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Pranostika 
 

 
 

 

 

Ať vám plynou v novém roce 

jak kachničky na potoce 

dny a týdny ve zdraví. 

 

Ať vám úsměv z tváře září 

každičký den v kalendáři 

a ať nejste churaví. 

 

Příjemné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků 

Vám všem přeje starosta. 
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Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
 Vítání Nového roku na Kubánkově 
 Obec Palkovice připravila na 1. ledna 2012 novoroční výšlap na nejvyšší horu Pal-
kovických hůrek - Kubánkov (662 m n. m.), kde se již tradičně setkáváme, abychom 
se společně přivítali s novým rokem 2012. Slavnostní zapálení novoroční vatry je 
v 11:00 hodin. 
 Můžete se těšit také na tradiční občerstvení v „mysliveckém krmelci“. 
 
 

Výkup kůží v roce 2012 
 
Výkupním dnem je pátek 

v termínech: 6. 1. - 10. 2. - 16. 3. 
- 20. 4. - 25. 5. - 29. 6. - v červenci se 
výkup neuskuteční - 3. 8. - 7. 9. 
-12. 10. - 16. 11. - 21. 12. 

 
 
 
 
 
 

Zastávky: 
Stará cesta  16:55 – 17:05 
Pohostinství Kubala 17:10 – 17:25 
Pohostinství Tomis 17:25 – 17:35 
Policie ČR (na znamení) 17:35 
Myslík, kaple  17:40 – 17:50 

 
Výkupní cena králičí kožešiny 

je 10-20 Kč / kus.  
 
 
 
 

 
TOP 09 

 

Dali jste nám hlasy v komunálních 
volbách 

Po roce Vám přinášíme informace 
o naší činnosti v komunální politice. 

Stále nám jde o Palkovice 
a Myslík více, než si myslíte. Pro-
tože bez činů by byla jakákoliv myšlenka 
bezcennou, zapojujeme se aktivně do 
samotného dění v obci. Jsme stále pře-
svědčeni, že i malé skutky jsou mnohdy 
lepší než velké plány. Komunální politi-
ka pro nás nadále není byznysem, ale 
odpovědností za naše činy. Nadále nás 
spojuje myšlenka pozitivně ovlivnit sou-
časnost a budoucnost pro nás i naše dě-
ti. Svými zkušenostmi a aktivitami se 
snažíme být nápomocni vedení obce. 
Chceme pořádek, bezpečnost a prospe-

ritu obce, ve které hodláme strávit zby-
tek života. 

Vámi svěřená důvěra a hlasy nám 
daly prostor k částečnému ovlivnění dě-
ní na Myslíku i v Palkovicích. Místa 
v zastupitelstvu obce, komisi místního 
a bytového hospodářství, finančním vý-
boru, tiskové a kulturní komisi nás zava-
zují přinášet Vám informace o naší čin-
nosti. 

Co jsme tedy udělali, na čem jsme 
se podíleli a kde jsme zanechali naše 
stopy: 
- stále se aktivně podílíme ve spole-

čenské, kulturní i sportovní činnosti 
v obou částech obce, 

- dali jsme podněty ke změnám k zvý-
šení informovanosti veřejnosti o dění 
v obci, nejen prostřednictvím Palko-
vických listů, ale také internetem, 
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- dvěma hlasy v zastupitelstvu hlasuje-
me pro i proti změnám, 

- vyvíjíme aktivity ve výchově našich 
dětí a mládeže, 

- hledáme a realizujeme cesty k medi-
ální prezentaci a propagaci obce 
v oblasti kultury a sportu, 

- dali jsme podnět k zavedení a umís-
tění bezpečnostního kamerového 
systému na veřejné prostory 
v blízkosti školy a strategických mís-
tech, k zajištění větší míry bezpeč-
nosti majetku občanů, 

- podali jsme návrhy k řešení doprav-
ně bezpečnostní situace v obci, vy-
budováním signalizačního zařízení 
aktivně ovlivňujícího rychlost jízdy 
a zvýšení bezpečnosti všech účastní-
ků silničního provozu, 

- podařilo se nám nalézt shodu k řeše-
ní zpřístupnění hřiště v prostorách 
školního areálu pro veřejnost, 

- účastnili jsme se výběrových řízení 
na výstavbu kanalizace, 

- vyhotovili jsme finanční analýzy 
v oblasti kultury a sportu s návrhem 
řešení k zefektivnění hospodaření, 

- spolupracovali jsme na organizaci 
a realizaci mezinárodního projektu 
„Sportujeme a bavíme se spolu 
- Palkovice a Porąbka“. 
V samotném výčtu bychom mohli 

pokračovat. Těch aktivit je daleko více, 
větších či menších rozměrů. I přes tento 
krátký výčet si však jsme vědomi toho, 
že je zde prostor pro další práci k zlep-
šení v mnoha oblastech. Proto od Vás 
očekáváme podněty k tématům, o kte-
rých si myslíte, že je třeba diskutovat, 
ovlivnit je nebo změnit. 

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši 
podporu. 

Členové volební kandidátky 
TOP 09 do zastupitelstva obce. 

 
 
 

Co je doma to se počítá, dámy a pánové! 

 
 
 

 
 

Podnikatelská jednotka – tento-
krát něco pro dámy. 

Nejen kvůli nadcházející 
plesové sezoně, ale hlavně 
kvůli profesionálním službám 
kadeřnického studia SATORI 
by Vás měla zaujmout 

dnešní nabídka. 
Chcete si nechat udělat krásný 
společenský účes před významnou 
událostí či celkově změnit Vaši image? 

