonce jednou s námi a zástupci 
obce jela dechová hudba Palkovjanka. 
Tento projekt družby je od roku 2013, 
jak to potvrzuje tady Renatka.“

R. Hrapkovicz: “Letos jsme tady již 
podruhé, líbil se nám zájezd na hrad 
Hukvaldy a také ve vaší obci, máte p k-
nou školu, t locvi né za ízení a v bec 
celá vesnice se nám líbí. Jsou tu milí 
a srde ní lidé.“

Jste tady na akci smažení vaje iny 
a máme ješt  akci placky, je to i u vás?

R. Hrapkowicz: “No, n kdy smažíme 
vají ka, ale plackové hody jako vy, 
to neznáme. Vaši, když byli u nás na 
návšt v , tak obdivovali ty naše masové 
pomazánky a perní ky, což jsou naše 
speciality. Každý máme jiné zvyky, které 
si udržujeme.“

Jmenovaná se také pochlubila, že mají 
p vecký soubor pod vedením paní Zofie 
Dwornik, a že loni u nás vystupovali na 
dožínkách. Sama se také p iznala, že 
je lenkou požární jednotky, a že byla 
p ítomna naší no ní hasi ské sout že 
Memoriálu M. Menšíka v Palkovicích.

Celý rok budeme v Palkovicích vzpomí-
nat na prožité ervnové odpoledne, kdy si 
nejen hosté zazpívali své polské písn , ale 
i p i harmonice klubovního dua Chlebek - 
Kalkus si zazpívali i domácí.

Vilém Vlk
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Blahop ejeme...
Stárnutí je jediný zp sob,
jak dosáhnout dlouhov kosti…
Stárn te zdrávi a s radostí,
a  Vás p i tom provází hodn  št stí.

V ervnu oslavili svá krásná jubilea 
paní Julie Žá ková, Libuše Ivánková, 
Aloisie Chlebková, Marie Žídková, 

Silvie Kusá, Anna Mertová, Marie 
Kr ová z Palkovic a paní Alžb ta Krpcová 
z Myslíku. Dále pak pan Bo ivoj Kubala 
z Palkovic.

P ejeme dlouhý život ve zdraví.
Redak ní rada Palkovických list ,

starosta, rada a zastupitelstvo
obce a KPOZ.

Zlatá svatba
Dnes je tomu již padesát let, 
co v rn , bok po boku, obrážíte sv t.
P ejeme vám ze srdce ješt  mnoho 
spole ných dn ,

a k nim pak co nejvíce svých spln -
ných sn !

Zlatou svatbu oslavili v ervnu manželé 
Josef a Libuše Wiejovi z Palkovic.

Diamantová svatba
Po cest  vzájemné lásky krá íte 
pevn  již 60 let,
vašemu manželství se dnes klaní celý, 
celi ký sv t!
Manželství je nebeský dar,
když jsou dva lidé tak krásný pár!

Šedesát let uplynulo od té chvíle, kdy si 
vzájemn  ekli své ano manželé Miroslav 
a Vlasta Tomanovi z Palkovic.
Ob ma pár m p ejeme do dalších 
spole ných let hodn  zdraví, št stí, lásky 
a spoustu krásných spole n  prožitých 
dn .

Životní jubileum
Oral, oral pole od vesnice k horám 

a pak zase zp t. Kolik t ch polí, kolik 
t ch hektar , kolik t ch záhumenek, i 
zahrádek za t ch sedmdesát let pooral, 
už nikdo nikdy nespo ítá. Široko, daleko 
ho všichni znali, a když jel p es vesnici 
a bylo slyšet p kn  do rytmu cupitání 
koní, každý prohodil, t eba jen tak pro 

sebe „Eda jede.“ Bylo to jeho celoživotní 
povolání. Zd dil je po otci i d dovi. U il 
se mu již od d tství a z stal mu v rný po 
celý život. Vybral si povolání, které nezná 
soboty, ned le i svátky. asto se musí 
pracovat od asného rána do pozdního 
ve era, prost  jak se íká „od nevidím 
do nevidím“ a k tomu ta obrovská láska 
a vztah ke zví at m. 

Spole enská rubrika
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Rozlou ili jsme se 
Jediné srdce na sv t  jsme m li,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou budit je cht li,
neozve se nám vícekrát,
utichlo, zmlklo, šlo už spát…

V ervnu nás opustili pan Petr Krob 
z Palkovic a paní Anna Hrn á ová 

z Myslíku. V ervenci paní 
Vlasta Lišková a pan Miroslav
Gongol, oba z Palkovic.

