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Pranostika 
 

 
Prosinec, je-li mu zima, halí se v bílý kožich. 

Když prosinec bystří, po vánocích jiskří. 

Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy. 

Jaký prosinec, takové jaro. 

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 

Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy. 

Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí. 

Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. 

 

 
 

Přání k vánocům 
 

Ať život splní Vám Vaše všechna přání  
a naděje, ať je každý příští den pro Vás  
ve znamení zdraví a štěstí, a přátelství  
kvete stále kolem Vás. 

Samota, smutek a pláč ať jsou vždy daleko, 
a láska Vašich blízkých lidí září jako slunce. 

Buďte stále šťastní a úsměv, 
ať na tváři se Vám dlouho třpytí. 

Krásné svátky Vám všem spoluobčanům  
naší obce přeje  
 

zastupitelstvo obce Palkovice, 
rada obce a tisková rada  

s předsedkyní Karlou Menšíkovou. 
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Vítání Nového roku  
na Kubánkově 

 
Rada obce Palkovice připravila 

na 1. ledna 2010 novoroční výšlap 
na nejvyšší horu Palkovických hů-
rek - Kubánkov ( 662 m.n.m. ), kde 
se již tradičně setkáváme, aby-
chom při táborovém ohni, živé 
hudbě kapely Palkovjanka a okolo 
„mysliveckého krmelce“ se společ-
ně přivítali s novým rokem 2010, 
popřáli si hodně úspěchů, pevného 
zdraví i štěstí! Tentokráte to bude 
již po jedenácté.  

A jaký je program? V 11,30 hod. 
zapálí starosta obce novoroční vatru, 
hudebníci zahrají Českou národní hym-
nu, zástupci obcí Sdružení povodí On-
dřejnice pronesou zdravice a první spo-
lečný novoroční přípitek. Pak již bude 
dechová hudba vyhrávat k poslechu, ale 
v minulosti několikráte i k tanci na sně-
hu. U mysliveckého krmelce bude určitě  

i něco k zahřátí. Ukončení akce je plá-
nováno jako vždy, s vyhasnutím posled-
ní jiskry táboráku. Doporučit můžeme  
i návštěvu rekreačního střediska a re-
staurace Barborka.  

Pro starší a méně pohyblivé občany 
připravujeme zájezdový autobus, který 
bude vyjíždět ze zástavky Kubala 
v 10,00 hod., zastavovat bude i u re-
staurace Tomis a Policie ČR. Zpět bude 
odjíždět od rekreačního střediska ve 
14,30 hodin. Samozřejmě, že bude 
hodně zaležet též na povětrnostních 
podmínkách a sjízdností silnice na Hůr-
ky. 

Setkání je určeno všem genera-
cím bez rozdílu věku ze širokého  
i dalekého okolí. Vezměte s sebou  
i své přátele, kamarády a známé! 
Akce se koná za každého počasí.  

Na shledanou na Nový rok 
2010!   

za přípravný výbor  
Stanislav Harabiš 

 
 

 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
 

 

Redakční rada děkuje všem občanům, kteří projevili zájem a v letošním roce si 

Palkovické listy zakoupili a oznamuje, že pro příští rok bude roční předplatné ve 

výši 50,- Kč (8 výtisků). Toto předplatné bude možno zaplatit od začátku ledna do 

konce dubna 2010 v pokladně OÚ Palkovice. 
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Starosta obce Palkovice svolává  
na úterý 22. prosince 2009 v 17.00 hodin  

v RESTAURACI POD HABEŠEM v PALKOVICÍCH  
ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Palkovice 

 
Návrh programu: 1) Zahájení 

2) Rozpočtové změny pro rok 2009 
3) Rozpočtové provizorium na rok 2010 
4) Různé 
5) Rozprava 
6) Usnesení 
7) Závěr 

Zasedání je veřejné     Radim Bača v.r. 
             starosta 
 

 
 
 

Usnesení 
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,  

které se konalo 22.10.2009 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 
 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 

 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 21.9.2009 do 7.10.2009 a kontrolu 

usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva obce. 
2) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice v roce 2009, 

které proběhlo ve dnech 7.10. a 8.10. 2009. 
3) Zprávu Finančního úřadu Frýdek – Místek o výsledku kontroly financování re-

konstrukce tělocvičny. 
4) Informaci p. Liberdy o stavu přípravy otevření domu se zvláštním režimem pro 

nemocné stařeckou a Alzheimerovou demencí nad restaurací U Kubalů. 
5) Informaci p. Vrbici o postupu řešení dopravní situace na obslužné komunikaci. 
6) Informaci místostarosty obce o odhadu nákladů na rozšíření funkčnosti praco-

viště CZECH POINT pro potřeby provozu systému datových schránek ve výši 
cca 60 tis. korun. 

 
II. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Mgr Věra Krpcová, Slavomír Bača, Aleš Ku-

bala. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 6 

3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Stanislav Harabiš, Ing. Tomáš 
Opěla. 

4) Rozpočtové změny č. 2 na rok 2009 dle přílohy č.1. 
5) Dodatek č.4 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Palkovice, 

okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace. 
6) Smlouvu mezi Ing. Kamilem Trochtou, B. Němcové 951, Frýdlant nad Ostravi-

cí a Obcí Palkovice o koupi 5 ks kmenových listinných akcií společnosti Lyžo-
vání za domem a.s., IČ. 25867105, za cenu 125 000,-Kč. 

7) Rozpočtový výhled Obce Palkovice na roky 2010 – 2016. 
8) Zásady pro tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu zaměst-

nanců a uvolněných členů Zastupitelstva obce Palkovice a pravidla pro poskyto-
vání příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění nebo penzijní při-
pojištění zaměstnanců s platností od 1.3.2008 

9) Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro pro-
jekt Palkovice – rekonstrukce místních komunikací a chodníků nad rozšířením 
kanalizační sítě. 

10) Ukončení přípravy projektu Dobudování tras pro cyklisty kolem veřejných ko-
munikací v obci Palkovice – projektová dokumentace. 