Mikádo, ofina, kadeře, vlny, kudrliny, 
někdo tomu možná říká ještě jinak, ale 
všichni se bavíme o jednom a tom 
samém. Jsou krásné, přirozené 
i nápadné. Účesy pro ženy, muže, ale 
i děti, které se chtějí líbit. 
Dnes Vám představím kadeřnici, slečnu 
Janu Menšíkovou, která má svůj salón 
na Staré cestě u odbočky na Kunčičky. 
Myslím, že nelze přehlédnout Vaší 
novou navigační reklamní tabuli před 
domečkem. 
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Řeknete nám něco o sobě? 
Reklamní tabule ukazuje na mou 
osobnost. Spoustu času jsem strávila 
nad tím, jak by měla vypadat. Nakonec 
mi pomohla přítelova maminka, která 
mi byla po celou dobu velkou oporou. 
Jako dítě jsem se hledala a nevěděla 
jsem, co se svoji tvůrčí činností, která se 
rozvíjela na všechny strany. Chtěla jsem 
být zlatnicí, ale práce s kovem byla příliš 
chladná. Samotné šperky vidím raději 
v lidech. Jelikož lidé se stále mění 
a jejich krása s nimi. Proto jsem tu já, 
kadeřnice, která jim to umožní. 
 

Není žádnou novinkou, že aktuální 
trendy často vytváří celebrity. 
Přichází k Vám také zákaznice 
s obrázkem účesu z nějakého 
časopisu? 
Stává se to kadeřnicím i mně poměrně 
často. Zákaznice mají svoji představu, 
která nám práci někdy ulehčí a někdy 
bohužel zase ne. V tomto případě vše 
záleží na komunikaci, mém správném 
profesionálním úsudku a zákazník si pak 
může vybrat. Nejdůležitější pro mne je 
spokojenost zákazníků. Celková krása 
člověka není v barvě vlasů či účesu. 
Vždy je důležitá jeho osobnost. Pokud 
zákazník neví co s vlasy, není pro mne 
problém s pomocí otázek a empatie 
vytvořit účes, který mu sedne a zároveň 
se v účesu najde. Prioritou pro mne je 
poskytovat prvotřídní služby a komfort 
k plné spokojenosti žen, mužů a jejich 
dětí, včetně dědečků a babiček. 
 

Účes spolu s barvou vlasů tvoří 
jednu z nejdůležitějších součástí 
našeho vzhledu. Na čem si 
zakládáte Vy a máte pro zákazníky 
nějakou specifickou službu? 
Já si zakládám na šetření životního 
prostředí, a proto mám profesionální 
přípravky na vlasy a vlasovou 
kosmetiku, např. barvy italské značky 
Green light, které obsahují přírodní 
extrakt z mořských řas, vitamínu atd. 
A specifická služba? Možnost využít 
mých kadeřnických služeb přímo 
u zákazníků v případě nemoci nebo 
rodinných oslav. Zvládnu u Vás doma 
ostříhat celou rodinu. Za cestu k Vám si 
nepřipočítávám ani halíř. Stačí zavolat 
na telefonní číslo 776 699 965 a určitě 
se domluvíme. Mám pružnou pracovní 
dobu a to od 9:00 do 21:00 hodin. 
 

Kde je vlastně vaše nejbližší 
konkurence? 
V Palkovicích je poměrně dost kadeřnic, 
ale věřím, že i mne si zákazníci najdou. 
Myslím, že nejbližší kadeřnictví je 
Kadeřnictví Dáša a to je daleko, až za 
budovou Policie. 
 

Jste celý den na nohou. Jak 
odpočíváte? 
Vzhledem k tomu, že mé kadeřnictví je 
nové, nemám na odpočinek mnoho 
času. Nejvíce času věnuji svým 
zákazníkům při jejich zkrášlování. Mým 
odpočinkem je zároveň má práce, 
jelikož při úpravě vlasů nejlépe relaxuji. 
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Obligátní otázka na závěr - co 
byste popřála občanům Palkovic? 
Na závěr bych chtěla popřát občanům 
Palkovic, aby si užili do sytosti 
vánočních svátků v rodinné pohodě a do 
nového roku vstoupili s radostí nových 
zítřků, plného zdraví, hodně 

lásky a všeho dobrého, co si umí 
představit. 
P.S. Taky bych si přála poděkovat mé 
rodině, která mi umožnila splnit si sen. 
 
 

Za redakční radu poděkovala 
Iveta Trochtová. 

 
 

 

Policie České republiky informuje…  
 

 

Statistický přehled kriminality, 
přestupků spadajících pod obec 
Palkovice za období: 01.01.2011 
- 08.12.2011 ve srovnání s rokem 
2010  
 

I. 
evidováno celkem 50 trestných činů-

přečinů (2010 celkem 33) 
 

 Trestné činy proti majetku: 
42 případů (2010 celkem 24)  

 
- krádeže vloupáním do motorových vo-
zidel: 4 (2010 celkem 6) 
- krádeže vloupáním do objektů, domů, 
bytů apod.: 8 (2010 celkem 7)    
- krádeže prosté (nezajištěného majet-
ku):  20 (2010 celkem 8) 
- poškození cizí věci: 3 (2010 celkem 1) 
        podvod:  7 (2010 celkem 2) 
 
 Trestné činy proti životu a zdraví: 

0 (2010 celkem 2) 
 

 Trestné činy proti rodině a dětem: 
2 (2010 celkem 1) 

 
 Trestné činy obecně nebezpečné:  

4 (2010 celkem 3) 

 
 Trestné činy proti pořádku ve vě-

cech veřejných: 2 (2010 celkem 2) 
 

 Trestné činy proti životnímu pro-
středí: 0 (2010 celkem 1) 

 
 

II. 
Statistický přehled případů na úseku 

přestupkového zákona  
 

evidováno celkem 101 přestupků (2010 
celkem 84) 

 
 přestupky proti majetku: 31 (2010 

celkem 21) 
 

 přestupky proti občanskému soužití: 
15 (2010 celkem 28) 

 
 přestupky proti bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích: 53 (2010 celkem 32) 

 
 přestupky proti veřejnému pořádku: 

2 (2010 celkem 3) 
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Zabezpečte svá obydlí a chraňte 
svůj majetek!    