P ijm te prosím, projev naší 
nejhlubší ú asti s t žkým zármut-
kem, jenž Vás postihl. Redak ní 

rada Palkovických list , starosta, rada 
a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Okénko zahrádká e

ervenec... Když dne ubývá, horka p ibývá.

Okrasná zahrada
U r ží odstra ujeme odkvetlé kv ty 

a ošet ujeme je proti padlí a erné skvr-
nitosti list . 

Vhodnými fungicidy jsou nap íklad 
DISCUS, DITHANE M 45, NOVOZIR 
MN 80 NEW.
• Vyryjeme cibulky tulipán  a narcis , 

o istíme je, osušíme a uložíme v suchu 
a teple. Na podzim je potom m žeme 
znovu vysadit. 

• Odstra ujeme rostlinám odkvetlé kv ty, 
které je zbyte n  vysilují. 

• Leknín m m žeme odstranit nadby-
te né listy, aby nepokrývaly celou vodní 
hladinu. 

Ovocná zahrada
V ervenci nastává as pro sklize  v t-

šiny druh  drobného ovoce. Poskliz ové 
období peckovin je vhodné k ezu (t ešn , 
višn , meru ky), v p ípad  pot eby lze 
provést výrazné zmlazení a zvlášt  u t ešní 
m žete ezem snížit starší a p íliš vzrostlé 
koruny. Letní ez je možné provád t až 

Po p e tení t chto pár ádk , v tšina 
z Vás už ví nebo alespo  tuší o koho se 
jedná. Pokud ne, tak mám na myslí pana 
Eduarda Radu, Palkovice 85, který se 
dožil a oslavil 16. ervence svých krásných 
70. let. U této slavnostní p íležitostí si 
dovolím za Vás za všechny, zahrádká e, 
zahumenká e, majitelé pozemk  i les , 
za kamarády, za d ti, které dokázal vždy 
pot šit – posadit na koní ka, za Vás p átele 
a známé, prost  za Vás za všechny, kte í 

jej znáte a máte rádi, pop át do dalších 
let „hlavn  hodn  pevné zdraví, fyzických 
sil, životní pohody i radosti ze života. Jak 
dosud jsi žil, žij alespo  do sta rok !“

Pane Edo, díky za tvou t žkou i namá-
havou celoživotní práci, kterou jsi pro nás, 
pro mnohé vykonal. Odpo ívej a užívej si 
zaslouženého d chodu! 

To vše a ur it  ješt  i mnohém víc Ti 
k Tvé „70“ z celého srdce p ejí kamarádi, 
sousedé, p átelé a známí.
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do poloviny srpna. U jabloní -bujn ji 
rostoucích odr d (JONAGOLD, BOHE-
MIA apod.) je výhodné spojit letní ez 
s pr klestem.

Jakmile sklidíme jahody, odstraníme 
šlahouny jahodník , aby rostliny zbyte n  
nevysilovaly. Ke íky je dobré ošet it p í-
pravkem proti houbám. Proti bílé a fia-
lové skvrnitosti list  se doporu uje ihned 
po sklizni porost sežnout s následným 
p ihnojením a chemickým ošet ením 
n kterým z vhodných p ípravk : nap íklad 
Champion 50 WP, Novozir MN 80 NEW, 
Ortiva. Ošet ení se podle pot eby opakuje 
v intervalu 10–14 dn . Proti rozto íku 
jahodníkovému je vhodné po sklizni odstra-
nit zakrn lé, siln  napadené trsy a navíc 
provést chemické ošet ení nap íklad p í-
pravkem Sanmite 20 WP, Vertimec 1.8 
EC, p edevším do st edu trs .

Ihned po sklizni odstraníme rovn ž 
odplozené výhony maliník , prosv tlíme 
p ehušt né ke e ostružiník  – na nových 
výhonech zakrátíme jejich postranní 
výhony za 2. - 3. listem.
•  Ovocné stromy za suchého po así zalé-

váme sice mén  asto, ale o to vydatn ji, 
aby se vláha dostala až ke ko en m. 

•  P du kolem strom  kyp íme, zbavujeme 
ji plevele, p ípadn  mul ujeme poseka-
nou trávou.

