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Pranostika
Leden ten je bílo bílý,
stačí nedívat se chvíli,
na pár vteřin spustit víčka
a už kraj si leden hýčká.
Tiší vodu, ať je němá,
potok v lednu zpívat nemá,
tiší kroky, sněží rád
do polí i do zahrad.
Domům zalepuje oči,
kolem oken mráz se točí,
střechy zuby na Vás cení,
bez rampouchů leden není.
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Zprávy z Obecního úřadu…
Usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,
které se konalo 22.12.2009 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání:
I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 11.11.2009 do 7.12.2009 a kontrolu
usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce.
2) Rozbor hospodaření obce k 30.11.2009.
3) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 3.11.2009.
4) Rozhodnutí SFŽP č.09034121 o poskytnutí dotace na akci“Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice – 2.část ve výši 3 369 743,- Kč.
5) Zprávu Oldřicha Štěrby o stavu stavby „Rekonstrukce místních komunikací
a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě v obci Palkovice – 1. a 2. stavba.“
II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Bc Martin Polášek, Dalibor Rada, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr Věra Krpcová, Ing Vladimír
Bača.
4) Rozpočtové změny č. 3 na rok 2009 dle přílohy č.1.
5) Rozpočtové provizorium na rok 2010 ve výši 20% skutečných výdajů roku
2009 s platností do 28.2. 2010.
6) Přílohu č.1/2010 ke smlouvě o nakládání s odpady mezi Obcí Palkovice a Frýdeckou skládkou a.s.
7) Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev.č. 01524/2008/ŽPZ o prodloužení termínu pro potvrzení o projevu vůle,
směřující k zajištění financování realizace záměru „Odkanalizování místní části
Palkovic – Dráhy, Osada, Podhůří a pod Rakovcem“ do 30.11.2010.
8) Na základě žádosti fi. Profiprojekt s.r.o. vydání souhlasu vlastníka pozemků
s umístěním stavby „Palkovice Pokluda 5 RD, VN, TS, NNV, NNK“ na parc.
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č. 398 a 441/1 k.ú. Palkovice, uzavření „Smlouvy k právu provést stavbu“
a „Smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene“.
9) Obecně závaznou vyhlášku č.2/2009 o užívání plakátovacích ploch v majetku
obce.
10) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
11) Smlouvu o dílo č. IN/CZ – 0049/08 mezi Obcí Palkovice a fi. InstaCZ s.r.o. na
realizaci stavby „Přípojky pro splaškovou kanalizaci“.
12) Mandátní smlouvu č. 125M/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 – TDI.“
13) Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na poskytovatele úvěru na akci
„Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice 2.část.“
14) Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací na
akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice 2.část.“
15) Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na TDI na akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice 2.část.“
16) Smlouvu o dílo č. IN/CZ – 052/2009 mezi Obcí Palkovice a fi. InstaCZ s.r.o.
na realizaci stavby „Palkovice – kanalizační přípojky, odvodnění, uliční vpusti,
prodloužení stoky, provedení dešťových odboček“.
17) Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
mezi Obcí Palkovice a ČSAD Frýdek – Místek na dobu do 31.12.2018.
18) Volbu přísedících u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pro volební období
2010 – 2014 a to paní Helenu Majkusovou, Palkovice 634 a paní Evu Strašákovou, Palkovice 636.
19) Smlouva o dílo č. 102/09 mezi Obcí Palkovice a firmou Lesostavby FrýdekMístek, a.s. na realizaci stavby „Zajištění únosnosti a vyrovnání nivelety chodníku s komunikací III/4848 a sousedními objekty“
20) Prominutí pohledávky ve výši 900,-Kč za neuhrazený nájem pozemku zemřelé
p. Václavíkové, Myslík 196.
21) Dodatek č. 1 k SOD č. 06/2007 ze dne 14. 5. 2007 mezi Obcí Palkovice
a panem Oldřichem Štěrbou, Třebíč na akci „Splašková kanalizace Palkovice,
místní část Myslík“.
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22) Dodatek č. 1 k SOD č. 06/2008 ze dne 20. 7. 2008 mezi Obcí Palkovice
a panem Oldřichem Štěrbou, Třebíč na akci „Splašková kanalizace Palkovice,
lokalita Osada, Dráhy, Podhůří, Pod Rakovcem“.
23) Nákup malotraktoru zn. KUBOTA s příslušenstvím pro potřeby hospodaření
v obecních lesích.
III. Ukládá:
1) Starostovi obce zajistit provedení odborného auditu v obecních lesích v termínu
do 1.6.2010.
2) Správkyni obecních poplatků zaslat poslední výzvu dlužníkům obce s termínem
30 dnů pro úhradu dluhu a následně vymáhat pohledávky exekučně.
IV. Vyhlašuje:
1) Výběrové řízení na poskytovatele úvěru pro financování akce „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice 2.část“.
2) Výběrové řízení na TDI při akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice
2.část“.
V Palkovicích dne: 22.12.2009
Radim Bača
starosta obce

Aleš Kubala
místostarosta obce

Ceníky Obce Palkovice
Níže uvedené ceníky nabývají účinnosti dnem 1.1.2010.
Ceníky byly schváleny Radou obce Palkovice dne 7.12.2009.
Součástí ceny je DPH dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.
Ceník č.1/2009
Za odvoz a pronájem kontejnerů
Úkon:
Cena za 1 km
Manipulace ( nakládka, vykládka)
Závozník
Pronájem kontejneru
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cena:
36,-Kč
120,- Kč / 15 min
66,- Kč / 15 min
50,- Kč / 1 den (krátkodobý do 1 měsíce)
25,- Kč / 1 den (dlouhodobý nad 1 měsíc)
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Ceník č.2/2009
Za inzerci v Palkovických listech
Celostránková inzerce ( formát A5 )
Půlstránková inzerce
Čtvrtstránková inzerce

1.200,- Kč
720,- Kč
480,- Kč

Ceník č.3/2009
Za předplatné Palkovických listů
Ceník č.4/2009
Za pronájem:
Stánků
Lavic a stolů
Pojízdného pódia
Velkého vojenského stanu
Vysoušeč vlhkosti

50,- Kč / ročně

60,- Kč / ks a den
15,- Kč / ks a den
600,- Kč / den
1.000,- Kč / akce
40,- Kč / den

Ceník č.5/2009
Za palivové dříví – samovýroba v obecních lesích
od 100,- do 200,- Kč/ m3 dle druhu a umístění dřeva
Ceník č.6/2009
Za hlášení v místním rozhlase

Služby občanům
Rozpis výkupu kožešin zvířat
pro rok 2010 v Palkovicích
a na Myslíku
Výkup je organizován zpravidla jednou za měsíc. Pro naši obec je výkupním dnem vždy pátek a to v termínech:
5. 2. – 12. 3. – 16. 4. – 21. 5. –
25. 6. – 30. 7. – 3. 9. – 8. 10. –
12. 11. – 17. 12.