   

Policisté Ob-
vodního oddělení 
v Palkovicích by 
rádi touto cestou 
uklidnili všechny 
občany obce Pal-

kovice a popřeli smyšlené informa-
ce, že by v posledních měsících do-
šlo k výraznému nárůstu počtu krá-
deží vloupáním do rodinných domů, 
bytů, rekreačních objektů a vozidel 
a zároveň zcela jednoznačně odmít-
li, že by v obci Palkovice řádily 
loupeživé bandy a organizované 
skupiny ze zahraničí. Obec Palko-
vice naopak patří k nejklidnějším 
obcím našeho služebního obvodu, 
kdy nápad trestné činnosti je i ve 
srovnání s předešlými roky prů-
měrný. I přesto bychom však chtěli 
vyzvat všechny občany, aby si řád-
ně zajistili svůj majetek, neboť na-
růstá počet krádeží především 
u nezajištěného majetku.  

 

Ačkoli pořád nabádáme všechny 
občany, aby řádně zabezpečovali 
svá obydlí a majetek, neustále se 
totiž setkáváme s případy, kdy ob-
čané neuzamykají své domy, garáže 

a hospodářské budovy, či dokonce 
nechávají na svých pozemcích neu-
zamčená vozidla. Vážení spoluob-
čané nechlubte se svým majetkem 
a nevystavujte jej na odiv okolí. 
Zabraňme společně dalším škodám. 

 

Dále občany vyzýváme, aby vždy 
v případě výskytu jakékoli podezře-
lé osoby či vozidla neprodleně kon-
taktovali linku 558 656 174, pří-
padně bezplatnou linku 158. V této 
souvislosti zdůrazňujeme, aby se 
občané v žádném případě nepouš-
těli do žádných neuvážených akcí 
na vlastní pěst a mysleli především 
na své zdraví. Rovněž chceme upo-
zornit, že probíhá opatření “výzva 
občanům“, do které se mohou za-
pojit i občané obce Palkovice, kte-
rou lze dohledat na oficiálních in-
ternetových stránkách obce Kozlo-
vice, tedy www.kozlovice.cz.  

 
 
 

prap. Mgr. Ondřej Plečka v.r. 
preventista 

Palkovice č. p. 448 
739 41 Palkovice 
Tel.: +420 558 656 174 
+420 974 732 771 
Fax: +420 558 432 159 
Email: fmooppalko@mvcr.cz 

 
 
 
 
 
 

Chcete přežít – musí vás vidět! 
 
 

Auta, motorky i kola v noci používa-
jí světlo. A co chodci? Ti nemusí!!! 

Většina smrtelných zranění 
chodců na silnicích je způsobena 
tím, že nejsou vidět. To, že chodí 
a přecházejí silnici v místech, kde 
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nemají, je dalším důvodem ztráty 
lidského života. Stačí přitom tak 
málo. Vhodné reflexní doplňky 
na oblečení zvyšují viditelnost chod-
ců až na 200 metrů. Na tuto vzdá-
lenost je již řidič vozidla schopen 
s předstihem zaregistrovat pohybují-
cí se objekt na vozovce a včas tak 
předejít kolizi. 
 
 

 

„Vidět a být viděn“ je základní 
pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za 
snížené viditelnosti a v noci platí 
dvojnásob. Z následných výslechů 
řidičů po tragických dopravních ne-
hodách vyplývá, že chodce před 
střetem neviděli vůbec nebo příliš 
pozdě. 
 
 

Tragická událost zanechává stopy 
nejen u pozůstalých ale ohromné 
výčitky také u samotných řidičů. Si-
tuace, kdy je řidič v noci oslepen 
světly protijedoucího vozidla a ná-
sledně přehlédne chodce, není vý-
jimkou. Smrtící kombinací je noční 
chůze chodce v tmavém oblečení 
a ještě v podnapilém stavu. Šance 
na přežití je takřka nulová. Hlavně 
v tomto zimním období je naprosto 
důležité, aby bylo chodce na silnici 
vidět. 
 

 

Fluorescenční materiály zvy-
šují viditelnost za denního světla 
a za soumraku, ve tmě však svou 
funkci ztrácejí. Nejčastěji používa-
nými barvami jsou jasně žlutá, zele-
ná a oranžová barva. Jedná se 
o barvy, které se používají také 
na bezpečnostních vestách. 

 
 
 

Reflexní materiály odrážejí 
světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, 
a to až na vzdálenost dvou set met-
rů. Výrazně tímto zvyšují viditelnost 
za tmy i za snížené viditelnosti. 
 

Používejte tyto ochranné prvky 
tak, ať jste vidět. Umisťujte je nejlé-
pe na konci rukávů, při jízdě na kole 
na kotník nebo pod kolena. Dětem 
pořiďte oblečení a doplňky s těmito 
reflexními prvky. V případě, že vás 
v noci překvapí tma, použijte svůj 
mobilní telefon a to tak, že zaktivu-
jete display, ať svítí. Stačí málo 
a přežijete. 

Součástí tohoto zpravodaje je ta-
ké příloha, kterou Vám poskytl BE-
SIP: 

 

por. Mgr. Petr Gřes 
Preventivně informační oddělení 

KŘP MSK Ostrava

 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje informuje…   
 

 

Nastává období plesů a velkých spo-
lečenských akcí 
 

S příchodem nového roku nastává 
i období plesů a jiných velkých spole-
čenských událostí. 

Tyto akce se mohou konat jen ve stav-
bách, které jsou k takovémuto účelu ur-
čeny a kde je zabezpečen dostatečný 
počet a kapacita únikových cest. 
V průběhu akce jsou organizátoři po-
vinni zabezpečit dostatek trvale volných 
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otevíratelných únikových východů, dbát 
na jejich viditelné označení, mít dostatek 
hasebních prostředků, proškolené pořa-
datele a při akcích s větším počtem osob 
zřídit preventivní požární hlídku. Výzdo-
by a textilie, po kterých by se mohl šířit 
požár, a které jako hořící odpadávají 
anebo odkapávají, nesmí být umísťovány 
pod stropy a podhledy. Rovněž je zaká-
záno plnění balónků plyny, které ve 
směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo 
hořlavou směs (např. vodík, acetylén). 
Takto plněné balónky nesmějí být pou-
žívány ani jako výzdoba. 

Povinnosti organizátorů akcí s větším 
počtem osob (ve většině případů jde 
o účast více než 200 osob) jsou uvedeny 
v Nařízení Moravskoslezského kraje 
č. 4/2006 (viz http://www.krajmoravsko-
slezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně 
závazných vyhláškách obcí. 