11) Udělení plné moci Ing. Jiřímu Turoňovi k zastupování obce v daňovém řízení 
v celé oblasti DPH před správcem daně. 

12) Smlouvu o dílo č. 2009016-P mezi Obcí Palkovice a firmou TIZZI spol. s.r.o.na 
dodávku činností spojených s technickou přípravou projektu na akci Rozšíření 
kanalizační sítě v obci Palkovice – 2.část po úpravě finančního závazku obce na 
1,4% celkových nákladů. 

13) Mandátní smlouvu č. 124M/2009 mezi firmou CPS Consulting s.r.o.a Obcí 
Palkovice o zajištění a provedení přípravy a průběhu veřejné zakázky „Rozšíření 
kanalizační sítě v obci Palkovice 2.část – úvěr“ po úpravě finančního závazku 
obce na 40 tis. Kč. 

14) Zařazení žadatele p. Jiřího Cahela do pořadníku žadatelů o přidělení obecního 
bytu a na základě žádosti poskytnutí finanční bezúročné půjčky do výše 5000,- Kč 
se splatností 2 roky. 

15) Smlouvu o dílo č.15/2009 mezi Obcí Palkovice a p. Hanou Haláskovou na pří-
pravu podkladů a následné zpracování projektu „Nákup lesnické techniky“, který 
bude součástí podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2007-2013.  

16) Rozdělení finančních prostředků na podporu činnosti zájmových organizací 
v obci na základě schváleného rozpočtu obce v roce 2009. 

 
III. Zamítá: 
1) Dodatek č.2 ke smlouvě s firmou ČSAD Frýdek – Místek na prodloužení smlou-

vy o zajištění dopravní obslužnosti do roku 2018 a doporučuje na základě další-
ho jednání smlouvu prodloužit do konce roku 2010. 
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IV. Ukládá: 
1) Starostovi obce projednat s firmou Značky Morava a.s. ukončení smlouvy na 

zpracování projektu akce Dobudování tras pro cyklisty kolem veřejných komu-
nikací v obci Palkovice včetně všech jejich dodatků v termínu do 31.10.2009 

2) Místostarostovi obce projednat společné stanovisko s vedením obce Kozlovice  
a Metylovice k žádosti ČSAD Frýdek – Místek o zpoždění odjezdu autobusové 
linky 860300  spoje č.7 z Frýdku -Místku o 5 minut a stanovisko zaslat žadateli 
v termínu do 30.11.2009. 

3) Starostovi obce oslovit odbornou firmu pro posouzení možností zateplení 
mansardy na budově Palkovice 320 (DPS) v termínu do 15.11.2009. 

4) Starostovi obce zaslat stavebnímu úřadu MMFM oznámení o provádění staveb-
ních prací na pozemku parc.č. 493/9 a 493/10 k.ú. Myslík. 

5) Finančnímu výboru zajistit stanovisko exekutora k vymožení pohledávky obce 
vůči rodině Tobolových, pův. Myslík č.101, v termínu do příštího zasedání ZO. 

6) Místostarostovi obce zaslat fi. Veolia Transport a.s. zamítavé stanovisko obce 
k podpisu smlouvy o ostatní dopravní obslužnosti na dobu 10 let. 

7) Radě obce dořešit situaci se zásobováním vodou na hřbitově na Myslíku do 
1.5.2010. 

 
V. Pověřuje: 
1) Starostu obce podpisem smlouvy dle bodu II/6. 
2) Radu obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových změn rozpočtu 

Obce Palkovice v roce 2009 a to v oblasti příjmů bez omezení limitu, v oblasti 
výdajů do výše 500 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu a bez omezení v oblasti 
výdajů, na které byla do rozpočtu přijata účelově určená dotace. 

 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
 

Zpráva Sboru pro občanské  
záležitosti Palkovice 

 
Milí čtenáři Palkovických listů, mnozí 

víte, že v naší obci je komise Sboru pro 
občanské záležitosti. Tato komise fungu-
je již mnoho let, ale někteří občané o její 
činnosti nemají žádné informace. Blíží 
se závěr roku 2009, proto Vás chci in-

formovat o akcích, které se v tomto ro-
ce konaly. 

Radostnou událostí pro rodiče, ale 
také i pro obec je narození nového ob-
čánka. Obec organizuje jejich slavnostní 
uvítání, které se konalo v květnu a listo-
padu. Děti z mateřské školky své budou-
cí kamarády uvítají písničkami a básnič-
kami, které připravily s paní učitelkou. 
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Po krátkém projevu předsedkyně SPOZ 
se rodiče dětí podepíší do pamětní knihy 
a jsou jim předány upomínkové předmě-
ty. Na závěr se paní Kapsová se všemi 
rozloučí a zároveň je pozve k dalšímu ví-
tání občánků naší obce. 

Jak čas plyne, tak se z dětí stávají 
dospělí občané, kteří uzavírají manžel-
ství. V Palkovicích byly v roce 2009 za-
tím uzavřeny 4 manželství – 4 úřední  
a 2 církevní. Občané Palkovic uzavřeli 
celkem 16 manželství. Některá manžel-
ství jsou trvalá a vydržela 50 a 60 let 
společné cesty. Tyto manžele navštívili 
zástupci SPOZu, aby jim popřáli a po-
děkovali za jejich pomoc v obci a předali 
dárek. Manželské páry, které jsou za-
psány v matriční knize v Palkovicích jsou 
nám známy, ale jsou mezi námi také 
manželské páry, které uzavíraly svoje 
manželství mimo naši obec a tyto nám 
nejsou známy, pokud sami neoznámí 
svoje výročí na obecním úřadě. 

SPOZ ve spolupráci s klubem dů-
chodců pořádá na závěr roku posezení 
s programem pro občany, kteří v roce 
2009 oslavili krásné výročí 70 (27 ob-
čanů) a 75 let (15 občanů). Léta letí  
a občany, kteří se v různých podobách 
zdraví dožili 80, 85, 90 a více let, zá-
stupci SPOZ navštíví v jejich domovech, 
aby jim poděkovali za jejich celoživotní 

práci a popřáli jim ještě hodně zdraví. 
V roce 2009 jsme navštívili občany, kte-
ří oslavili 80 let (18), 85 let (13), 90 let 
(3), 92 let (2), 93 let (3). 