60,- Kč / hlášení

Výkup je prováděn na přesně stanovených místech:
Stará osada
Pohostinství Kubala
Pohostinství Tomis
Myslík kaple

16.55 – 17.05
17.10 – 17.25
17.25 – 17.35
17.40 – 17.50

Vedoucí výkupu pan Strnadel Josef,
tel. 602 730 148
nebo 571 636 156
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Výstavba chodníků

V červnu 2009 byla zahájena výstavba chodníků v lokalitě od Palkovice „Restaurace Tomis“ po Myslík „Sportovně
kulturní společenské centrum“. Výstavbou chodníků byla zajištěna bezpečnost
chodců po tak frekventované silnici. Akce „Palkovice – rekonstrukce místních
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komunikací a chodníků nad rozšířením
kanalizační sítě“ byla spolufinancována
Evropskou unií. Výše dotace činí
20.046.570,90 Kč, což je 92,5%.
Na přelomu listopadu a prosince loňského roku byla stavba dokončena
a zkolaudována.
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Demografický přehled obyvatel obce
Palkovice za rok 2009
obyvatelé

Palkovice

stav k 1.1.2009

Myslík

Celkem

2 581

471

3 052

přihlášení

80

21

101

narození

27

6

33

odhlášení

48

19

68

zemřelí

22

9

31

2 618

470

3 088

- muži

1 304

231

1 535

- ženy

1 314

239

1 553

v roce 2009:

stav k 31.12.2009
z toho:

Novoroční Kubánkov 2010
Po jasné silvestrovské noci, plné
hvězd, ale také již tradičně i pestrobarevných světel, bouchajících raket, vůně
šampaňského, či slivovice, jsme se rozloučili se starým rokem a přivítali nový
rok 2010. Kdo strávil přelom roku
v přírodě určitě mi dá za pravdu, že to
byla zajímavá a hezká podívaná, ale
hlavně radost a zářivá očička těch nejmenších.
Do prvního dne roku 2010 se vesnice probouzí do pochmurného mlhavého
rána a navíc i na blátě.

Na Kubánkově - největší hoře Palkovických Hůrek (662 m.n.m.) je připravena tradiční oslava, vítání Nového
roku. Tři metry vysoká vatra, zatím zakrytá nepromokavou plachtou proti případnému dešti, nejednomu pořadateli
vnucuje myšlenku, jak to dnes asi dopadne. Přijde vůbec někdo? Mladí myslivci dokončují poslední úpravy stavby
„Mysliveckého krmelce“. Samozřejmě,
že ne se senem, ale s voňavým svařákem.
Po deváté hodině přicházejí první
návštěvníci. Za chvíli je jich plná louka.
Pořadatelům padá kámen ze srdce.
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Zpráva z mobilního telefonu prozrazuje,
že z Palkovic k horské chatě Barborka
vyjíždí plně obsazený autobus a terénními automobily přijíždějí hudebníci dechové kapely Palkovjanka. Krátce ladí
své nástroje a pak už celým pohořím zní
hudba.
V jedenáct hodin pověřuje starosta
obce pana Jeníčka Vyviala (Lakatoše),
jinak také spolu se svým kolektivem lesáků stavitele hranice, aby novoroční vatru zapálil. Během několika vteřin se
nad kopcem vznáší hustý dým, ale pak
již jen hezké sálavé teplo.
V půldvanácté hora ztichne, oněmí.
To když hudebníci hrají Českou státní
hymnu, na kterou navazují blahopřání
a zdravice zastupitelů obcí Hukvaldy,
Fryčovice a starosty obce Palkovice pana Radima Bače, „…jsem velice rád, že
mám tu velikou čest Vás všechny z tak
širokého okolí, dokonce až od Prahy,
přivítat u nás v Palkovicích a společně
s Vámi uvítat příchod Nového roku…“.
Tak jak se nedalo spočítat kolik se nás
sešlo, tak se nedá ani spočítat kolik to
bylo různých blahopřání, přípitků, stisku
rukou, polibků. A to vše opakovaně dokreslovalo překrásnou sváteční náladu
i pohodu. A to je ten největší účel a poslání každoročního setkání na naší nejvyšší hoře. Letos to bylo již pojedenácté.
Tomu se již říká tradice. K tomu všemu
vyhrávala hudba, a to pěkně od podlahy. Pár párů se pokoušelo i o taneční
kroky, ale na mokré a blátivé louce to
moc nešlo. Byla to radost, dívat se na
tolik krásných usmívajících a šťastných
lidí pohromadě. Přišli z blízkého i vzdálenějšího okolí. Většinou z vesnic Sdružení povodí Ondřejnice, ale také ze
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Štramberka, Příbora, Ostravy, Opavy,
Havířova, Frenštátu, Dobré, Frýdlantu,
Janovic, dokonce až od Berouna u Prahy a určitě i dalších měst a vesnic. Sešlo
se nás 500, ale možná i více. Jisté však
je, že se zde sešly generace různých věkových skupin od těch nejmenších, až
po ty, kterým biologické hodiny odbíjejí
již devátou desítku. Tomu nejmladšímu
a možná i nejvzdálenějšímu účastníkovi,
kterým se stal chlapeček Max Bartal
z Dobřichovic u Prahy, bylo sotva šest
měsíců (viz foto na 2. straně obálky se
svou maminkou Janou).
Odměnou pro pořadatele za vynaloženou námahu, za organizaci a přípravu
novoročního dopoledne byla, vážení
účastníci, vysoká účast Vás všech, kteří
jste se rozhodli uvítat vstup do nového
roku společně s námi. S poslední jiskrou
táboráku i s posledními doušky svařáku
jsme se rozloučili a slíbili si, za rok opět
nashledanou!
Rada a starosta obce vyslovují za celou přípravu a organizaci upřímné a srdečné poděkování všem pořadatelům,
hudebníkům Palkovjanky, která nás na
Kubánkov tradičně rok co rok doprovází, myslivcům se stánku „Krmelec“ za
přípravu občerstvení, řidičům p. Pepíku
Novákovi i p. Tomáši Opělovi za přepravu hudebníků svými výkonnými auty,
kolektivu lesáků z Beskyd Agro za stavbu hranice táboráku, řidiči autobusu
p. Radimu Kubicovi za bezpečnou přepravu účastníků, p. Čestmíru Krčovi,
který se nám letos postaral s přenosovým vozem o rozhlas, p. Františku Řebíčkovi za bezplatný pronájem louky, ale
i Vám všem dalším, kteří jste letos zůstali jen v záloze u těžké zimní silniční

PALKOVICKÉ LISTY

techniky, která nemusela vůbec vyjet,
nebylo ji třeba použit.
Takže takovýto štáb ochotných lidí je
zapotřebí, aby se první akce roku mohla
vůbec uskutečnit. „Jsem na Vás hrdý
a ještě jednou velké veřejné uznání
a poděkování!“ To byla slova starosty
obce pana Radima Bače.