V případě zjištění nedostatků 
v dodržování podmínek požární bezpeč-
nosti, které nelze odstranit před jejím 
započetím, pořadatel nesmí akci zahájit. 
Rovněž musí akci přerušit a ukončit při 
bezprostředním nebezpečí vzniku požáru 
a zejména v případě znemožnění úniku 
nebo evakuace osob. 

 
 

Oslavy konce roku 
 

Blíží se závěr roku a s ním i čas sil-
vestrovských oslav. S nimi také přichází 
řada nebezpečí, zejména proto, že se 
samozřejmě jejich příprava neobejde bez 
obstarání tzv. zábavné pyrotechniky. 

Největší nebezpečí představují neod-
borně podomácku vyrobené pyrotech-
nické výrobky, proto používejte pouze 
pyrotechniku uvedenou do oběhu legál-
ně a s návodem, jak ji obsluhovat a skla-
dovat. 

Zábavnou pyrotechniku používejte 
tak, abyste předešli zraněním nebo ško-
dám na majetku. Pyrotechniku skladujte 
v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti 
topení, kamen nebo jiných zdrojů tepla) 
a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit 
z balkonů veškerý hořlavý materiál, kte-
rý by mohla odpálená pyrotechnika 
snadno zapálit. Vždy dodržujte návod 
výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe 
ani na ostatní osoby. Neodpalujte pyro-

techniku z oken svého bytu či domu. 
S pyrotechnikou manipulujte vždy na 
volném prostranství, v dostatečné vzdá-
lenosti od domů, zaparkovaných aut, 
kontejnerů, stromů a keřů (použití pyro-
technických výrobků v bytech a uzavře-
ných prostorách je zpravidla zakázáno). 
Nesbírejte nevybuchlé petardy a nesa-
hejte na ně. A rozhodně nikdy nepouží-
vejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu. 
V neposlední řadě nesmíme zapome-
nout na domácí zvířata. Uvědomme si, 
že zvířata velice bolestně vnímají zvuko-
vé projevy při odpálené pyrotechnice, 
když např. pes má oproti člověku asi 
16× citlivější sluch. A stres, strach, agre-
se nebo pokusy o útěk našich domácích 
mazlíčků jsou ty nejmenší následky na-
šich veselých silvestrovských oslav. 

 
 

nprap. Ing. Dalibor Kubátka, 
vrchní inspektor PO 

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, 

územní odbor Frýdek-Místek. 
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Základní škola a mateřská škola Palkovice 
 

 
Zprávičky ze školičky 
 

Brzy už budou Vánoce a naši nejmenší 
mají 4 měsíce za sebou. Hodně jsme toho 
v naší školičce prožili. Hned v září jsme vi-
děli 3 pohádky – Polámané hračky, O la-
komé Markétce a Otík a zápalky. 

Z ranče U Myšáka nám pan Marek 
Myšinský půjčil 2 poníky - děti se na nich 
povozily na hřišti u tělocvičny. To bylo ra-
dosti! 

Protože byl pěkný podzim, využili jsme 
ho k vycházkám do přírody a také jsme 
s dětmi zašli do cukrárny na zmrzlinu. 

Na zahradě jsme pro děti uspořádali 
„Podzimní sportovní olympiádu“ – všech-
ny děti za svůj výkon dostaly medaile a di-
plomy. 

Také jsme se byli podívat v místním 
zemědělském družstvu, kde nám pan Mar-
tin Žáček ukázal celý „vozový park“ 
- kombajny, traktory, postřikovač, pluhy 
a všechnu techniku, s níž se pracuje 
na polích. 

V základní škole jsme se zúčastnili 
„Zvonění“ - děti si při-
nesly zvonečky a zvonily 
všechny najednou za 
možnost vzdělávání dětí 
na celém světě. 

V říjnu měly děti 
možnost vidět hudební 
program „Zpívánky ze 
ZOO“, dále pohádku 
O líném Honzovi. 

V listopadu děti zhlédly další pásmo 
pohádek – Hrnečku, vař, O zlaté rybce 
a O Smolíčkovi.  

Paní učitelka Lenka Klimková připravi-
la s předškolními dětmi kulturní vystoupe-
ní na Vítání dětí pro naše nejmenší spolu-
občánky. 

V jedné naší třídě –„Květinka“jsme 
pod vedením ochotné maminky paní 
Černínové vyráběli adventní věnce. Také 
byl v naší školičce Mikuláš s anděly - děti 
trošku postrašili čerti, ale také dostaly i ně-
jaké dobrotky. 

V polovině prosince jsme byli s dětmi 
v Rožnově pod Radhoštěm, kde byl pro 
děti připraven výchovný program – Váno-
ce na dědině. 

S rodiči jsme upekli perníčky i vánoční 
cukroví, vytvořili vánoční výzdobu a také 
Ježíšek na nás s dárečky nezapomněl. 

Vidíte, že jsme za tento krátký čas pro-
žili hodně zajímavého a už se těšíme 
na další zajímavé akce. 

Zapsala I. Dulavová.  
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Sport... 
 
 
 
 

Další historická událost 
pro volejbalový oddíl Palkovice 
 

Ve dnech 15. a 16. 11. 2011 ode-
hrála volejbalová družstva Palkovice 
muži „A“ a ženy „A“ v naší sportovní ha-
le třetí kolo Českého poháru volejbalu 
dospělých. Takto daleko jsme se v tomto 
turnaji, díky jeho vysoké kvalitě, ještě ni-
kdy nedostali a zřejmě jen tak nedosta-
neme.  

Muži nastoupili 15. 11. proti několi-
kanásobnému mistru Československa 
Aero Odolena Voda. Toto mužstvo se 
v posledních letech trápí a nyní je na po-
sledním místě naší nejvyšší soutěže. 
V naší tělocvičně byly k vidění dvě pětise-
tové bitvy a bohužel i přesto, že jsme po-
každé vedli 2:1 na sety, nakonec se štěstí 
obrátilo na hosty a prohráli jsme dvakrát 
2:3. Za skvělý výkon musíme pochválit 
zejména hrajícího trenéra Filipa Hanáka. 
O významu tohoto utkání svědčí i to, že 
je možné se o něm dočíst na stránkách 
www.idnes.cz/sport. 