Samozřejmě přijde také ta nejsmut-
nější chvíle a to je rozloučení s našimi 
nejdražšími. Smuteční obřad se koná 
v naší obci v kostele nebo pak v Obřadní 
síni ve Frýdku-Místku. Není pravda, jak 
se někteří občané mylně domnívají, že 
obec zakázala smutečního řečníka. Kaž-
dý, kdo vyřizuje pohřeb, si může zvolit 
možnost posledního rozloučení se ze-
snulým. V kostele se rozloučí kněz, který 
přečte Vámi připravený text o zesnu-
lých. V obřadní síni jsou osoby, které se 
se zesnulým  rozloučí. Může to být také 
někdo z příbuzných nebo zástupce or-
ganizace, kde byl zesnulý členem.  

Jak jste si sami mohli přečíst, činnost 
komise SPOZ je naplněna od narození až 
po poslední rozloučení s našimi občany. 

Je mi jako předsedkyni této komise  
a mým doprovodem velkou ctí, že mů-
žeme alespoň na chvíli navštívit naše ju-
bilanty a pohovořit o současnosti a za-
vzpomínat na minulost. Snad v příštím 
roce 2010 některé z Vás navštívím  
a přivítám hodně dětí do naší krásné 
obce. 

předsedkyně komise SPOZ  
Bohumila Šlachtová 

 
 

 

Základní škola... 
 

 
Podzimní projekty ve škole 

 
26.září  Evropský den jazyků  

žáci se v jednotlivých předmětech se 
kromě angličtiny a němčiny seznámili 

se slovenštinou, polštinou a ruštinou, 
porovnali si základní slovíčka, procvičili 
pozdravy, básničky, říkanky a pohádky 
v těchto jazycích. V matematice řešili 
slovní úlohy ve slovenštině.  
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1.října  Mezinárodní den seniorů  
žáci si zopakovali zásady chování ke 

starým lidem, v týdnu dobrých skutků si 
vyprávěli, psali a kreslili, co jim staří lidé 
vyprávěli o životě dříve, a o tom, jak 
pomáhají babičce a dědečkovi 

 
20.října Den stromů  

v rámci dlouhodobého projektu Les 
ve škole – škola v lese se žáci v jed-
notlivých předmětech zaměřili na vý-
znam stromů v našem životě, práce 
s přírodninami, významné stromy v oko-
lí a lípu – náš národní strom. 

 
31.října Halloween 

je to svátek, který se slaví zejména  
v anglicky mluvících zemích. U nás si 

Halloween žáci připomínají zejména 
v souvislosti s výukou angličtiny, tradič-
ními kulisami jsou lampy z dýní, čaro-
dějnice, duchové, kostlivci, oranžová  
a černá barva. 

 

 
 
 
 
 
Volba povolání 

 
V lednu 2010 čeká rodiče vycházejí-

cích žáků rozhodnutí, na jakou střední 
školu své dítě přihlásit. Proto výchovná 
poradkyně paní Jindřiška Onračková 
uspořádala dne 22.října 2009 tradiční 
setkání zástupců středních škol se žáky 

9.ročníku a jejich rodiči. Dostavili se zá-
stupci 11 středních škol, prezentovali 
možnosti studia a odpovídali na dotazy 
rodičů. 

Žáci se také zúčastnili exkurzí na ně-
které střední školy a do Vítkovic. 

 
Ivo Fišer 

 
 

 

Celé Česko čte dětem 
 

Naše škola se účastní projektu „Celé 
Česko čte dětem“. Cílem je zlepšení 
úrovně čtenářské gramotnosti, zvětšení 
obliby knih u dětí a rozvoj mluvní zásoby. 
V rámci literární výchovy paní učitelky ve 
třídách také  předčítají dětem knihy pro 
děti. Aby děti motivovaly  k lepšímu vzta-

hu ke knihám, třídní učitelky 1.tříd paní 
Bačová a paní Žídková se na předčítání 
dohodly s paní knihovnicí Miroslavou Šla-
jerovou. Děti a paní knihovnice si povída-
ly o knihách, naslouchaly si, četly si na-
vzájem. Paní Mirka z knihy Děti z Buller-
bynu, děti ze Slabikáře. Obě třídy strávily 
příjemnou hodinku. Příští setkání pro-
běhne v obecní knihovně. 
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Vánoční dílny 
 
25.11. 2009 se sešli rodiče prvňáč-

ků a druháčků ve svých třídách . Rodiče 
společně s dětmi měli ve svých třídách 
prožitkové odpoledne. Společně jsme se 
pustili do připravování výrobků na vá-

noční jarmark. Ve třídách vládla poho-
da, kterou umocnila vůně čaje a kávy, 
ale i zvuky koled. No prostě bylo jasné, 
že Vánoce se blíží. Advent je tady. 
Krásnou pohodu všem – nejen o Váno-
cích.  

Miroslava Žídková
 
 
 
 

Soutěž mladých zoologů 
 
V sobotu 28.listopadu proběhlo ve 

výukovém centru Zoo Ostrava finále 
krajské soutěže mladých zoologů. 
Tématem této tradiční podzimní soutěže 
bylo "Ryby České republiky". Do sou-
těže se přihlásilo 2165 žáků z 108 škol 
celého Moravskoslezského kraje, což bylo 
celkem 434 družstev. Také my, členové 
přírodovědného kroužku, jsme se zúčast-
nili.Vytvořili jsme 2 pětičlenné skupiny, 
začali jsme se spolu s p.u. Skarkovou 
scházet ráno i odpoledne, snažili jsme se 
naučit co nejvíce o rybách ČR. Prošli 
jsme vyřazovacím kolem a čekali na vý-
sledky. Do finále postupuje jen 10 nej-
lepších družstev. Jaká byla naše radost, 
když obě naše družstva postoupila do 
  

velkého finále. Chtěli jsme si ještě všech-
no zopakovat, ale ouha. Sklátila nás 
chřipka, takže do poslední chvíle nebylo 
jasné, zda se finále vůbec zúčastníme. 
Nakonec jsme se sešli až v den soutěže  
a doufali, že nás chřipka nepřipravila  
o naše vědomosti. Družstvo 1.kategorie 
ve složení Kateřina Vyvialová, Mag-
daléna Králíková, Simona Dárková, 
Zuzana Seidlerová a Tereza Krupo-
vá skončilo na 7.místě a družstvo 
II.kategorie  Petr Ondrušák, Ondřej 
Huďa, Kristýna Sasínová a Lukáš 
Sasín obsadilo nádherné 2. místo. 
Kromě toho, že jsme uspěli ve velké 
konkurenci, tak jsme se dozvěděli spous-
tu zajímavého o životě v našich vodách. 