A Vám všem, kteří jste na Kubánkov
přišli, díky za Vaši účast. Jste zváni i na
příští setkání na Nový rok 2011! Vezměte s sebou i své přátele a známé!
Nashledanou!

Tříkrálová sbírka 2010

ších občanů, kteří je již netrpělivě vyhlíželi a rádi přispěli finančním obnosem
na pomoc druhým. A to nutno dodat, že
mnohdy nemalým finančním obnosem.
Bohužel, jak již bylo v úvodu řečeno,
nemoci a rozmary počasí nám letos nepřály a tak jsme se nedostali úplně do
všech části obce, kam jsme měli namířeno. Za to se občanům, kteří nás čekali, moc omlouváme. Přesto se nám podařilo i letos objevit nové lokality obce,
kde jsme ještě nikdy nekoledovali a přiblížit tak tuto charitativní akci i lidem
v odlehlejších místech. Stále však existují
části obce, kam jsme se ještě nikdy za
těch deset let nedostali, protože Palkovice společně s Myslíkem jsou velká
obec a 14 nebo 15 skupinek koledníků
na to objektivně nestačí. Rádi tedy uvítáme v příštím roce další zájemce, především z řad dospělých vedoucích skupinek, kteří by měli zájem se do této akce spolu s námi zapojit.
A jak jsme letos dopadli? Je potřeba
zdůraznit, že na první pohled to nevypadalo moc valně, poněvadž kasičky
nebyly naplněné tak, jako loni. Ovšem
po rozpečetění jsme byli mile překvapeni poměrně velkým počtem bankovek

Ve dnech 2. – 14. ledna 2010 proběhla v naší
obci tradiční Tříkrálová
sbírka. Tentokrát se jednalo o jubilejní
10. ročník této charitativní akce. Jedná
se o sbírku celostátního charakteru, kterou pořádá Charita ČR. Koledníci v Palkovicích se této sbírky zúčastňují po celé
desetileté období a nutno říci, že se již
stala pevnou součástí společenského života naší obce. Dobrovolnictví je v současné době poměrně rozšířená činnost,
do které se zapojují také více a více i významné osobnosti společenského života.
A to je určitě správné a hlavně potřebné.
V Palkovicích a na Myslíku se letos
na „tříkrálovce“ podepsalo počasí a nemocnost dětí, přesto se podařilo vyrazit
do terénu celkem 13 skupinkám koledníků, kteří za zpěvu koled vybírali dobrovolné příspěvky do zapečetěných kasiček. Čtrnáctá kasička byla připravena
v kostele sv. Jana Křtitele pro ty občany, které jsme nezastihli doma, nebo
jsme k nim nedorazili.
Koledníci se při svém koledování setkávali se zájmem a pochopením zdej-

za organizační výbor zpracoval
Harabiš Stanislav
foto na 2. straně obálky Zdeněk Lukeš
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vyšší hodnoty, které zvedly konečný výnos na velmi pěkných 66 079 Kč.
Není to sice nejvyšší částka v dosavadní
historii sbírky (přes 68 000Kč), ale i tak
je to dost peněz, které mohou pomoci
potřebným. Palkovice společně s Myslíkem vždy patřily k předním obcím prakticky celého okresu Frýdek – Místek, co
se týče výše vybraných částek sbírky.
Výtěžek této sbírky bude použit na financování projektů Charity Frýdek Místek (záměry byly uveřejněny v minulém čísle listů a obdrželi jste je také na
lístcích od koledníků). Více informací
o sbírce je možno získat na internetové
adrese www.trikralovasbirka.cz, kde jsou
mimo jiné také informace o dalších možnostech, jak přispět (poštovní poukázka,
platba převodem, dárcovská SMS apod.).
Přesné informace týkající se použití peněz v rámci Charity Frýdek-Místek najdete na adrese www.fm.charita.cz, kde najdete i spoustu dalších užitečných informací včetně možnosti příspěvku na pomoc zemětřesením poničenému ostrovu
Haiti v Karibiku.

Počasí 2009
Po silvestrovské noci se lidé probouzeli do krásného, ale mrazivého slunného novoročního dne. Bílá sněhová pokrývka a teplota kolem -5°C kouzelně
doplňovala novoroční atmosféru. Hned
další den se obloha zatáhla a celý následující týden se objevovaly sněhové přeháňky. Teplota se pohybovala mezi 12

Co říci závěrem? Letošní sbírka se
nesla pod názvem „…za světlem dobrých skutků…“ a to se myslím v Palkovicích a na Myslíku i tentokrát stalo skutečností. Za to patří všem dárcům velké
poděkování. Rád bych ale poděkoval také všem vedoucím skupinek a hlavně
všem dětem, které to opravdu letos neměly lehké, za jejich obětavost, s jakou
se tohoto úkolu zhostily. Za to jim patří
velký dík a obdiv. Věřím, že obdržené
sladkosti od občanů jim alespoň částečně zvedly náladu. Děkuji také pracovnici
obecního úřadu paní Bajtkové za velkou
pomoc při provádění úředních úkonů
spojených s touto akcí.
Těšíme se nashledanou v příštím roce při zahájení druhé desítky „tříkrálového koledování“.
zapsal Ing. Tomáš Huďa,
koordinátor sbírky pro obec Palkovice
Tisková komise Palkovických listů
děkuje všem vedoucím skupinek i dětem, ale především hlavnímu organizátoru panu Tomáši Huďovi za uspořádání Tříkrálové sbírky v naší vesnici.