•  Do p edem p ipravených záhon  vysa-
zujeme nové jahodníky. Jejich ko eny 
ošet íme proti ko enovým plísním. 

•  Ovocné stromy ošet ujeme proti mši-
cím, sviluškám, obale m, padlí a fyzi-
ologické skvrnitosti. 

Doporu ená chemická ochrana:
• U odr d jabloní citlivých na ho kou 

pihovitost dužniny (k en ení) za ínáme 

s post iky vápenatými p ípravky Wuxal 
kalcium, Kalkosol event. vápenatým led-
kem v konc. 0,2 0,5%. St íkáme v int. 
1-2 týdn  a s post iky kon íme 14 dn  
p ed sklizní.

• Podle pot eby pokra ujeme v ošet ení 
proti strupovitosti a padlí jablon . Na 
ob  choroby jsou registrovány p ípravky 
nap íklad  Score 250 EC, Talent, Topas 
100 EC aj. ervenec je rozhodujícím 
obdobím k zabrán ní výskytu padlí na 
jabloních v p íštím roce. V p ípad  
výskytu padlí, aplikujeme bu  p ípravky 
p sobící proti strupovitosti i padlí, nebo 
použijeme p ípravek registrovaný proti 
padlí na bázi síry (Kumulus WG). 

• Rovn ž sledujeme dle náletu same k  
do feromonových lapa  intenzitu napa-
dení jabloní obale em jable ným a p i 
jeho zvýšeném výskytu sad ošet íme. 
Obdobn  ošet íme i švestky proti ervi-
vosti - obale i švestkovému. Použijeme 
systémov  p sobící p ípravky, nap íklad 
Calypso a Mospilan 20 SP.

Zeleninová zahrada
Vyvazujeme hlavní výhony raj at 

k oporám, jejich postranní výhony vylamu-
jeme. P ivazování je t eba ud lat voln jší, 
protože hlavní výhony budou ješt  sílit. 
Proti plísni bramborové st íkáme raj ata 
p ed každým p ílivem srážek nebo vysoké 
vlhkosti nebo po cca 10 dnech -nap íklad 
m natým p ípravkem Kocide 2000 
(s ochrannou lh tou OL 7dní), v období, 
kdy už dozrávají první plody volíme  
prost edky s kratší OL - ACROBAT MZ 
WG (OL3 dny), RIDOMIL GOLD MZ 
Pepite(OL3 dny) nebo ORTIVA (OL3 
dny). Nejd ležit jší je v asná preven-
tivní ochrana. P i slabším napadení se 
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doporu uje i mechanické odstra ování již 
napadených list , aby se z porostu odstra-
nily zdroje infekce, p i silném napadení je 
vhodné odstranit i celé napadené rostliny. 

Rovn ž brambory chráníme proti 
plísni bramborové - na listech vznikají neo-
hrani ené, vodnaté, pozd ji hn dé skvrny, 
které se rychle ší í, a to v tšinou od okraj  
nebo špi ek list . Na spodní stran  list , 
na rozhraní zdravého a napadeného pletiva 
se za vlhkého po así objevují nevýrazné 
povlaky houby. Napadené listy postupn  
odumírají. P vodce plísn  bramborové 
zp sobuje i hnilobu hlíz. Hlízy pak mají 
na svém povrchu hn dé až st íb it  šedé 
skvrny, které se áste n  propadají. Pletivo 
pod t mito skvrnami hn dne a asto pod-
léhá druhotné hnilob . Plíse  bramboru 
je nejvážn jší houbovou chorobou, která 
každoro n  poškozuje porosty brambor 
a raj at. Choroba p ezimuje v napadených 
hlízách a po výsadb  pror stá do nadzemní 
ásti rostlin. Z t chto primárn  napade-

ných rostlin se ší í do okolního porostu. 
Inkuba ní doba od infekce rostliny do obje-
vení se p íznak  napadení je v pr m ru 
1 týden. Rozhodujícím initelem ovliv-
ujícím celkovou ú innost a efektiv-

nost ochrany proti této chorob  je 
termín prvního ošet ení. Obvykle je 
d ležit jší než výb r konkrétního p ípravku 
a než celkový po et ošet ení. Fungicid by 
m l být na listech v dob  p ed dopadem 
spor p vodce plísn . Pokud tomu tak není 
a dojde k infekci, nelze již ší ení plísn  
v zapojeném porostu zcela zvládnout ani 
velmi intenzivní ochranou! Toto pravidlo 
platí i u všech dalších pravých plísní - 
okurkové, cibulové, révové, chmelové 
atd. Základem ochrany proti této chorob  
je proto v asná - preventivní - aplikace 

fungicid . Porosty je nezbytné za ít ošet-
ovat v dob , kdy jsou vytvo eny vhodné 

mikroklimatické podmínky pro infekci 
a pokra ovat v pravidelných intervalech 
7 až 14 dn  podle po así a napadení nat .