Dne 16. 11. k nám přijel opravdu 
jeden s nejtěžších možných soupeřů, kte-
ré můžeme vidět na českých palubov-
kách, a to ženy slavného Olympu Pra-
ha. Tento celek je letos s Prostějovem 
jasným kandidátem na finále extraligy. 
Tým nastoupil od prvního setu v plné síle 

 
a už od začátku diktoval tempo hry. Sou-
peř dominoval, zejména výborným servi-
sem, na což jsme nenalezli protizbraň. 
I přes snahu našich hráček jsme podlehli 
jasnému favoritovi 0:3, ale přesto musím 
před holkami smeknout, protože letos 
opravdu šlapou naplno a tréninková mo-
rálka je rovněž výborná, sdělil po zápase 
trenér našich žen Roman Jakubík. 

Vážení přátelé, díky dlouholeté cíle-
vědomé práci je v naší vesnici 
v posledních letech k vidění volejbal na 
velmi vysoké úrovni a proto bychom byli 
rádi, kdybyste si našli chvíli a přišli nás 
podpořit. 
V novém roce sehrajeme doma první vo-
lejbalové zápasy v sobotu 21. ledna 
2012. Muži s družstvem z Litovle a ženy 
s Bedřichovem. Začátky prvních zápasů 
jsou v 10 hodin. 

Rádi také mezi sebou přivítáme nové 
zájemce o tento sport, zejména mládež. 
Máme kvalifikované a zapálené trenéry, 
kteří vaše děti určitě naučí novým doved-
nostem a postarají se o smysluplné využi-
tí jejich volného času. Také bychom rádi 
v tělocvičně přivítali rodiče již hrajících 
dětí. Před zaplněným hledištěm se hraje 
daleko lépe. 

 
Za volejbalový oddíl Palkovice 

Kamil Zeman. 
 

 
 
Badminton v Palkovicích 
 

V sobotu 5. listopadu se uskutečnil 
další badmintonový turnaj. Minule turnaj 

hráčů smíšených párů ve čtyřhře a nyní 
turnaj mužů. Znovu na všech třech kur-
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tech v hojném počtu. Celá tělocvična 
v sobotní dopoledne tak opět praskala ve 
švech. Souběžně totiž probíhal turnaj 
nejmenších fotbalistů. Vynikající zázemí 
tělocvičny ocenili všichni zúčastnění. 

Od deváté hodiny ranní až do doby 
odpolední se utkalo celkem šestnáct hrá-
čů. Ze třech skupin systému hry každého 
s každým postoupili ti nejlepší. Násled-
ným rozlosováním a hrou po 12. hodině 
začaly finálové zápasy. Všichni hráči měli 

zajištěno občerstvení po celou dobu tur-
naje. Pro vítěze byly připraveny věcné 
ceny. 

První tři nejlepší hráči získali poháry 
a věcné výhry, a také čtvrtý v pořadí zís-
kal ocenění. 
 

V závěru měsíce listopadu se uskuteč-
ní již třetí amatérský turnaj a to znovu ve 
čtyřhrách smíšených párů. 

Petr Gřes 

 
  

Florbalový turnaj s mezinárodní účastí 
 

„Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice a Porąbka“ 
 

      
 
 

„Překračujeme hranice“ 

 

Třetí listopadová sobota se 
v Palkovicích nesla ve florbalovém du-
chu. Šlo o poslední turnaj ze série akcí 
„Sportujeme a bavíme se spolu – Palko-
vice a Porąbka“. Pod záštitou Euroregi-
onu Beskydy a obce Palkovice se 
v místní hale sešli zástupci jednotlivých 
oddílů TJ Sokol Palkovice spolu s borci 
polské Porąbky, aby se utkali o sadu 
pohárů v disciplíně, která není jejich 
primární aktivitou. 

Základní část turnaje hrálo 9 týmů 
ve 2 skupinách systémem „každý 
s každým“. O zpestření se postaral ex-
hibiční zápas mezi druholigovými celky 
1. FbK Rožnov p. R. a FBC Frý-
dek-Místek. V pohledném utkání plném 
individuálních akcí a technických fines 
zvítězil tým Rožnova, který porazil Frý-
dek-Místek, jež měl v sestavě i ženu, 
poměrem 8:7. 

Ve finálové části turnaje se hrála 
utkání o umístění a o poháry bojovala 

finálová skupina, do níž se prodraly 
týmy na 1. a 2. místech základních sku-
pin. Pohár vítězů nakonec po tuhých 
bojích pozvedli hráči ASPV Rover’s Pal-
kovice. Na dalších pozicích se umístily 
týmy místního volejbalového klubu 
a palkovických hasičů. Týmy přátel 
z Porąbky zůstaly v poli poražených, což 
ale není ani tak důležité, jako to, že se 
všichni zúčastnění sportovci společně 
pobavili a při florbalu utužili přátelské 
vztahy mezi oběma obcemi. 
 
 

Výsledné pořadí turnaje: 
1. ASPV Rover’s Palkovice 
2. Volejbal Palkovice 
3. Hasiči Palkovice 
4. Hokej Palkovice 
5. Fotbal Palkovice – dorost 
6. Fotbal Palkovice – muži 
7. Žlutý kvítek Palkovice 
8. Porąbka A (PL) 
9. Porąbka B (PL) 
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Pokud Vás florbal zaujal, nebo již jste jeho 
fanouškem, přijďte se podívat a povzbudit 
hráče v neděli 8. ledna 2012 do místní 
haly, kde se bude konat 3. ročník memo-

riálu Lukáše Mališe. 
Velké díky patří všem, co se podíleli 

na organizaci a přidali ruku k dílu. 
 