4°C až -7°C, některá rána při vyjasnění poklesla až na -12°C. Druhá polovina měsíce byla podobná. Při zatažení
oblohy sněžení, přijatelná zimní teplota.
Zkrátka zima, jak má být.
Měsíc únor začal s teplotami malinko
vyššími a brzy se oteplilo přes den až na
11°C. S oteplením se změnily i srážky
postupně v dešťové. Vál jihozápadní vítr.
Od 11. února přišlo opět ochlazení, vítr
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se změnil na SV, oblohu zatáhly husté
mraky, které přinesly i velké množství
sněhu. Po celý týden denně padal sníh
velmi hustě a lidé jej nestačili odhrnovat.
Radost měly hlavně děti a lyžaři. Teploty
byly kolem -3°C. Jen posledních pět
dnů vystoupila rtuť nad 0 a sníh přešel
v déšť.
V březnu už většina obyvatel i přes
množství sněhu vyhlížela jaro. Denní
teplota vyskočila až na 11°C, obloha
byla většinou zatažená a objevovaly se
drobné dešťové přeháňky. Ty však
v polovině měsíce neustoupily očekávanému sluníčku, ale opět přešly ve sněhové. Zase nastala zima. Ráno mráz,
den pochmourný a zamračený. Sluníčko
se ukázalo snad jen na chvíli ke konci
měsíce, ohřálo vzduch na 9°, ale opět
bylo zakryto mraky.
Odměnou za první mrazivé a nepříznivé čtvrtletí byl měsíc duben, který přinesl slunečné dny s teplotami až 20°C
a to nejen přes den. Celý měsíc byl velmi teplý, téměř bez srážek a s nezvykle
teplými večery.
V květnu se opět vydařil první den,
kdy lidé vyrazili na procházku pod rozkvetlé třešňové stromy, které díky příliš
teplému dubnu byly téměř před odkvětem. 4. května se však zatáhlo, objevovaly se dešťové májové přeháňky, střídalo se zataženo s polojasnem. Ale teploty
se pohybovaly mezi 15°C až 23°C.
18. 5. teplota vyskočila až na 25°C,
což přineslo silnou bouřku a průtrž mračen. Posledních pět dnů jen pršelo a pršelo. Soustavný déšť přinesl ochlazení
dokonce až na 10°C.
I červen započal deštivě. Sluníčko se
jen s obtížemi snažilo prodrat na svět,

ale marně. Až do 13. téměř zatažená
obloha, dešťové přeháňky, někdy bouřka s prudkým deštěm. Teplota do
20°C. V polovině června pět dní letní
počasí, jasná obloha, rtuť teploměru až
na 28°C. O to nepříjemnější byl zbytek
měsíce, kdy se sluníčko už neukázalo.
Přišlo ochlazení až na 15°C, téměř
denně déšť, přeháňky, ráno mlha.
Začátek prázdnin jakoby se počasí
umoudřilo a přineslo aspoň trochu naděje na léto. Bylo však jen polojasno,
ale teplo, ovšem téměř denně aspoň
v tomto roce sprchlo nebo přímo pršelo.
Opravdového léta jsme se dočkali až ve
druhé polovině měsíce. Začaly velmi
teplé slunečné letní dny a ty přetrvaly až
do konce července.
I měsíc srpen byl teplotně na tom
dobře. Celý měsíc denní teplota neklesla
pod 23°C, obloha byla polojasná, srážky jen ojediněle. Posledních 10 dnů byly
dny horké s teplotami téměř ke 30°C.
Léto jak má být.
První školní den byl slunečný a teplý.
Další tři zářijové týdny byly polojasné,
bez dešťových srážek, jen výjimečně bez
mraků. Teplota se pohybovala kolem
17°C. Poslední dekáda nám předvedla
skutečné babí léto. Vymetená obloha,
teplota kolem 20°C.
Tím však téměř skončily v tomto roce v tomto roce hezké dny. Po celý říjen
se totiž nepodařilo sluníčku prodrat na
svět. Prvních dvanáct dnů bylo aspoň
teplo, ale pak se změnil vítr z JZ na SZ
a ochladilo se na 3°C až 7°C přes
den. Teplota poklesla asi o 12°C.
Listopad se příliš nelišil. Teplota některé dny jen 2°C, někdy zase 12°C,
podle toho, jestli vykouklo aspoň na
13
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chvilku sluníčko či ne. Objevily se ranní
mlhy a některé dny drobně pršelo. Konec měsíce byl teplotně nadprůměrný.
Teploty nad 10°C, asi čtyři dny vyjasněná obloha a JZ vítr.
Prosinec zahájil deštěm, ochlazením
až na ranní mrazíky, od 5. 12. zataženo,
denní teplota kolem 5°C, déšť. Druhá
dekáda přinesla poctivou zimu se sněhem a mrazivými teplotami až -10°C
přes den. Vypadalo to, že zima začala
brzy a vydrží i přes Vánoce. Ale dva dny
před Štědrým dnem oteplení na 8°C,
déšť a bílé Vánoce byly ty tam. Mezi
svátky jsme se dočkali několika jasných

mrazivých dnů s trochou sněhu, ale samotný závěr roku byl nezvykle teplý
a velmi pochmourný a mlhavý.
V tomto roce bylo 161 dnů, kdy padaly srážky – 113 dnů v roce pršelo
a 48 dnů padal sníh. Dnů bez srážek bylo 204. Dnů , kdy bylo jasno nebo polojasno bylo 157, naopak dnů se zataženou nebo skoro zataženou oblohou
208, dnů s teplotou pod 0 bylo 62, nejnižší ranní teplota klesla na -13°C a to
20. 12., dnů nad 25°C bylo 45, nejvyšší teplota byla 37°C a to ve dnech
19. 7. – 21. 7.
zpracovala Věra Krpcová

Základní škola...

Stručně k 1.pololetí 2009/10
v ZŠ Palkovice
V 1.pololetí šk.roku 2009/10 školu
navštěvovalo celkem 250 žáků. Na
1.stupni prospěli všichni žáci, 126 žáků
s vyznamenáním, z toho 78 se samými
jedničkami. Na 2.stupni prospělo 41 žáků s vyznamenáním, z toho 9 se samými
jedničkami. Neprospěli 2 žáci.
14

Celkem bylo žákům uděleno 68 pochval za reprezentaci školy, pečlivou
přípravu a práci pro třídu, k posílení
kázně celkem 20 napomenutí třídního
učitele, 8 důtek třídního učitele a 1 důtka ředitele školy, převážně za kázeňské
přestupky a porušování školního řádu.
Jeden žák 9.ročníku byl hodnocen sníženým stupněm z chování. Žáci se
účastnili také činnosti zájmových kroužků (Sportovní 63, Keramický 25, Angličtina 18, Výtvarný 17, Pěvecký 16,
Country 13, Přírodovědný 13, Rybářský
10 a Počítačový 9 žáků) a nepovinných
předmětů (Náboženství 35, Cvičení
z matematiky 14 žáků).
Žáci školy se zapojili do řady akcí,
soutěží a projektů, např. Celé Česko čte
dětem, Les ve škole, Zdravé zuby, Přírodovědný klokan, Buď OK, soutěž
ZOO Ostrava, Olympiáda v Českém ja-
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zyce, Matematická olympiáda, Dějepisná olympiáda, řečnická soutěž Mladý Démosthenes, Ajax, Stonožka. Do
okresních kol postoupili Lukáš Vyvial
z 9.r. (dějepisná olympiáda), Dalibor
Drábek a Ladislav Merta z 5.r. (Matematická olympiáda). Žáci navštívili představení v Těšínském divadle, v Divadle loutek v Ostravě, program Vánoce na dědině ve Valašském muzeu v Rožnově
p.R.
Mezi sportovní úspěchy patří účast
v okrskových kolech přespolního běhu,
florbalu, halového fotbalu, postup do
okresního kola florbalu a volejbalový
pohár. Dobrých úspěchů při sportovní
reprezentaci školy dosahují zejména
chlapci 6. a 7.tříd.