Obvyklá fáze pro první aplikaci je uza-
v ení porostu v ádcích. Aby bylo ošet ení 
dostate n  ú inné, nesmí se šet it vodou 
a musí se ošet it zejména spodní ásti 
rostlin, protože tam jsou pro vývoj cho-
roby podstatn  lepší vlhkostní podmínky 
než na povrchu. To platí nejenom pro 
kontaktní p ípravky, ale i pro p ípravky 
p sobící systémov . P itom ím je infek ní 
tlak v tší, tím kratší dobu chrání fungicidní 
látka rostlinu p ed napadením. K ošet ení 
je možné použít p ípravky ACROBAT 
MZ WG, CURZATE GOLD, p i slabém 
infek ním tlaku v druhé polovin  post i-
kové sezony KOCIDE 2000.

Na bramborách škodí Mandelinka 
bramborová. Brouci i larvy nejprve vyku-
sují do list  otvory, pozd ji listy okusují od 
okraj . P i siln jším výskytu mohou být 
listové epele až zcela zni ené (holožíry). 
Krom  brambor m že mandelinka bram-
borová poškozovat i raj ata (zejména mladé 
vzcházející rostliny z p ímých výsev ), lilek 
(baklažán). Vývoj- p ezimující brouci na ja e 
kladou žlutooranžová vají ka do skupinek 
na spodní stranu list . Vylíhlé larvy jsou 
velmi žravé. V pr b hu svého vývoje zna n  
zv tšují svou velikost a celkem t ikrát se 
svlékají (4 vývojová stádia). V teplejších 
oblastech m že mít tento šk dce b hem 
roku 2 generace. Vlivem žíru list  mohou 
být výnosy hlíz sníženy i o 30 až 50 %. 
Redukce 10 % listové plochy žírem zna-
mená snížení výnosu hlíz p ibližn  o 10 %.

Ochrana: nejvhodn jší termín ošet ení 
je v dob  maximálního líhnutí larev. ím 
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d íve se ošet ení provede, tím je nejen ú in-
n jší, ale i celkov  efektivn jší. Ošet ovat 
porosty, na kterých je p evaha larev již ve 
4. vývojovém stádiu je již v tšinou málo 
efektivní. Nejú inn jší je aplikace p ípravk  
na po átku líhnutí larev. Ošet uje se ve er, 
kdy už není horko a je vyšší vlhkost vzduchu- 
vhodná je spole ná aplikace s fungicidy.

K ošet ení je možné používat p ípravky 
CALYPSO 480 SC nebo MOSPILAN 20 
SP. V p ípadech ohniskovitého výskytu 
mandelinky se nemusí provád t ošet-
ení celoplošné, sta í ošet it rostliny jen 

v t chto ohniscích.
Rovn ž n které poruchy zeleniny – 

suchá hniloba kv tního konce plod  
raj at a paprik, ale i neinfek ní nekrózy 
(hn dnutí) vnit ních list  hlávek zelí, nein-
fek ní okrajové nekrózy (spály) list  (nap . 
salátu nebo koš álovin), neinfek ní nekrózy 
vnit ních suknic cibule, propadání a hn d-
nutí st ed  r žic kv táku nebo neinfek ní 
hn dnutí poupat brokolice - vznikají 
jako následek relativního nedostatku 
p ijatelného vápníku. Následn  je takto 
poškozená ást rostliny napadena hnilo-
bou. Základní preventivní ochranou proti 
všem uvedeným p íznak m nedostatku 
vápníku je pravidelná a dostate ná závlaha- 
v pr b hu celé vegetace by nikdy nem lo 
dojít k proschnutí ko enové soustavy. 
V n kterých p ípadech se však nedostatek 
vápníku m že projevovat i na p dách p í-
liš mokrých a rozbahn ných. Vyrovnaná 
výživa všemi d ležitými živinami- nem lo 
by nikdy docházet hlavn  k p ehnojování 
dusíkem (zejména v amoniakální form ). 
U zeleniny (zejména u papriky a raj at) 
je vhodné provád t ošet ení listovým 
hnojivem preventivn , nejpozd ji však p i 
prvních p íznacích choroby.