 
Členové přírodovědného kroužku

 
 
 

Proč adopce a sponzorství zvířat? 
 

Postavení většiny zvířat je v přírodě 
velmi zranitelné. Úbytek přirozeného 
prostředí, nelegální lov, černý obchod, 
honba za trofejemi a neustále se rozšiřu-
jící přítomnost člověka se podepisuje na 
stále rostoucím počtu ohrožených nebo 
vyhubených druhů. Celkový počet ně-

kterých z nich je dokonce tak nízký, že 
jej stavy v zoologických zahradách pře-
vyšují. Právě proto hrají zoologické za-
hrady významnou roli v záchraně ohro-
žených druhů. Využívají své popularity 
k získání podpory široké veřejnosti k ak-
tivní ochraně přírody. 

Také děti naší školy se staly adoptiv-
ními rodiči sněžného levharta (irbise) 
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ISABELY. Jedná se o nádhernou koč-
kovitou šelmu,která je ve své domovině 
už téměř vyhubena. Původně obývala 
horské oblasti Střední Asie. 

Částkou 3 650 Kč jsme tedy i my 
přispěli s troškou do mlýna. Všem dár-
cům děkujeme. 

Ludmila Skarková
 
 
 
 

Vánoční jarmark 
 
ZŠ a MŠ Palkovice ve spolupráci 

s kulturní, školskou a tělovýchovnou ko-
misí uspořádala v pátek 4. 12. 2009  na 
prostranství před budovou ZŠ tradiční 
Vánoční jarmark. 

K prodeji byly nabízeny jak drobné 
vánoční výrobky dětí  MŠ a ZŠ, tak  
i různé vánoční vazby, cukrovinky, včelí 
produkty či vánoční zboží firem jak 
místních tak i z blízkého okolí. 

Pro zpestření vystoupil se svým pro-
gramem folklorní soubor Hurčánek  
a také školní pěvecký sbor. K vánoční 

atmosféře vyhrávaly koledy, mezi lidmi 
pobíhali pekelní čerti a svá štěstíčka roz-
dávaly bílé Lucie. V mrazivém odpoledni 
také nechyběla teplá „vařonka“, o kterou 
se spolu s dalším občerstvením postarali 
členové místního hasičského sboru. 

Všem dětem, rodičům, hlavně ma-
minkám, které pomáhaly při tvoření vý-
robků, panu J. Ondračkovi za sponzor-
ský dar pro naše žáky, zaměstnancům 
MŠ, ZŠ, OÚ, všem prodejcům, zkrátka 
všem, kteří se podíleli na přípravě jar-
marku a jeho hladkém průběhu patří 
velké poděkování. 

Mgr. Věra  Krpcová 
 
 
 
 

Zprávičky ze školičky… 
 
I když venku vládne spíše podzim, do 

naší mateřské školy už zavítala zima. 
Sníh sice ještě nemáme, ale zimu nám 
přinesli „Tři sněhuláci“, kteří ji našim 
dětem ve stejnojmenné pohádce vykouz-
lili. K zimě patří nejkrásnější svátky 
v roce – Vánoce. Tyto blížící se svátky 
nám připomnělo velmi pěkné předsta-
vení pro MŠ v kině Vlast ve Frýdku - 
Místku „Kamarádi v Betlémě“. 

 Písničkou „Mikuláši, Mikuláši, kdo to 
tady děti straší?“přivítaly děti z naší MŠ 
v pátek 4.prosince nejen Mikuláše, ale 

také spoustu čertů a andělů, kteří ho le-
tos doprovodili.  

Počáteční strach brzy vyprchal, pro-
tože hodné děti se nemají čeho bát. Ně-
kteří si na čerty sáhli, ti odvážnější se 
s ním i vyfotili. A protože naše děti 
opravdu hodné jsou, Mikuláš je všechny 
obdaroval balíčky s ovocem a sladkost-
mi. 

Letos nás ještě čeká pečení vánoční-
ho cukroví a pak už: „Vánoční strome-
ček v zeleném šatě, ověšen dárečky od 
hlavy k patě ….. 

 
Krásné Vánoce přejí zaměstnanci MŠ 
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Domov sv. Jana Křtitele 
 

 
 
Dne 1. 11. 2009 se uskutečnil Den 

otevřených dveří v Domově sv. Jana 
Křtitele v Palkovicích. 

Jedná se o Domov se zvláštním re-
žimem pro osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu onemocnění sta-
řeckou a Alzheimerovou demencí a je-
jichž zdravotní stav vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické oso-
by. Proto i režim v tomto sociálním zaří-
zení je přizpůsoben specifickým potře-
bám těchto osob. 

Všichni naši zaměstnanci budou usi-
lovat o to, aby našim uživatelům sociální 
služby byla zajištěna pomoc a podpora 
jejich fyzické a psychické soběstačnosti, 
aby jim bylo umožněno co v nejvyšší 
možné míře zapojení do běžného života 
a zajištěno vhodné prostředí a důstojné 
zacházení. 

Domov si při příležitosti Dne otevře-
ných dveří prohlédlo celkem 422 osob. 

Velmi si vážíme toho, že se všem 
Domov líbil a ocenili práci všech za-

městnanců, kteří se na vybudování toho-
to Domova podíleli. 