V prosinci škola uspořádala pro rodiče a veřejnost tradiční Vánoční jarmark.
V lednu se 35 žáků 7.ročníku zúčastnilo lyžařského výcviku na sjezdovce
v Palkovicích.
Díky finančnímu daru p.Kamila
Trochty 1000 Kč na 1 žáka užívali žáci
vlek bezplatně.
S velkým zájmem se většina žáků 4.9.tříd v prosinci a lednu zúčastnila bruslení ve Víceúčelové hale ve FM.
Přeji všem žákům školy, aby druhé
pololetí bylo ještě úspěšnější. Děkuji
pracovníkům školy za úspěšné zvládnutí
1.pololetí, také sponzorům a všem, kteří
škole pomáhají.

Poděkování za podporu
technického vzdělávání
na ZŠ a MŠ Palkovice

firmách Vítkovice, a.s. a ArcelorMittal,
a.s.
Nejvýznamnějším partnerem naší
školy v podpoře technického vzdělávání
je Střední škola elektrostavební a dřevozpracující ve FM, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek. Pracovníci a studenti školy
nám v učňovských dílnách připravili
montážní panel s vodoměrem, rozvody
vody, umývadlem a odpadovým potrubím, na kterém si žáci v předmětu Praktické činnosti procvičují drobné opravy
jako např. výměny těsnění, montáž sifonu, opravu splachovače apod. Zajistili
nám také svářečku plastového potrubí,
kovové a plastové materiály pro školní
dílny, a také vzorkovnici dřevěných
a nábytkářských materiálů. Spolupracu-

Mezi priority rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje patří podpora
technického vzdělávání. Základní škola a
mateřské škola Palkovice při rozvíjení
technických dovedností žáků využívá také akcí, při kterých střední školy
v regionu představují žákům své studijní
a učební obory. Naši žáci se v letošním
školním roce zúčastnili dnů otevřených
dveří a podobných projektů Střední
průmyslové školy ve FM, Střední zemědělské a lesnické školy ve FM a SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve FM. Zúčastnili se také exkurzí do provozů ve

Mgr.Ivo Fišer, ředitel školy
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jeme také se Střední zemědělskou a lesnickou školou ve FM.
Dalšími partnery, kteří podporují
technické vzdělávání v naší škole, jsou
firma Instal servis, s.r.o. Palkovice, která
škole dodala instalatérský materiál,
a Pila Taxus, s.r.o. Kunčičky u Bašky,

která škole dodala materiál pro školní
dílny.
Děkuji všem, kteří škole pomáhají
v rozvíjení technických dovedností, vztahu k ruční práci a v praktické přípravě
žáků pro život.

Den vítězství

bližším okolí. Žáci budou hledat příběhy,
zapisovat vzpomínky pamětníků, pátrat
v kronikách. Rádi bychom také připravili
výstavku předmětů, fotografií, tiskovin
a dalších předmětů, které pomohou přiblížit život v období 2.sv.války.
Prosím všechny majitele takových
materiálů, kteří budou ochotni zapůjčit
je škole k pořízení jejich kopií nebo fotografií pro výstavku, aby se nám ozvali.

V květnu 2010 si připomeneme Den
vítězství, významný bod našich dějin,
65.výročí ukončení 2.světové války
v Evropě. Úkolem školy je seznamovat
žáky s dějinami a připomínat, jaká utrpení obyčejným lidem války způsobují.
Naše škola k tomuto výročí připravuje
projekt, jehož cílem je žákům přiblížit život lidí za války a události období konce
války v Palkovicích, na Myslíku, v nej-

Mgr.Ivo Fišer, ředitel školy

Mgr.Ivo Fišer, ředitel školy

Policie České republiky informuje…
Statistický přehled kriminality,
přestupků v obci Palkovice za období:
1.01.2009 - 31.12.2009
I. evidováno celkem 25 trestných činů
 Trestné činy proti majetku: 17. případů: krádeže vloupáním do motorových vozidel: 6
krádeže vloupáním do objektů rodinných domů, státních budov, živnostenských objektů: 11
16

• Trestné činy hrubě narušující občanské soužití: 4 (ohrožení pod vlivem
návykové látky)
• Trestné činy obecně nebezpečné: 3
(řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění)
• Trestné činy proti rodině a mládeži: 1
(zanedbání povinné výživy)
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II. Statistický přehled případů na úseku přestupkového zákona evidováno celkem 50 přestupků
 přestupky proti majetku:20
 přestupky proti občanskému soužití:
18
 přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích:12
Policie ČR zároveň žádá občany, aby
při opuštění vozidla nenechávali v interiéru žádné cenné věci. Zloděje lákají
zavazadla, GPS navigace, autorádia, notebooky, mobilní telefony, platební karty. Pachatelům postačí i krátkodobé
opuštění vozidla. V rámci preventivní
činnosti policisté obchází vytypované lokality včetně obce Palkovice a občanům
předávají preventivní letáčky „Nezapomínej nás v autě“ s radou, jak zamezit
krádežím věcí z vozidel. Tyto letáčky
jsou taktéž zavěšovány na boční zrcátka
odstavených vozidel. Dále občany žádáme, aby v případě výskytu podezřelých osob ihned kontaktovali policii na
bezplatné lince 158. Jedná se zejména
o případy, kdy pachatelé využívají důvěřivosti, nepozornosti lidí a pod záminkou odpisu vody, plynu, elektřiny, podání vody, prodeje textilních a jiných výrobků jsou vpušteni do bytových či nebytových prostor občanů obce Palkovic.
Tyto případy mají tragické následky ve
formě odcizení uschovaných celoživotních úspor, cenných věcí. Proto nikdy
nevpouštějte do svého domu cizí osoby
a ihned volejte policii na lince 158.
Policie uvítá jakékoliv informace, které

by mohly přispět k dopadení pachatelů.
Bez vaší spolupráce se neobejdeme.
npor. Ing.Pavel Nesit v.r.
vedoucí oddělení
Tel: + 420 558 656 174
+ 420 974 732 771
Fax: + 420 558 432 159
Email: fmooppalko@mvcr.cz
internet:
http://www.pcrfm.cz/stranka/oop-palkovice
Rady pro seniory
Jak se chovat bezpečně doma
 Nikdy neotvírejte automaticky dveře,
nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu
vpusťte pouze ty, které dobře znáte
nebo se vám důvěryhodně prokáží
a sdělí vám, proč přichází. I na první
pohled sympatický člověk nemusí mít
vždy dobré úmysly. Pokud vás někdo
oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Mohl si to přečíst
např. na štítku na dveřích. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu!
 Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle ( Novákovi ) nebo
v mužském rodu, zvláště v případě, že
v bytě žije sama žena.
 Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo
vás za dveřmi požádá o pomoc, např.
o možnost si zatelefonovat, pomoc
při nevolnosti či předání zásilky pro
vašeho souseda. Situaci můžete řešit,
aniž byste otevírali dveře. Pomoc
zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo sanitky apod.
 Mějte důležitá telefonní čísla poblíž
vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.
17