Marek Závodný, ASPV Palkovice 
 

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice 
 

 

Činnost sboru v roce 2011 

 

Dne 3. 12. 2011 se v restauraci „Pod 
Habešem“ uskutečnila Valná hromada 
Sboru dobrovolných hasičů v Palkovicích. 
Ke dni valné hromady má sbor 55 členů, 
z toho 37 mužů a 18 žen. Výbor je složen 
ze 13 členů. Zásahová jednotka má 
18 členů a disponuje následující technikou: 
zásahové vozidlo Avia, TATRA 815 CAS 
32, Volkswagen Transporter, čerpadla PS 
8, 12 a 18, 2 kusy plovoucích čerpadel 
a 2 kusy kalových čerpadel. Do vybavení 
jednotky patří také dýchací přístroje, moto-
rová pila, elektrocentrály apod. 

V letošním roce byla jednotka prověře-
na 22 výjezdy. Jednalo se o dva požáry 
(nákladní vozidlo, lesní porost), 18 likvidací 
bodavého hmyzu a 2× čerpání vody. 

Kromě těchto zásahů se členové jed-
notky podíleli na pracích pro OÚ a pomo-
ci občanům při čištění studní, čištění silnic, 
požárních dozorech a technických výpo-
mocích. 

Zásahová jednotka je náležitě připravo-
vána a její členové procházejí různými dru-
hy školení. Školení strojníků, obsluha mo-
torové pily, obsluha CAS 32 jak při běž-
ných zásazích tak i například při doplňo-
vání hasícího letadla, školení řidičů, nosite-
lů dýchací techniky apod. 

Členové výjezdové jednotky se spolu 
s družstvem žen zúčastnili celkem 15 sou-
těží v rámci Beskydské ligy. Bohužel 
v kategorii ženy se nám nepodařilo obhájit 
2. místo z loňského roku a obsadili jsme 
10. místo. V kategorii muži se splnila oče-

kávání a 9. místo z 19 družstev bylo úspě-
chem. 

V rámci kulturní činnosti jsme se podí-
leli na zajištění odvozu muzikantů na Ku-
bánkov při novoročním výšlapu, uspořáda-
li dva hasičské večírky, pro členy sboru 
stavění a kácení máje, zorganizovali jsme 
noční pohárovou soutěž na sjezdovce, 
pomáhali při pořádání dožínek a letního 
kina. Každoročně pořádáme zájezd do vin-
ného sklípku na Jižní Moravu. V rámci 
udržení fyzické kondice jsme se zúčastnili 
fotbalového a florbalového turnaje v rámci 
příhraniční spolupráce s polskou Porąb-
kou. Na florbalovém turnaji se nám do-
konce podařilo vybojovat 3. místo. 

Rok 2011 byl pro náš sbor specifický 
hlavně tím, že se stal pořadatelem Beskyd-
ské ligy pohárových soutěží. Znamená to, 
že jsme měli záštitu nad celým ročníkem 
této ligy a na závěr této ligy jsme uspořá-
dali závěrečné hodnocení, které se konalo 
na Ostravici. Účast přes 240 přítomných 
hasičů a hasiček hovoří za vše! 

Poděkování patří všem členům SDH 
za pomoc nejen při výše popsaných aktivi-
tách, ale také při údržbě techniky 
a hasičské zbrojnice. Také je důležité po-
děkovat sponzorům za podporu naší čin-
nosti a OÚ v Palkovicích. 

Všem občanům Palkovic přejeme pří-
jemné prožití svátků vánočních, bezpečné 
oslavy Nového roku a těšíme se na viděnou 
na hasičských večírcích 11. a 18. února 
v restauraci „Pod Habešem“. 

 

Výbor SDH 
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Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme… 
 

Chtělo by to, babičko, 
být u Tebe maličko, 
chtělo by to trochu víc, 
něco hezkého Ti říct, 
chtělo by to hodně moc, 
vzít kytičku na pomoc, 
tou Ti popřát zdravíčko, 
ať Ti chutná kafíčko, 
svítí dlouho sluníčko, 
sem tam ať máš štěstíčko... 

 
 

Paní Vojtěška 
Dulavová a Vilma 
Pachotová z Palko-
vic oslavily krásné 
narozeniny. Přijměte 
laskavě naše blahopřání, nechť plní se 
Vaše sny a přání. 
 

 

Redakční rada Palkovických listů, 
Rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

 
 
Rozloučili jsme se… 
 
Dali jste nám víru. 
Dali jste nám naději. 
Dali jste nám lásku. 
Dali jste nám život. 
Nám zůstaly vzpomínky. 
 
 

Opustili nás navždy Josefína 
Martinková, Václav Najdek, 
Antonín Škovran, Anna Porubová 
a Anna Vyvialová z Palkovic. 

 

Upřímnou soustrast vyslovuje Rada 
a zastupitelstvo obce Palkovice, KPOZ 

 a redakční rada Palkovických listů. 
Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích. 

 

Zahrádkáři 
 

 
Kalendář zahrádkáře… 
 

Leden 
Ryje-li krtek v lednu, končí zima 
v květnu (a někomu ryje krtek „furt“). 

 
 

 
 

Okrasná zahrada 

 

V lednu naši zahradu zdobí především 
stálezelené listnáče a jehličnaté stromy. 

Některé trvalky mohou mít přes zimu 
v našich klimatických podmínkách pro-
blémy s vlhkem, které přinášejí především 

časté oblevy v teplejších oblastech. Proto 
bychom se měli postarat o to, aby se v je-
jich blízkosti voda nezadržovala. 
 Choulostivé květiny na záhonech při-

krýváme chvojím, abychom je ochráni-
li proti mrazům. 

 Venkovní rostliny, které máme uscho-
vané doma, mírně zaléváme. 

 Kontrolujeme stav, ve kterém máme 
uskladněné cibule a hlízy okrasných 
rostlin. 
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 Můžeme prořezávat okrasné stromy 
a keře (kromě těch, které pokvetou již 
brzy na jaře). 

 Pokud nejsou příliš velké mrazy, 
v teplejších oblastech zmlazujeme 
a sestřiháváme živé ploty. 

 V okrasném jezírku vytváříme díry 
v ledu, aby se v něm nekazila voda 
a aby ryby měly dostatek kyslíku. 

 
Nevcházíme na zmrzlý trávník, který by 
mohly poškodit stopy, které by na něm 
po nás zůstaly. 
  