Vedení Domova děkuje všem, kteří 
náš Domov podpořili finančním darem, 
který bude účelně a hospodárně využit 
ve prospěch našich uživatelů k zajištění 
nadstandardní péče a jejich důstojného  
a plnohodnotného života. 

Zvláštní poděkování patří panu J. 
Novákovi, majiteli Modré labutě, za pod-
poru, vstřícný postoj, nabídnutou po-
moc a spolupráci. 

Děkujeme všem, kteří nám zůstanou 
i nadále příznivě nakloněni. 

 
Kontakt: 
Domov sv. Jana Křtitele,  
Palkovice 279, 739 41 Palkovice 
Jan Liberda – ředitel Domova,  
tel.: 558 433 626 
www.domovsvjanakrtitele.cz,  
email: domov.palkovice@seznam.cz 
Č.ú.: 43-4862530257/0100, KB, a.s.
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Lampiónový průvod 
 
V neděli 8.listopadu 2009 se v Pal-

koviích uskutečnil už popáté tradiční 
lampiónový průvod, tentokrát za dopro-
vodu dechové hudby Palkovjanka. Hu-
debníci na traktoru s čelovkou na hla-
vách dodali celé akci nový náboj. Jis-
křičky v očích malých dětí a radost 
z průvodu byla vidět na každém kroku. 
Asi 400 účastníků, nejen Palkovjanů, se 
sešlo u restaurace Kubala a vytvořilo 
dlouhý průvod vesnicí. Ten skončil na 
sjezdovce, kde byl odpálen nádherný 
ohňostroj. Poté byl pro rodiče s dětmi 
připraven program v restauraci Pod Ha-
bešem. Děti dostaly za soutěžení slad-
kosti a mohly si zatancovat a zazpívat se 
skupinou Sagar. Personál připravil skvě-
lý lampiónový lístek: 

VŘSR – vepřový řízek skrze ruský 
V.I.Lenin – vlastní improvizace lampió-
nová 
SSSR – sýr se salámem rychle 
Aurora – aušusové kousky v těstíčku. 

 
Organizátor akce Kid Koulák říká:“ 

Je vidět, že o naši akci je čím dál tím 
větší zájem. Stále je však co vylepšovat.  
Chtěl bych poděkovat dechové hudbě 
Palkovjanka a Monice Bebčákové za 
perfektní práci s dětmi. Radimu Bačovi, 
Aleši Kubalovi a celému týmu OÚ Pal-
kovice. Velký dík patří Rosťovi Zlému, 
Leoši Michálkovi, Davidu Michálkovi, 
Richardu Zachníkovi, Aleši Přibylovi  
a Josefu Novákovi, díky kterým se nám 
podařila tato akce i letos uskutečnit bez 
vstupného. Doufám, že se lampiónový 
průvod podaří připravit i v příštím roce.“

 
 
 
 

Mikulášská zábava Pod Habešem
  

Zábavné odpoledne pro naše nej-
menší děti, připravila firma Kid Mobil.  

V neděli 6.12. od  třinácté hodiny se o 
zábavu postarala paní Monika Bebčáková, 
společně s kouzelníkem Faustinem a sku-
pinou Sagar. Připravené mikulášské sou-
těže, kouzelník a diskotéka zpříjemnily čas 
strávený společně s rodiči, nejen těm nej-
menším, ale i dospělým. S údivem v jiskří-
cích očích s možností si zakouzlit, sledova 

ly děti exkluzivní kouzelnické vystoupení. 
A jelikož se jednalo o mikulášské odpo-
ledne, tak přišli i čerti s Mikulášem. Za pís-
ničku či básničku dostávaly děti sladkosti. 

Poděkování patří všem těm, kteří ak-
ci připravili a také jednotlivým sponzo-
rům, díky kterým se podařila akce usku-
tečnit bez vstupného. (Obecnímu úřadu 
Palkovice, Petru Janulíkovi, ing. Pavlu 
Žurkovi, Lucii Polákové, Jiřímu Hubíko-
vi, Petru Gřesovi) 

Tisk,Tk. 
 
 

 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 
Od 1. 1. 2010 do 14.1.2010  se 

uskuteční na frýdecko-místecku již tradič-

ní Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou 
Frýdek-Místek. Stovky malých koledníků 
v bílých hábitech s korunkami na hlavě  
a posvěcenou křídou budou obcházet od 
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dveří ke dveřím a roznášet poselství lásky 
a radosti. Jak rozeznat koledníka, který 
ve svém volném čase obchází v mraze  
i plískanici lidi dobré vůle a přispívá tím 
všem potřebným v naší oblasti:  
1. Vedoucí skupinky má viditelně vysta-

venou průkazku se jménem a číslem 
pokladničky, do které vybírají. 

2. Jméno na průkazce odpovídá jménu 
na občanském průkazu, který je ve-
doucí povinen na požádání předložit. 

3. Pokladnička, do které koledníci vybí-
rají, je zapečetěná a s razítkem měst-
ského nebo obecního úřadu podle 
oblasti, kterou koledníci obcházejí.  
 
Charita Frýdek-Místek velice děkuje 

všem dárcům, koledníkům, vedoucím 

kolednických skupinek, zaměstnancům 
obecních úřadů a kněžím, díky nimž se 
v loňském roce podařilo vybrat v Tříkrá-
lové sbírce na frýdecko-místecku re-
kordních 1.254.645,-Kč Tyto prostřed-
ky byly využity na péči o seniory a po-
třebné dle záměrů prezentovaných 
v loňském roce.  

 
Doufáme, že společným úsilím se 

nám podaří  navázat  na loňský rekord  
a díky Vašim darům i osobnímu přispění 
zajistit fungování středisek, které přiná-
šejí úlevu a pocit jistoty tolika potřeb-
ným lidem v našem regionu.  