PALKOVICKÉ LISTY

 Zamykejte hlavní vchodové dveře.
Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo
rodinném domku, nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete
jen nakoupit.
 Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete
třeba jen k sousedce, do sklepa nebo
s odpadky.
 Udržujte dobré a přátelské vztahy se
svými sousedy. Požádejte je o jejich
telefonní číslo, protože v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.
 Čekáte-li příchod cizího člověka,
např. osobu reagující na váš inzerát,
požádejte někoho z blízkých nebo
přátel, aby byl s vámi doma.
 Zdržujete-li se většinou doma a jen
občas jdete někam na návštěvu, zavolejte to svým blízkým, aby vás nehledali.
 Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí
zdánlivě levné zboží.
 Strach o sebe má každý z nás, ale
zdá-li se vám váš strach o sebe nějak
nepřiměřený, promluvte si o něm
s někým blízkým. Vyhýbejte se čtení
zpráv z černé kroniky, sledování drastických a nepříjemných scén v televizi
nebo rozhovorům na téma „komu se
co stalo“.
Jak zvýšit své bezpečí a ochránit
svůj majetek
 Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Panoramatické kukátko vám umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a díky
pojistnému řetízku můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.
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 Pokud je to možné, pořiďte si elektronické spínací zařízení, které samo
v určitou dobu rozsvítí a zhasne světlo
či televizi. Ve zlodějích tak vyvoláte
pocit, že jste doma, i když tomu tak
nebude.
 Peníze můžete ukládat do banky či
spořitelny. Nemějte doma více peněz
v hotovosti nebo velmi cenné věci,
pokud nevlastníte dobře ukrytý nebo
zabudovaný trezor. Peníze si raději
uložte na účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance nebo v jiném
peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, při jejich případném odcizení vám tyto fotografie
usnadní jejich identifikaci.
 Noste u sebe jen nezbytnou peněžní
hotovost. Pokud potřebujete uložit
nebo vybrat více peněz, vezměte s sebou raději někoho blízkého. Buďte ostražití jak v peněžních ústavech ( banka, spořitelna, pošta ), tak u peněžních bankomatů.
 Nikdy se před nikým nechlubte svým
majetkem, ani tím, kolik máte peněz.
 Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podomním
prodejcům.
Bezpečí na ulici
 Doklady, peníze, klíče a cennosti nikdy
nenechávejte bez dohledu. Noste je
v příruční uzavřené tašce nebo kabelce. Neodkládejte je s oděvem v šatně,
u lékaře, v restauraci, na úřadech atd.
 Věnujte velkou pozornost své tašce či
kabelce, zvláště v hromadných dopravních prostředcích, nákupních
centrech a všude tam, kde je větší
počet lidí.
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 Peněženku ani doklady nenechávejte
navrchu nákupní tašky nebo kabelky.
 Nechoďte blízko okraje vozovky s taškou přes rameno směrem do silnice,
protože by vám ji mohl někdo vytrhnout a odcizit.
 Vyhýbejte se neosvětleným místům
a odlehlým uličkám s minimálním výskytem dalších lidí.
 Nepřijímejte nabízený doprovod nebo
odvoz od lidí, které neznáte.
 Máte-li dojem, že vás někdo sleduje,
přejděte na druhou stranu, zpomalte
nebo zrychlete a přesvědčte se , zda
je neznámý stále za vámi. Je-li to
pravda, vyhledejte místo, kde je více
lidí nebo nejbližší obchod či obydlí.
 V tašce můžete nosit pro své bezpečí
nějaký spray ( deodorant, lak na vlasy
nebo slzný plyn ), který můžete v případě ohrožení také použít.
 Nechoďte v těsné blízkosti vchodů do
domů a rohů, kde může čekat někdo
neznámý.
 Při vstupu do domu buďte pozorní
a nevpouštějte dovnitř nikoho ne-

 známého. Ani do výtahu nevstupujte
s neznámou osobou a raději si počkejte na prázdný výtah.
 Snažte se vyhnout čekání na liduprázdných zastávkách, zejména po
setmění.
 V prázdném autobuse si sedněte poblíž řidiče, cestujete-li metrem nebo
tramvají, nastupujte do vagónu nejblíže k řidiči. Ve vlaku hledejte místo
v blízkosti dalších cestujících, a pokud
je to možné, sedněte si blízko dveří.
V případě nouze jste nejblíže únikové
cestě. Žena by si neměla sedat do
kupé, kde je společnost mužů, kteří
se patrně znají.
 Pokud se domníváte, že vás někdo
sleduje, nevystupujte sami na liduprázdné zastávce. Raději pokračujte
v jízdě a vyhledejte pomoc od řidiče či
dalších cestujících.
 Nesnažte se na ulici komukoli pomoci
tím, že se ho zastanete před útočníkem. Raději zavolejte přímo na linku
tísňového volání 158.

Sport...
Fotbalová přípravka
Vážení sportovní přátelé,
v tomto období obvykle startuje druhá půlka soutěžního fotbalového roku,
známá všem pod názvem fotbalové jaro.
Nejinak tomu je i v našem oddílu fotbalové přípravky, která nám už zase o jeden další rok povyrostla. Máme za sebou rok, který nám všem udělal zase ví-

ce radosti tím, jak se kluci umí stále
zlepšovat a sportovně vyvíjet. Pracujeme
s žáčky od první do páté třídy s počtem
31 hráčů. Z toho 7 je ze sousedních
vesnic. Ročník 1998 (2), ročník 1999
(10), ročník 2000 (14), ročník 2001 (2),
ročník 2002 (2), a ročník 2003 (1). Navíc pan kolega trenér ing. František
Huška vede kroužek fotbalových benjamínků ze školky, kdy každou středu kluci
19
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jezdí trénovat do tělocvičny základní školy.
Nechci složitě psát o tom, co jsme
všechno v minulém roce absolvovali, od
všech turnajů až po závěrečné jarní lyžování u přátel ve Ski areálu na Mezivodí. Jen se musím zmínit o našich největších úspěších, které kluci doslova vydřeli
mezi velkou konkurencí, protože fotbal
se dnes již hraje dobře téměř ve všech
vesnicích. V květnu loňského roku vybojovali žáci 1. - 3. tříd 1. místo v oblastním kole Mc Donald´s cupu a dobře
tím reprezentovali naší ZŠ postupem do
dalšího kola. V červnu pak kluci vybojovali bronzové medaile v okresním finále
přípravek ročníku 2000, kdy v základní
části porazili 2:0 tým pyšného Fotbalu
F-M, ale nakonec nám chyběla 1 branka
k sehrání finále. V boji o třetí místo kluci
porazili v nervy drásajícím zápase Brušperk 3:2. Nádhera pro kluky, rodiče,
fanoušky a taky nás trenéry, všichni
jsme měli co oslavovat. Vždyť za námi
zůstali všichni, kromě Třince a Frýdku Místku. Po letních prázdninách jsme se
zase všichni sešli v září s ambicemi pro
soutěžní ročník 2009 - 2010. Teď
o zimní přestávce jsme všichni připrave-