Ovocná zahrada 
 

V lednu je nejvhodnější termín odbě-
ru roubů peckovin a jádrovin - důležité 
je odebírat z letorostů vybraných zdra-
vých stromů a míst dostatečně osluně-
ných. Nařezané se ukládají do přiměře-
ně vlhkého písku v dostatečně chladném 
sklepě, příp. zapustíme do země 
na chladném místě zahrádky (severní 
strana u stromu či stavby), pro lepší 
uchování zasypeme rouby sněhem. Pro 
jarní množení bobulovin (rybíz, angrešt) 
můžeme dřevité řízky uchovat obdobně.  
 Bílíme kmeny a eventuelně i silnější 

větve ovocných stromů vápnem, 
abychom zabránili v předjaří mrazo-
vým trhlinám. 

 Odstraňujeme ze zahrady mrtvé 
a nemocné ovocné dřeviny. 

 Ze stromů odstraňujeme a likviduje-
me všechny přischlé mumifikované 
„moniliózní“ plody. 

 Při velkých mrazech přikrýváme bez-
trnné ostružníky chvojím. 

 K ovocným stromům a keřům přihr-
nujeme sníh, který jim slouží jako 
zdroj vláhy. 

 Majitelé broskvoní by již nyní měli 
pamatovat na kadeřavost - ta se sice 

projeví až na prvních listech, ale 
ochrana se provádí i pokud jsou přes 
zimu teplejší období, houbě způsobu-
jící kadeřavost stačí již několikadenní 
oteplení nad 10–12°C, což je 
i v tužší zimě celkem obvyklé. 

 Pravidelně kontrolujeme uskladněné 
ovoce. Skladovací prostory pravidel-
ně větráme, hnilobami napadené 
plody ihned odstraňujeme a likvidu-
jeme. 

 Uskladněná jablka, která mají sklony 
k vadnutí, umisťujeme do igelitových 
sáčků s drobnými otvory. 

 Vyčistíme ptačí budky a odstraníme 
z nich stará hnízda. 

 V zimě máme dostatek času ke zho-
tovení hnízdících budek pro ptactvo 
a k jejich umístění v sadu. Především 
se snažíme přilákat sýkorky, vytvořit 
pro ně zimní nocoviště, a to pomocí 
nově vytvořených budek nebo např. 
využitím odpadních umělohmotných 
nádob, jejichž jeden letový otvor za-
slepíme. Pokud zhotovíme dřevěné 
budky, pak jejich vnitřní rozměry pro 
sýkorky mají být 14 × 14 × 25 cm. 
Vletový otvor o průměru 3,2–3,5 cm 
má být umístěn v horní třetině výšky 
přední desky, otvor je třeba nasmě-
rovat k jihu nebo k východu. Budky 
zavěšujeme do výšky 2–3 m nad ze-
mí. 

 Nezapomínáme také přikrmovat 
ptáky, především sýkorky. Ty dávají 
přednost olejnatým semenům 
a kousku zavěšeného loje. 

 Dobře vysušené jabloňové dřevo 
(vhodné jsou i jiná dřeva z listnáčů 
jako např. buk, třešeň, olše, švestka 
hruška…) použijeme k „bohulibé 
činnosti“ jako je „uzení domácího 
masa a klobásek“. 
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Základní postup pro nakládání masa: 
Maso důkladně očistíme od nečistot - kr-
vavých kousků a například štětin. Dbá-
me na to, aby maso při nakládání bylo 
řádně vychlazené - nemělo by být teplej-
ší než 2 až 4 °C. Odvážíme si sůl 2 až 
2,5 deka na 1 kg masa (někdo používá 
„solící dusitanovou směs Pragandu“). 
Vysolíme si jemně dno hrnce. Potom si 
na plechu vyválíme maso v soli a jemně 
oklepeme. Maso nejdříve „naložíme na 
sucho“ – do nádoby uložíme maso vždy 
kůží dolů, poslední kousek pak kůží na-
vrch. Sůl, která zůstane, nasypeme 
do hrnce na maso. Takto ponecháme 
cca 3 až 5 dní. Sůl bude pronikat do 
masa a vytlačí s něj tekutinu s krví (tu 
pravidelně vyléváme). Potom vytáhneme 
maso z hrnce a necháme okapat. Hrnec 
důkladně umyjeme. Připravíme si lák 
z převařené vody a na 1 litr použijeme 
2 deka soli (20 gramů), můžeme přidat 
i koření. Maso načesnekujeme a nasklá-
dáme co nejtěsněji do hrnce. Zalijeme 
lákem a jemně jej prošťoucháme, aby se 
dostal vzduch pryč. Lák musí být stude-
ný a nejlépe odstátý. Maso musí být zce-
la ponořené. Zatížíme to nějakým pr-
kénkem a kamenem - uzavřeme. Po-
slední týden před uzením přidáme do 
láku cukr moučku. Takto se doporučuje 
nakládat maso na minimálně 3 týdny, 
ale můžeme jej tak mít naložené 
i 4-6 týdnů (maso bude křehčí). Velmi 
důležitá je hygiena při práci s masem 
- pracovní plochu, nářadí, nádoby i ruce 
(vhodnější je pracovat v gumových ruka-
vicích) vždy pečlivě umyjeme horkou 
vodou a vydesinfikujeme (například pří-
pravkem „Savo“). 

 

Zeleninová zahrada 
 

Otužilou vzrostlou zeleninu, jako jsou 
například ozimé saláty, špenáty, pór, 
pastinák nebo kapusta, bychom měli 
chránit chvojím, které může nahradit 
i napadaný sníh. Zároveň z těchto za-
krytých záhonů můžeme sklízet zimní 
cibuli a kadeřavou petržel. 

V zimě náš organismus potřebuje 
dostatek vitaminů, aby se ubránil 
virózám a nachlazením. Proto si může-
me vypěstovat obilné klíčky, které jsou 
nejen zdrojem vlákniny, ale i kýžených 
vitamínů. Pšenici nebo žito proplách-
neme vodou a hodinu či dvě je necháme 
namočené v misce. Poté vodu slijeme 
a nádobku se zrny umístíme na světlé 
a teplé místo. 
 Nakelímkovanou pažitku a kořeno-

vou petržel přeneseme do tepla 
a světla a začneme zalévat, abychom 
ji urychlili. 