Opadávání kv t  papriky v lét  ve 
skelníku a fóliovníku v tšinou zp sobuje 
vysoká teplota v kombinaci s nízkou vzduš-
nou vlhkostí. P i teplot  blížící se 30 °C 
a vzdušné vlhkosti pod 60 % kv ty nebo 
i poupata opadávají. Pom že intenzivn jší 
v trání a zvýšení vlhkosti.

Sledujeme signalizaci prvních výskyt  
plísn  esnekovitých (plísn  cibulové). 
Výskyt choroby podporuje teplejší po así 
a po así se st ídavými teplotami mezi 5 až 
23 °C, vysoká vzdušná vlhkost, rosy a deš-
ové srážky. Ošet ujeme v 7 až 14denních 
intervalech podle po así. Použijeme p í-
pravky jako nap íklad Acrobat MZ WG, 
Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite, aj. Pro 
zvýšení ú innosti se doporu uje p idat do 
post ikové jíchy smá edlo. P i deštivém 
po así lze interval ošet ení zkrátit.
• Cibuli a esnek již nezaléváme. Dozrají-li 

v sušší p d , budou lépe skladovatelné. 
• Pokud u cibule a esneku za nou polé-

hat nat  a rostliny žloutnout, sklidíme 
je. Nejprve je necháme asi týden ležet 
na záhon , pak je o istíme a osušíme. 
Potom je ješt  3-4 týdny sušíme venku 
pod p íst eškem. Až potom nat  u cibule 
ukroutíme a u esneku odst ihneme. 

• Okurky, papriky a raj ata chráníme 
proti mšicím, t ásn nkám a molicím, 
celer proti houbové skvrnitosti a pozdní 
koš álovou zeleninu proti plodomorce 
zelné. 

• V druhé ásti ervence sklízíme raj ata, 
tykve, okurky a fazolové lusky. 

• Za teplého a suchého po así vydatn  
zaléváme. 

• Vyséváme ješt  špenát, který sklidíme 
na podzim. 

Ing. Vratislav Obadal
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Recepty pro Vás…

Kedlubno papriková 
polévka s bylinkami
Suroviny:
2 kedlubny, 1 špi até zelené 
papriky, 1 šalotka, 2 stroužky 

esneku, 100 g másla, 2 hrsti špaldové 
mouky (lze použít i mouku polohrubou), 
1,5 l zeleninového vývaru nebo vody 
s bujonem a bylinky (libe ek, oregano, 
kopr, petrželka), s l, pep , muškátový 
kv t

Postup:
Kelubny, papriky, cibuli o istíme. Kedlubnu 
a papriky nakrájíme na špalky, cibuli 
nadrobno, esnek na plátky. Toto ores-
tujeme na rozpáleném tuku cca 4 minuty. 
Vhodíme mouku a p i ustavi ném míchání 
jí pražíme asi 1 min. Vlijeme vývar, i vodu 
s bujonem, po ádn  rozmícháme. P idáme 
bylinky, oko eníme a pomalu perlíme cca 
15 - 20 minut do zm knutí zeleniny. 
Vypneme, ješt  podle naší chuti doko e-
níme a necháme 10 minut spojit chut .

Vep ové se zeleninou
Suroviny:
1/2 kg vep ového masa, olej, 2 cibule, 
1/2 pórku, 3 raj ata, 1 nepálivá a 1-2 
pálivé papriky, mletá sladká paprika a s l.

Postup:
Vep ové maso nakrájíme na kostky a ope-
eme. Pak vybereme a do zbylého omastku 

dáme nakrájenou cibuli, pórek, oloupaná 
raj ata, papriku. Do m kké zeleniny p i-
dáme nakonec maso a dochutíme. Rychlé, 
jednoduché a chutné.