ni dohrát soutěžní ročník vítězně v Brušperské lize. Kluci vedou svou tabulku
soutěže s 26 body a skórem 46:10. Za
odměnu, trochu i oslavit a utužit kolektiv, jsme zorganizovali čtyřdenní soustředění u našich nových kamarádů
v polské Porabce. Samozřejmě fotbal
nechyběl.
Než začneme prohánět míč po zelené trávě, čeká nás ještě bazén, v únoru
2 x semifinále v zimní lize, chceme jet
opět lyžovat na Mezivodí a 20. 2. 2010
hrajeme turnaj u nás v tělocvičně od
8.00 hod, na který jste všichni srdečně
zváni. Především rodiče s malými kluky,
kteří mají chuť to s námi vyzkoušet.
Tímto chci oslovit rodiče a žáky 1. 3. tříd, aby dovedli kluky k nám na trénink vždy v pondělí a středu od 15.0017.00 hod do tělocvičny. Z výše uvedených čísel je vidět, že nám ročníky 2001
a 2002 moc chybí, abychom mohli navázat na úspěch starších kluků. Závěrem
chci moc poděkovat všem, kdo nám
fandí, všem rodičům, fanouškům, učitelům ZŠ a taky vedení fotbalového oddílu
a mým kolegům trenérům.

Policejní den v turistickém oddíle

nost si vyzkoušet ostré policejní fyzické
testy, jaké se uplatňují při náboru nových členů do řad Policie ČR. Bylo to
velmi příjemné a zábavné odpoledne,
kde si všichni měli možnost prohlídnout
a vyzkoušet mimo jiné neprůstřelnou
vestu, přenosný radar, materiály k zajišťování daktyloskopických stop a spoustu

Dne 5.2.2010 probíhala pravidelná
páteční schůzka oddílu Žlutý kvítek úplně v jiném duchu, než obvykle.
Navštívili nás totiž dva policisté, kteří
pro nás připravili jednak ukázku vybavení policistů a jednak jsme měli mož20

za všechny Slavomír Bača
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dalších zajímavých věcí. Nakonec všechny děti obdržely drobné upomínkové
předměty a „průkaz mladého policisty“.
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat pánům policistům por. Bc.
Petru Gřesovi z preventivně informač-

ní skupiny PČR a prap. Martinu Mynářovi z obvodního oddělení PČR Palkovice za jejich čas, který věnovali
k přípravě a realizaci této akce.

Omluva

Českého poháru v turistických závodech
v Palkovicích.

Omlouváme se panu Šlachtovi, majiteli firmy Svět foto s.r.o., kterého jsme
zapomněli uvést v seznamu sponzorů

vedení oddílu TOM 1309
Žlutý kvítek Palkovice

Jaromír Šupina, oddíl Žlutý kvítek
Palkovice

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Výroční zpráva SDH Palkovice
Náš sbor má ke dni konání valné
hromady 57 členů, z toho 18 žen a 39
mužů. Výbor má 13 členů a během roku
se sešel třináctkrát, spíše nepravidelně
s 90 % účastí.
Na schůzkách se řeší vzniklé problémy a zajišťuje se chod požární ochrany
v obci.
Dále patří k naší činnosti pořádání
kulturních akcí např. hasičský večírek,
zájezdy za kulturou a jiným poznáním
(tematický zájezd na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, zájezd do vinného
sklepa na Jižní Moravu s prohlídkou likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích).
Vypomáháme taktéž při kulturních
akcích, které pořádá Obecní úřad.
Náš sbor disponuje následující technikou: zásahové vozidla Tatra 815

a Avia A 30, provozní vozidla A 20 Furgon, Volkswagen Transportér 4x4. Dále
se staráme o čerpadla PS8, PS12,
PS12 Fires, plovoucí čerpadlo, motorovou pilu, elektrocentrálu, dýchací přístroje Saturn. V minulém roce byla provedena úprava Tatry 815.
Technika byla prověřena několika
výjezdy k požárům a technické výpomoci (likvidace bodavého hmyzu, odstranění různých překážek – spadlé stromy,
čištění silnice a kanálových propustí).
Podílíme se na údržbě požární techniky, výstroje a výzbroje, údržbě budovy
a přilehlých garáží.
Na soutěžním poli se nám nevede
příliš dobře. Dařilo se nám na soutěžích,
které jsme pořádali – noční soutěž
„O pohár Palkovické sjezdovky - Memoriál Miloslava Menšíka“ a denní soutěž
„O pohár starosty obce“. Členky a čle21
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nové soutěžních družstev se shodli na
tom, že jim chybělo trochu toho „štěstí“.
Tyto slova potvrdila skutečnost, že jsme
byli při slavnostním zakončení Beskydské ligy, vyhlášeni jako „Smolař roku“.
Dále náš požární sbor získal za pomoci Obecního úřadu „Hasičský prapor“ (viz. foto na 3. straně obálky ).
Žehnání praporu se konalo 6. 12. 2009
v místním kostele v Palkovicích za účasti

veřejnosti a pozvaných hostů ze sborů
z okolních obcí.
V roce 2010 oslaví náš sbor 80 let
založení. S datem konání oslav a programem budete včas seznámeni.
Děkuji všem sponzorům, dobrovolně
přispívajícím občanům, obecnímu úřadu
v Palkovicích za vstřícnou spolupráci.
za SDH Palkovice Čestmír Krč

Společenská rubrika
Blahopřejeme…
Hodně štěstí, hodně
zdraví,
pořád úsměv na líci,
ať Vás mají všichni rádi,
tiskneme Vám pravici.
V prosinci 2009 se mezi naše občany, kteří oslavili slavná „půlkulatá“

a „kulatá“ jubilea zařadil i pan František Lanča z Palkovic.
V lednu 2010 pak přibyli falší jubilanti – pan Josef Chlebek a paní
Anežka Kulová. Oba oslavenci jsou
z Palkovic.
Všem našim jubilantům do dalších
let všechno nejlepší přeje Zastupitelstvo obce Palkovice, Rada obce, SPOZ
a Tisková komise Palkovických listů.