 Do květináčů umístěných v bytě 
za oknem vyséváme řeřichu setou. 

 Prohlédneme zeleninu, kterou jsme 
vyseli na podzim, jestli není poško-
zena hlodavci. 

 Připravujeme si substrát pro pěsto-
vání sazenic v květináčích. 

 Vyčistíme a vydesinfikujeme květiná-
če pro pěstování zeleniny. 

 Pravidelně kontrolujeme stav uložené 
zeleniny. Zkaženou a kazící se vyho-
díme. 

 Pokud máte na zahrádce pařeniště, 
je konec ledna vhodný termín k pří-
pravě na novou sezonu. Pařeniště 
vyvezte do hloubky 20-50 cm 
a nechte několik dnů zakryté odpo-
činout, v únoru do něj navezete hnůj 
a založíte jej k teplému nebo polo-
teplému rychlení. 
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Recepty pro Vás… 
 

 

Víte, že když budete jíst čočku, budete mít hodně peněz a slanečky Vám 
přinesou štěstí? Lidé v různých zemích připravují na Nový rok jídla, 
o kterých věří, že jim v následujících 365 dnech přinesou štěstí, zdraví, 
peníze a lásku. Ještě nevíte, co budete vařit? Nechte se inspirovat. 
 

Na našem novoročním stole by nemělo být nic rychlého nebo létavého – třeba s ku-
řetem nebo husou by nám totiž štěstí ulétlo do nebe a se zajícem zase uteklo do lesa. 
Ideální je čočka, jelikož svým tvarem připomíná penízky. Tradičním českým no-
voročním jídlem je čočka na kyselo, díky které prý nebudete mít po celý rok hlu-
boko do kapsy. A pokud čočku budete jíst častěji, alespoň jednou za měsíc, budete 
po celý rok také zdraví. Že čočku na kyselo nemusíte? Uvařte si alespoň čočkovou 
polévku, usmažte čočkové karbanátky anebo ji naklíčenou přidejte do salátu. 
 
 

Čočka na kyselo 

 

1. Čočku přeberte, propláchněte 
ve studené vodě a na dvě až čtyři 
hodiny namočte do studené vody. 

2. Nasáklou čočku slijte. Zalijte ji no-
vou vodou (nejlépe svařenou a vy-
chladlou do vlažna) tak, aby čočka 
nebyla zcela ponořená. Zakryjte 
pokličkou a uvařte doměkka; trvá 
to cca tři čtvrtě hodiny až hodinu. 

3. Na tuku opečte cibuli a mouku tak, 
abyste získali jíšku světle zlatavé 
barvy. Postupně za stálého míchá-

ní zalijte vývarem, rozmíchejte 
a přiveďte k varu. Přidejte bobkovy ́ 
list a tymián. Deset minut povařte, 
pak vyjměte bobkový list a vsypte 
uvařenou čočku. Chuť dolaďte oc-
tem nebo citronovou šťávou, osolte, 
opepřete a ještě chvilku povařte. 

4. Na Novy ́ rok se čočka tradičně 
podává s uzeny ́m masem nebo 
uzeninou, ale dát si ji můžete 
s čímkoli, na co máte chuť. Na stůl 
můžete navíc dát ještě čerstvy ́ 
chléb. 

 
 

Čočkové karbanátky 

 

1. Čočku uvaříme a nasypeme do mísy. 
2. Anglickou slaninu rozehřejeme a na-

drobno nakrájenou cibulku na ní 
osmahneme do zlata. Ke konci, již 

do vypnutého, přidáme nastrouhaný 
česnek. 

3. Přidáme lučinu, pepř, sůl a majorán-
ku a vše důkladně promícháme, za-
hustíme cca pěti lžícemi strouhanky. 

4. Obalujeme klasicky v trojobalu. 
 

Čočková polévka 
1. Přebranou a propláchnutou čočku 

večer namočíme do studené vody. 

Druhý den přidáme bobkový list, no-
vé koření a vaříme. 
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2. Mezitím na pánvičce na troše oleje 
osmahneme drobně pokrájenou ci-
buli do zesklovatění, přidáme mouku 
a upražíme cibulovou zásmažku. 

3. Až je čočka skoro měkká, přidáme 
zásmažku, nahrubo postrouhanou 

zeleninu, masox, koření a dovaříme 
do změknutí čočky i zeleniny. 

4. Vytáhneme z polévky kuličky koření 
a bobkový list a dochutíme solí 
a rozmačkaným česnekem. 

 
 
 
 

 
 

Závěrem máme pro Vás dámy a pánové recept na Novoroční přípitek 
- 1 hrst lásky, 2 lžíce přátelství, 1 lžičku pozitivního myšlení, 10 kapek humoru 
a 250 g štěstí... a litr rumu - dobře promíchat a ihned podávat. Pěkný Silvestr! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V klidu si užijte vánoční chvíle 
a po Novém roce zas v plné síle 

vykročte nanovo a v dobrém zdraví, 
po celý rok přejeme Vám, abyste se smáli.  
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Kalendář akcí 
 

 
31. 12. 2011 Lidový silvestrovský ples – Restaurace pod Habešem 
    1. 1. 2012 Novoroční výšlap - Kubánkov 
    8. 1. 2012 Florbalový turnaj – tělocvična Palkovice 
  21. 1. 2012 Volejbalový ples – Restaurace pod Habešem 
  28. 1. 2012 Myslivecké hody – Restaurace pod Habešem 
  28. 1. 2012 Fotbalový turnaj – tělocvična Palkovice 
    4. 2. 2012 Myslivecké hody – Restaurace pod Habešem 
  11. 2. 2012 Hasičský ples – Restaurace pod Habešem 
  18. 2. 2012 Hasičský ples – Restaurace pod Habešem 
 

 
 

Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku 
pod registrační značkou MK ČR E12364. Redakcí je pověřena tisková komise rady obce  
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Aleš Kubala, Iveta Trochtová, Petra Opělová, Martina Mertová, korektura Ing. Jiří Bužek  
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Omalovánka pro děti 
 

 