Více informaci o našich projektech 
naleznete na webových stránkách Chari-
ty Frýdek-Místek. 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

Pomozte nám pomáhat! 
Charita Frýdek-Místek, F. Čejky 450, Frýdek-Místek 

tel: 558 435 449, fax: 558 644 720, email: f-m@caritas.cz, web: www.fm.charita.cz 
 

 
Záměry Charity Frýdek-Místek pro TS 2010 

aneb na co bude výtěžek sbírky použit: 
 

• Na zajištění provozu Denního centra Maják pro psychicky nemocné. 
• Na podporu  Terénní služby ZOOM – nové služby pro osoby s psychickým 

onemocněním. 
• Na zřízení odlehčovacích lůžek v Domě pokojného stáří u Panny Marie Frý-

decké. 
• Na dofinancování provozních nákladů Oázy pokoje pro psychicky nemocné. 
• Na zabezpečení provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. 
• Na částečné pokrytí provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti 
     a mládež – Klubu Nezbeda. 
• Na finanční zajištění Poradenského centra ve Frýdlantu n.O. 
• Na dofinancování činností Rodinného centra Kolečko ve Frýdlantu n.O 
• Na částečné pokrytí provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti 
     a mládež – Klubu Nezbeda. 
• Na finanční zajištění Poradenského centra ve Frýdlantu n.O. 
• Na dofinancování činností Rodinného centra Kolečko ve Frýdlantu n.O. 
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Jak byly využity výnosy z loňské sbírky: 
 

• Půdní vestavba – vybudování prostor pro DC Maják pro psy-
chicky nemocné 629 992 Kč 

• Dofinancování provozu Charitní ošetřovatelské  

      a pečovatelské služby v domácnostech  50 000 Kč 

• Zajištění činnosti  Poradenského centra ve Frýdlantu n.O. 50 000 Kč 

• Zajištění provozu Klubu Nezbeda pro děti a mládež       50 000 Kč 

• Podpora provozu Mateřského centra Kolečko ve Frýdlantu n. 
Ostravicí   50 000 Kč 

 

  
 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 

 
V uplynulých měsících - říjen a listo-

pad - oslavilo významná "kulatá" a "půl-
kulatá" nebo vůbec významná životní ju-
bilea celkem 7 našich spoluobčanů. 

 
Blahopřejeme tedy: paní Elišce 

Mazochové, paní Drahomíře Hala-
tové, paní Vlastě Mičulkové, panu 
Stanislavu Bajtkovi a paní Vilmě 
Pachotové - jubilanti jsou z Palkovic. 

 
Na Myslíku pak oslavila kulaté život-

ní jubileum paní Jindřiška Siudová  
a paní Drahomíra Slípková. 

 
"Kdo se dívá kolem sebe, 
 vidí lidi, kytky, nebe, 
 koho tedy těší svět, 
ten tu bude do sta let." 

Všem oslavencům 
přejeme, aby se nej-
míň těch 100 let ve 
zdraví a spokojenosti  
v kruhu svých nejbliž-
ších dožili a abychom 
jim mohli na strán-
kách Palkovických lis-
tů ještě mnohokrát popřát všechno nej-
lepší. Zastupitelstvo obce Palkovice, Rada 
obce, SPOZ a Tisková komise Palkovic-
kých listů. 

 
Odbitím silvestrovské půlnoci se doži-

je dlouholetý člen rybářské organizace 
v Palkovicích pan Josef Chlebek vý-
znamného životního jubilea. 

„Milý Pepíčku, k tomuto mimořád-
nému dni Ti chceme popřát všechno to, 
co přináší opravdové štěstí.“ 

 
výbor MS ČRS Palkovice 
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Rozloučili jsme se… 
 

"Smrtí láska nekončí, 
vzpomínky nám navždy  
zůtanou.." 

 
 
 
V měsíci listopadu 2009 jsme se na-

vždy rozloučili s panem Zdeňkem  

Žurkem, panem  Vladimírem Kulou 
a paní Dobromilou Šimkovou. Všich-
ni  zesnulí byli z Palkovic. 

 
Vyslovujeme tímto všem pozůstalým 

hlubokou a upřímnou soustrast.  
 

Zastupitelstvo obce Palkovice,  
Rada obce, SPOZ a Tisková komise 

Palkovických listů 
 

 
 
 

 

Sport... 
 

 
AEROBIKSTAR 

 
V neděli 8.listopadu 2009 se konal 

v naší tělocvičně jeden ze závodů Mo-
ravskoslezské ligy „AEROBIKSTAR“. 
Tuto soutěž v aerobiku pořádalo Regio-
nální centrum „Sport pro všechny“ Frý-
dek-Místek ve spolupráci s odborem 
SPV TJ Sokol Palkovice a dětským ae-
robikovým  klubem FLASH TJ VP FM.  

V pěti kategoriích se představilo cel-
kem 129 soutěžících z TJ VP FM, Ost-
ravy, Orlové, Kopřivnice, Velkých Kar-
lovic, Rýmařova, Prostějova, Zlína, Kar-
viné a také z naší TJ Palkovice. 

Soutěž se skládá ze dvou kol. Soutě-
žící cvičí podle lektorky a odborná poro-

ta hodnotí schopnost opakovat předve-
dené cvičení, techniku, rozsah, sílu a es-
tetiku. Ze základního kola postupuje  
15 soutěžících do finále, kde se určuje 
pořadí prvních šesti závodníků.   

Celé soutěži přihlíželo téměř 200 di-
váků a skutečně se bylo na co dívat. Zá-
vodníci soutěžili s obrovským nasazením 
a zápalem, což diváci oceňovali častým 
potleskem.  

Jsme rádi, že se soutěž vydařila  
a všem se v naší tělocvičně velmi líbilo. 
Věříme, že si podobnou akci zopakuje-
me i v příštím roce. 

 
za odbor SPV při TJ Palkovice  

Martina Mertová
 
 
 

 
Redbull Romaniacs 

 
Členové Enduro klubu Palkovice se 

v letošním roce opět zúčastnili závodu 
„Redbull Romaniacs“, který se konal 

v Rumunsku. Jedná se o jeden z nej-
těžších závodů na světě. Zúčastňují se 
ho jezdci ze všech koutů světa - Mexiko, 
Nový Zéland, USA, Anglie, Francie, 
Rumunsko, Německo a další. 
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V loňském závodě se nám zpočátku 
dařilo. Po třetím dnu jsme vedli s velkým 
náskokem, ale pak nás zradila technika 
– přestala nám ukazovat navigace, za-
bloudili jsme a získali tak pěti hodinovou 
ztrátu. Závod jsme nakonec nedokončili. 