Ku e pod pe inou
Suroviny:
Ku e, vep ový b ek, rohlíky, cibule, 
esnek, vejce, olej petrželová na , mletá 

paprika, majoránka, vegeta, pep  a s l

Postup:
Ku e rozporcujeme a vykostíme. Do 
olejem vymašt ného peká e vložíme 
vykost né porce ku ete, osolíme a posy-
peme mletou paprikou. V masovém 
mlýnku pomeleme st ídav  vep ový b ek, 
rohlíky, esnek a cibuli. Do vzniklé mleté 
masy p idáme vegetu, majoránku, s l, 
pep  a vejce. Vše d kladn  promícháme. 
Vzniklou sm s rozprost eme na p ipravené 
ku ecí porce v peká i. Povrch posypeme 
hrub  sekanou petrželovou natí a mírn  
polijeme olejem. Dáme do vyh áté trouby 
a asi hodinu pe eme. Ku e pod pe inou 
podáváme nejlépe s bramborovou kaší.

Iveta Trochtová

20. srpna Senior klub – v 16.00 hod. tradi ní smažení bramborových plack  „U Ba “
23. srpna Dožínky – u t locvi ny v Palkovicích
29. srpna Memoriál A. ezní ka – 17.00 u t locvi ny
17. zá í Senior klub – autobusový zájezd na Lysou horu

Termínový kalendá
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Firma BML les s.r.o.
Provádí t žbu d eva, p ibližování, úklid klest  a zales ování.

Vykupuje veškerou d evní hmotu za hotové po dohod .
V p ípad  zájmu volejte na 773 568 225
nebo pišt  na Luda.Micka@seznam.cz

Vydává Obecní ú ad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního ú adu ve Frýdku – Místku 
pod registra ní zna kou MK R E12364. Redakcí je pov ena tisková komise rady obce 

Palkovice ve složení Ing. Vratislav Obadal – p edseda redak ní rady, Radim Ba a, 
Iveta Trochtová, Petra Op lová, Martina Mertová

e-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter.
Internetová verze: www.palkovice.cz. Upozorn ní! P ísp vky dodané po termínu uzáv rky

nebudou otišt ny! Za obsah lánku je zodpov dný autor.
Uzáv rka „speciálního volebního ísla 5/2014“: 31. 7. 2014. Uzáv rka ísla 6/2014: 4. 9. 2014.

 Vychází osmkrát ro n . 
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Hasi ská sout ž

Hasi ská sout ž - nástup zú astn ných družstev

ZŠ - škola v p írod

ZŠ - esko-polský sportovní projekt
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– „Po indiáns

V sobotu 14. ervna 

Sbor dobrovolných hasi  + TJ S

Myslík d tské odpoledne na téma „Po 

indiánské stezce“. Už t etí rok nám 

nep álo po así, dopoledne pršelo, po 

ob d  se nad hlavami honily mraky. 

D ti to však neodradilo, v doprovodu 

rodi , babi ek i d de k  jich p išlo 

103! Na za átku „stezky“ si každý indián 

vlastnoru n  vyrobil elenku a hurá 

na indiánské sout že. Samoz ejmostí
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D tský den na 

Myslíku

– „Po indiánské stezce“

V sobotu 14. ervna 2014 po ádal Sbor 

dobrovolných hasi  + TJ Sokol Myslík d tské 

odpoledne na téma „Po indiánské stezce“. Už 

t etí rok nám nep álo po así, dopoledne pršelo, 

po ob d  se nad hlavami honily mraky. D ti to 

však neodradilo, v doprovodu rodi , babi ek 

i d de k  jich p išlo 103! Na za átku „stezky“ si 

každý indián vlastnoru n  vyrobil elenku a hurá na 

indiánské sout že. Samoz ejmostí byly bojové barvy 

na tvá e, náhrdelníky a náramky z korálk . A co je 

ekalo na indiánských stanovištích
? Rýžování zlata, 

lukost elba, rybolov, lov bizona, rozd lávání ohn … Za 

každý spln ný úkol byli indiáni odm n ni orlím pérem 

na svou elenku a samoz ejm  drobnou sladkostí. Ú
koly 

nebyly zrovna snadné, ale naši indiáni si s 
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poradili. K indián m samoz ejm  pat í totem, teepee, jízda 

na koni, ke kovboj m pak st elba vzduchovkou - nic z to
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Víceú elový areál 

žije i o prázdninách

Po prvních dvou m sících
 trénink  

mladých tenist  nastal prázdninový režim.  