V letošním roce jsme chtěli loňský 
neúspěch napravit. Do soutěže jsme vy-
razili s lepší navigační technikou. Prolog 
jsme zvládli velice dobře. Martin Volný 
vyhrál a Zdeněk Cyprián dojel třetí.  
A tak jsme byli s dobrou náladou na-
chystáni na další čtyři dny soutěže.  

První den jsme měli náskok více jak 
tři hodiny. To nám zajistilo klidný spá-
nek. Další dny se náš náskok už jen 
zvětšoval. 

Redbull Romaniacs je extrémní zá-
vod v šílených podmínkách, takže hodi-

na nic neznamená. Tento závod se mů-
že pořádat fakt jen v takových zemích 
jako je Rumunsko. Je tam nádherná, 
nedotčená krajina s nekonečnými ho-
rami. Jezdí se po skalních říčkách, kde 
před vámi utíká spousta zvířátek.U nás 
by ochranáře trefil šlak. 

S technikou jsme tentokrát neměli 
větší potíže a tak jsme závod vyhráli 
s devíti hodinovým náskokem. 

Z tohoto vítězství jsme měli samozřej-
mě velkou radost. Doufáme, že se nám 
bude stejně dobře dařit i v příští sezóně. 

Více informací k tomuto závodu na-
jdete na www.redbullromaniacs.com 

 
za Enduro klub Palkovice  

Martin Volný 

 
 
 
 

Tělocvična Palkovice - rozpis cvičení v jednotlivých sálech od ledna 2010 
 

Sál č.1  
pondělí kopaná přípravka  

15.00 – 17.00 
volejbal juniorky  
17.00 – 19.00 

volejbal muži „A“  
19.00 – 21.00 

 

úterý kopaná st.žáci  
15.00 – 16.30 

kopaná dorost  
 16.30 – 18.00 

kopaná muži  
18.00 – 19.30  

ASPV muži 
19.30 – 21.00 

středa kopaná přípravka  
15.00 – 17.00 

TJ Myslík  
17.00 – 19.00 

volejbal muži,ženy  
19.00 – 21.00 

 

čtvrtek kopaná st.žáci  
15.00 – 16.30 

kopaná dorost 
 16.30 – 18.00 

kopaná muži  
18.00 – 19.30 

fotbálek 
19.30 – 21.00 

pátek turistický oddíl mládeže 
15.00 – 17.00 

volejbal  juniorky 
17.00 – 19.00 

kopaná muži  
19.00 – 20.30 

 

sobota   kopaná 16.00 – 18.00  
neděle  tenis 13.30 – 15.30 hasiči 15.30 – 19.00 fotbálek 19-20 

 
Sál č.2 
pondělí sportovní gymnastika  

15.00 – 17.00 
volejbal žáci  
17.30 – 19.00 

ASPV ženy, aerobik 
19.00 – 20.00 

úterý volejbal žačky  
15.00 – 17.00 

volejbal ženy  
17.00 – 19.00 

nohejbal  
19.00 – 20.30 

středa sportovní gymnastika  
15.00 – 17.00 

volejbal kadeti 
17.00 – 19.00 

ASPV ženy, aerobik 
19.00 – 20.00 
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čtvrtek aerobik pro děti 
15.00 – 17.00 

rodiče a děti 
17.00 – 18.00 

volejbal muži „A“ 
18.00 – 20.30 

pátek turistický oddíl mládeže 
15.00 – 17.00 

volejbal ženy 
17.30 – 19.30 

volejbal muži „B“ 
19.30 – 21.00 

neděle  tenis 15.00 – 17.00  
 

Sál č.3 
pondělí badminton  

obsazeno 15-16 
stolní tenis st.žáci 
16.00 – 18.00 

jóga 
18.00 – 19.30 

badminton 
obsazeno  

úterý badminton 
obsazeno 15-17 

stolní tenis muži 
17.00 – 19.00 

kalanetika ženy 
19.00 – 20.00 

badminton 
obsazeno 

středa badminton 
15-16 

badminton obsazeno 
16-17.30 

badminton obsazeno  
17.30-19.30 

badminton 
obsazeno 
19.30 – 21.00 

čtvrtek badminton 
obsaz.15-17 

stolní tenis muži 
17.00 – 19.30 

badminton 
obsaz.19.30-21 

 

pátek badminton 
obsazeno 
15-16 

stolní tenis žáci 
16.00 – 18.00 

zdravotní cvičení 
18.00 – 19.30 

badminton 
obsazeno 
19.45-20.45 

 

Provoz o sobotách a nedělích v jednotlivých měsících najdete na webových 
stránkách obce: www.palkovice.cz 

 
 

Pozvání 
Místní organizace KDU-ČSL v Palkovicích vás srdečně zve na Adventní 

koncert, který se koná v sobotu 19. prosince 2009 v kostele sv. Jana Křtitele 
v Palkovicích. Vystoupí komorní orchestr Lidové konzervatoře v Ostravě pod 
vedením Mgr. Alžběty Kolářové. Začátek koncertu je v 16 hodin. Vstupné dob-
rovolné. 

 
 
 

 

MO KDU – ČSL v Palkovicích  
Vás srdečně zve na 

 

Lidový ples 
 

který se uskuteční dne 9.1.2010  
v sále Restaurace pod Habešem se začátkem v 18 hodin.  

 

Připraven je bohatý program. 
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Proxima. 

 
Vstupné 80,- Kč, místenky od 4.1.2010 v Restauraci pod Habešem. 
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Seniorklub 
 

 
Ještě pár vzpomínek  
na Slezskoostravský hrad 

 
Jak jsem již psali v minulém čísle 

Palkovických listů, uspořádal Seniorklub 
zájezd na Slezskoostravský hrad. Na dru-
hé straně dnešní obálky najdete dvě fo-
tografie z tohoto zájezdu. 
 