P i spole né sch zce nejužšího vedení, trenér  

a rodi  se všichni domluvili na individuálním 

systému p íprav, tak aby vyhovoval p edevším 

rodi m i d tem.

A tak ani o prázdninách nebudou d ti zahálet 

a krásný sportovní areál žije i v ase dovolených. 

Spole n  s tréninkovými hodinami probíhají na 

tenisových kurtech také letní tenisové tábory, 

které zajiš uje „Tenis academy Adama Vejmelky“. 

Ve ty ech termínech od 7. - 11. 7., 21. - 25. 7., 

18. - 22. 8. a 25. - 29. 8. 2014 nabízí nejmenším 

zájemc m tenisovou pr pravu, volno asové aktivity 

i stravu. Široká ve ejnost již byla o t chto táborech 

informována, nicmén  p ípadní zájemci ješt  mohou 

kontaktovat organizátory telefonicky nebo p ímo na 

kurtech a to paní Lenku Cibulkovou a Adama Vejmelku. 

(tel. 604 772 202, 724 171 887).

Tenisový oddíl TJ Sokol Palkovice nadále poskytuje 

ynikající 
sportovní zázemí dopln né svépomoci 

ým p íst eškem, za p isp ní Nadace spole nosti 

za ínajícím hrá m ale také široké 

á více jak 50 len  

i dosp lých. 

ímo

k 
rodinným

aktivitám, jak jej již nyní mnozí z ad místních ta

i blízkého okolí využívají. Pár hodin strávených p

spole né rodinné h e tenisu nabízí nejen zábavu, 

také uvoln ní v usp chané každodennosti.

Informace o pronájmu kurt  i lenství v 
teniso

oddílu jsou dostupné na internetových stránká

Sokol Palkovice. V p ípad  nejasností odpoví n

dotazy spojené s rezervací David echmánek, t

335 287, nebo další kontaktní osoby na íslech

86 23 a 605 456 882. Jaroslav e
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nejužšího vedení, trenér  a rrooooooodddddd

na individuálním systému ppppp ííííp

p edevším rodi m i d temm..

A tak ani o prázdninách nnnnnneneneeeeb

sportovní areál žije i v a

s tréninkovými hodinami ppprprprrrrrrooo

také letní tenisové tábory, kkkkkkktkt

Adama Vejmelky“. Ve ttttytyyyyyy

21. - 25. 7., 18. - 22.. 8888

nejmenším zájemc m ttttteeeeeeenen

aktivity i stra
vu. Širokáá vvvvvvvevevee

nejmenším zájemc m e

informována, nicménnn

kontaktovat organizáááááttttttotooo

tech a to paní Leeeennnnnnnnknk

2 202, 77777222222224
d
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Polští hosté v Lurdech

Návšt va z Polska
- p. Hrapkowicz, p. Sasynová
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Zájezd do Litovle

TJ Sokol
Palkovice



sout že 

ku sout že 

vy venkova, 

hlásila také 

2002, získala 

ení podmínek 

ádeže a ú ast 

p ihlašovacích 

ných p íloh, byly 

v obci osloveny všechny složky a zájmové 

organizace s možností prezentace na 

této akci. Program musel být vymyšlen 

tak, aby se b hem „pouhých“ 90 minut 

p edstavila celá obec, ím je výjime ná, 

jaké jsou její tradice, historie a život jejich 

obyvatel.

Ve st edu 18. ervna kolem poledne, 

p ijel k naší t locvi n  minibus, který 

p ivezl deseti lennou hodnotící komisi, 

ta obce epišt  

ako vít z sout že 

i leny komise byli 

k nad Odrou, vít z 

stupce Ministerstva 

Ministerstva životního 

tva kultury,

em d lství, 
Krajského 

lezského kraje, Svazu 

ku pro obnovu venkova, 

ník  a informa ních 

em do t locvi ny komise 

zástupce místního Enduro 

e p istavena jachta z oddílu 

ove ky tady pásli brat i 

ále hned v úvodu zahrála 

pana Holiše a u vchodu 

vítaly d ti ze Základní školy 

entem „Vítejte v Palkovicích
“. 

šichni odebrali do horního sálu 

y.
prob hlo oficiální p ivítání 

otná prezentace obce. Byli zde 

ni zástupci zájmových organizací 

lk  se svou prezentací a také hosté 

f rá Mgr. Bronislav Wojnar, editel 

Fišer a také bývalý starosta 

spolu 

V ra Krpcová seznámila p ítomné 

s aktivitami Mate ské a základní školy.