Zde je k nim komentář: 

Slezskoostravský hrad 1: „Za od-
hozený papírek na hradním nádvoří  
 

mohli přijít o hlavu pánové Antonín  
a Zdeněk. Nakonec je vykoupila paní 
Božka. Láhví „Bačové slivovice“ pře-
svědčila pana krále Slezskoostravského 
hradu a ten jim udělil milost.“ 
 

Slezskoostravský hrad 2: „Tohle 
mučidlo patřilo v dávnověku především 
nevěrným ženám. Byly v něm uvězněny 
od východu  po západ slunce, zpravidla 
v neděli a to v rouše Evině.“ 

Stanislav Harabiš 

 

 
 
Tip na víkend 
  

Při zájezdu seniorů na trhy v Pol-
ském Těšíně dne 21.10.2009 byl na 
zpáteční cestě realizován návrh pana 
Stanislava Vyviala s návštěvou „Rybího 
domu s.r.o.“ v Chotěbuzi vč. kvalitního, 
chutného a levného  oběda. (Jednotně 
jsme si dopřáli rybí novinku PANGASI-
US bez  kostí. Můžeme jen doporučit, 
prostě skvělá.) 

Protože se nejedná o pouhou restau-
raci, stylově vybavenou, s usměvavým  
a ochotným personálem, dovolím si 
Vám ostatním organizacím, ale i jednot-
livcům, kteří budete cestovat tímto smě-
rem, nabídnout využití své cesty k za-
stavení, oddechu, posezení i občerstvení 
v tomto výjimečném domě.  

Co tam všechno uvidíte? Především 
jsou to velká, doslova obří akvária s vět-
šinou sladkovodních ryb, plotičkami, 

okounky počínaje a sumci konče. Dále 
nesčetný počet druhů akvarijních rybek 
pocházejících z Jižní Ameriky, Afriky, 
Austrálie …. 

V přilehlém rybníce si můžete vy-
zkoušet své umění v lovu ryb na udici 
(zapůjčení rybářského náčiní je možné). 

Ulovené ryby si pak můžete zakoupit 
nebo  Vám je dle vybraného receptu při-
praví šéfkuchař k snědku. V domě je dá-
le prodejna všech druhů ryb za běžné 
ceny. Dále je to možnost ubytování (10 
pokojů), sál pro akce, venkovní posezení 
v příjemném přírodním prostředí a mno-
ho dalších aktivit. 

Prostě stojí to zato se alespoň zasta-
vit ! 

( U větších akcí je možná lépe se ob-
jednat. Tel. 558 712 405 nebo mobil 
774 712 413 ) 

Stanislav Harabiš 
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Recepty pro Vás 
 

 
Sýrová veka 

 
Zapečená dobrota!!!... Rychlé 

pro nečekanou návštěvu nebo když 
nevíte, co k večeři. 

 
Potřebné přísady 

1 veka, 3 lučiny velké, 1 zakysaná 
smetana, 3 polévkové lžíce majonézy, 

šunka (nemusí být), sůl, česnek, sýr na 
strouhání 
 
Postup přípravy 

Všechny ingredience smícháme, dá-
váme na veku a postrouháme sýrem. 
Veku dáváme na pečící papír. Pečeme 
asi 15 minut. Nejlepší jsou ještě teplé, 
jsou nádherně křupavé. 

 
 
 
 
Zbyl chleba ??? 
 
Potřebné přísady 

chleba který již není čerstvý, nechce-
te ho vyhodit a nemáte ho kam dát, vej-
ce, česnek, slanina, sůl, pepř, oregáno, 
jarní cibulka - pokud nemáte tak nor-
mální, mléko. 

 
Postup přípravy 

Chleba rozdrobíme jak nejlépe umí-
me, zalijeme vlažným mlékem tak aby se 

chleba namočil, ale 
ne, aby  to bylo 
koupaliště, zkrátka, 
aby vznikla hustá 
hmota. Do toho při-

dáme prolisovaný česnek, usmaženou 
slaninu, vejce, sůl pepř, orestovanou ci-
bulku, oregáno a „uhňacáme“ kaši, kte-
rá bude vypadat opravdu strašně !! Ale 
to je právě ono. 

Poté smažíme placky na pánvi. Je to 
dobrá svačina nebo i večeře narychlo. 

 
 

Kino 
 

 
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH 
Nová americká romantická komedie. 
...aneb moje velké řecké léto. 
PÁTEK 8.1.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky,  
96 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 5. Listopadu 2009 
 

2BOBULE 
Volné pokračování úspěšné české  
komedie Bobule. 
PÁTEK 15.1.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
94 minut, klasický,  
premiéra: 22. Října 2009 
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ZAKLETÝ V ČASE 
Nový americký romantický film. 
PÁTEK 22.1.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky,  
100 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 19. Listopadu 2009 
 
PROTEKTOR 
Nové české milostné drama. Příběh 
osudového vztahu dvou lidí, kteří na 
pozadí válečného dramatu prožívají 
vlastní drama soukromé 
PÁTEK 29.1.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české znění, 
100 minut, klasický,  
premiéra: 24. Září 2009 

2 0 1 2 
Nový americký akční sci-fi thriller. 
Největší filmový trhák roku se dostal 
do kin! 
PÁTEK 5.2.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
158 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 12. Listopadu 2009 
 
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 
Nový americký rodinný animovaný 
film.  
NEDĚLE 7.2.2010 V 16.00 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
90 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 22. Října 2009 

 
 
 
 

 

Termínový kalendář 
 

 
19.12.2009 Adventní koncert v kostele v Palkovicích 
1.1.2010  Novoroční výstup na Kubánkov 

  
Plesy     30.1.2010 Myslivecké hody 
9.1.2010 KDU-ČSL  6.2.2010 volejbal 
16.1.2010 hasiči   13.2.2010 SRPŠ 
23.1.2010 Myslivecké hody  20.2.2010 hasiči 
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