Po této ásti komise procházela mezi 

místními zástupci spolk  a organizací – 

TJ Sokol Palkovice, TOM Žlutý kvítek, 

abilympionik Jaroslav Wojnar, SDH 

Palkovice, myslivci,
 rybá i, chovatelé, 

zahrádká i, v ela i, Schola Palkovice, 

Beskyd Agro a.s., Batex, SKI areál 

a diskutovali s nimi.

Následovala prohlídka t locvi ny, 

komise se prošla po galeriích a mohla 

shlédnout ve velké t locvi n  d ti ze 

ZŠ hrající flo
rbal a ve vedlejší t locvi n  

ukázku jógy a malé gymnastky a gymnasty 

p i vystoupení na koberci.

Dole p i východu z t locvi ny byl 

p ichystán váno ní jarmark se vším všudy 

a také s typickým nápojem „va onkou“ 

a koledami, které zazpívaly d ti ze ZŠ 

v krojích souboru Hur ánek.

Po prohlídce t locvi ny komise 

vid la všechny naše sportovišt , na 

kterých se hrál plážový volejbal, volejbal 

na antukových kurtech, tenis na 

víceú elovém h išti, fotbalisté trénovali 

na travnatém h išti a na nov  vybudované 

ploše za t locvi nou pak shlédli scénku 

palkovických hasi  a „skej áky“.

Za zvuku Palkovjanky, která byla 

p ipravena ve voze vyzdobeném 

Dožínky následoval p esun 

Roburu“ na Myslík, 

t p liv  ekali 

í tní

v rychlosti prohlédla výstavku 

ru ních prací senior , prezentaci 

TJ Sokol Myslík a SDH Myslík. 

Nakonec se ješt  stihli zastavit i v
 

místní knihovn .

P estože by bylo o em dále si 

povídat, p edseda hodnotitelské 

komise pan Kožušník po uplynutí 

90-ti minut prezentaci obce

uzav el. Pod koval všem a se slovy

a  se da í Vám i celé Vaší d din

se rozlou il.

Bylo to takové hezké setk

spolk  a ob an  Palkovic, ka

ud lal pro ten sv j maximum a

osobn  se to velmi líbilo.

Taková byla ve zk

návšt va hodnotící komise. 

této krátké návšt v  p edch

obnášelo mnoho práce vš

se na tom jakkoli podíleli

jim všem d kujeme.

Pod kování pat í ta

kte í se na p ípravách 

podíleli nejvíce, a t

Mertové, Radimu Ba

Kubalovi.

Naše obec Palko

v sout ži krásné

v Moravskoslezsk

17 zú astn ných 

Slavnostní vyhl

1. srpna 2014.

Je to 

Palkovjan  a M

kterému každém

blahop ejeme.
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Cimbálová muzika vítá hodnotící komisiCimbálová muzika vítá hodnotící komisi
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Pasení ovcí p ed t locvi nouPasení ovcí p ed t locvi nou

Vesnice
roku 2014
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Prezentace Beskyd Agro a.s.Prezentace Beskyd Agro a.s.
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Scénka palkovických hasiScénka palkovických hasi
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ee hhhned v úvodu zahrála 

pppaaaaaaaannna Holiše a u vchodu 

taaaaaalllllylyyy d ti ze Základní školy 

nntttteteteeeeemm „Vítejte v Palkovicích
“. 

chhhhhhhnnnnnni odebrali do horního sálu 

pppppprprprrroob hlo oficiální p ivítání 

nnnááááááááá prezentace obce. Byli zde 

i zzzzzzzááástupci zájmových organizací 

sssssee svou prezentací a také hosté 

ráááááááá Mgr. Bronislav Wojnar, editel 

Fišer a také bývalý starosta 

spolu 
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p ichystánán

a také s

a koledaa také 

v krojích soub

Po prohlídce 

vid la všechny naše sporrrtttttt

kterých se hrál plážový voleeejjbjbjbjbbbbbba

na antukových kurtechh,,

víceú elovém h išti, fotbaalliliiiiissssstst

na travnatém h išti a na noovovvvvvvv

ploše za t locvi nou pakkk sssh
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Výstava ru ních prací na MyslíkuVýstava ru ních prací na Myslíku