Výbor ZO KSČM Palkovice blahopřeje k životnímu jubileu s. Josefu
Chlebkovi, bývalému dlouholetému předsedovi ZO. Do dalších let mu
přejeme hodně zdraví a pohody.
Výbor ZO KSČM Palkovice

V měsíci březnu se dožije významného životního jubilea zákládající člen rybářské organizace v Palkovicích a také
její dlouholetý předseda pan Jan Ha22

luzík. Mnozí jej známe ne jen jako rybáře a milovníka přírody, ale též jako
vynikajícího učitele matematiky v naší
ZŠ.
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K tomuto mimořádnému jubileu mu
z celého srdce přejeme hodně pevného
zdraví, radosti ze života, bohatých úlov-

ků i hodně pěkných chvil strávených
u vody!
Výbor MS Českého rybářského
svazu Palkovice.

Rozloučili jsme se…

Navždy opustili své blízké pan František Stachura, paní Božena Najdková a pan Josef Brlík – všichni zesnulí byli z Palkovic.

Možná byl čas už odejít,
snad to tak bylo v osudu
psáno…
Zbyly jen sny, jež mohly
se ještě snít…
V půjčovně času však již
měli vyprodáno…

V měsíci lednu 2010 pak zemřela
paní Anna Pokludová z Palkovic.

V posledním měsíci uplynulého roku
jsme se navždy rozloučili s třemi občany
naší obce.

Všem pozůstalým vyslovujeme tímto hlubokou a upřímnou soustrast.
Zastupitelstvo obce Palkovice, Rada
obce, SPOZ a Tisková komise Palkovických listů.

Seniorklub
Bilance roku 2009
Každá organizace na konci roku bilancuje svou aktivitu. Totéž učinil výbor
na svém zasedání dne 6. ledna 2010.
Aktivita akcí a návštěvnost:
a) besedy s policií a o Egyptu s videem
(2 akce), účast 90 členů
b) společenské akce - divadlo, MDŽ, vaječina, placky a Mikulášská zábava
spolu s OÚ (5 akcí) účast členů a občanů 38l
c) zájezdy - 2x Polsko, Štramberk, Ostrava, Hůrky (5 akcí), účast 224 členů.
Celková aktivita za rok 695 členů.

d) návštěva v KD Staříč, Krmelín, St.
Ves, zástupci 14 členů
e) celkem 24 návštěv členů výboru u jubilantů 60,70 a 80 let.
Nábor nových členů: v roce 2009
se přihlásilo 13 členů. Celkem je registrováno 205 členů, během posledních
let zemřelo 12 členů, skutečný současný
stav je 193 členů.
Výbor Seniorklubu tvoří 14 členů,
z nichž každý má svůj úsek. Výbor se sešel během roku 12 x s průměrnou účastí
92 %.
Blahopřejeme: předseda Seniorklubu pan Josef Chlebek se dožil
23
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2. ledna 2010 80 let. Členové mu
přejí elán v klubu a zdraví v dalším
životě. Oslava jubilanta se konala
30. prosince na předsilvestrovském posezení výboru, kde připravil občerstvení
pan Zdeněk Halata, za což mu tímto
děkujeme!

Připravujeme:
10. března v l6 hodin se bude konat
v kinosále tradiční společenská akce
k MDŽ “Vám ženy“ s kulturním programem přátelských Klubů důchodců.
Zveme i nečleny.
zprávu podává výbor
Seniorklubu Palkovice

Recepty pro Vás
Hermelín
v županu
Na 10 kusů:
2 balení listového
těsta
5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantasticky
pikantní je Vltavín)
20 plátků šunky
kečup
1 vejce na potření
sezamové semínko

Česnekové tvarůžky
Tvarůžky rozřízneme, doprostřed vložíme plátek salámu. Protáhneme je

Jablečné řezy s vynikající polevou!!
2 vejce
200 g pískového cukru
80 g tuku nebo oleje
24

Z jednoho těsta ale klidně uděláte 6
kusů.
Vyválíme si na pomoučeném vále listové těsto a rozkrájíme na obdélníky.
Položíme šunku, potřeme kečupem, potom rozkrojený hermelín nebo jiný sýr
na polovinu, opět kečup a zase šunku.
Polovinu těsta přehneme přes náplň a
pořádně přitlačíme!! Potřeme vejcem a
posypeme sezamovým semínkem nebo
lněným. Můžete dát klidně sůl a kmín.
Pečeme v horké troubě asi 15 minut.

v rozšlehaných vejcích, které jsme smíchali s hořčicí a utřeným česnekem. Pak
obalíme v hladké mouce, vejci a strouhance. Smažíme v rozpáleném tuku.

300 g polohrubé mouky
300 g strouhaných jablek
1 prášek do pečiva
1 kávová lžička skořice
nastrouhaná citrónová kůra
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nasekané ořechy
rozinky namočené v rumu,
můžete dát i kandované ovoce.
Poleva:
1 čokoláda na vaření
1 zakysaná smetana – ta nemá chybu
Vejce s cukrem a olejem vyšleháme,
přidáme nastrouhaná jablíčka a mouku

smíchanou se skořicí a práškem do pečiva. Přisypeme ořechy, rozinky a případně kandované ovoce. Naplníme do
vymazaného a moukou vysypaného pekáčku a upečeme. Rozpustíme čokoládu
a do ní zamícháme celý kelímek zakysané smetany. Nemusíte se bát, nic se nesrazí.
Korpus potřeme polevou a můžeme
posypat ořechy nebo kokosem.

Kino
ZOMBIELAND
Nová americká hororová komedie.
Woody Harrelson jako drsňácký zabiják Zombie. To nerozchodíš!!!
PÁTEK 5.3.2010 V 19.30 HOD.
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Od 15 let, české titulky,
88 minut, širokoúhlý,
premiéra: 3. Prosince 2009

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
Nová česká mrazivá komedie o tom,
jak se dalo žít v 70. letech a zároveň
se nenechat zmrazit.
PÁTEK 19.2.2010 V 19.30 HOD.
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Přístupný, české znění,
119 minut, klasický,
premiéra: 19. Listopadu 2009

TRABLE V RÁJI
Nová americká komedie. Vypadá jako
ráj, ale je to peklo.
PÁTEK 12.3.2010 V 19.30 HOD.
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Přístupný, české titulky,
113 minut, širokoúhlý,
premiéra: 31. Prosince 2009

SHERLOCK HOLMES
Nový americký dobrodružný film. Nic
jim neunikne.
PÁTEK 26.2.2010 V 19.30 HOD.
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Od 12 let, české titulky,
110 minut, širokoúhlý,
premiéra: 14. Ledna 2010

KAWASAKIHO RŮŽE
Nové české drama. Za každou lží se
skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší.
PÁTEK 19.3.2010 V 19.30 HOD.
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Přístupný, české znění,
99 minut, klasický,
premiéra: 21. Prosince 2009
25
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PRINCEZNA A ŽABÁK
Walt Disney Animation Studios přichází s klasickou animovanou pohádkou od tvůrců filmu „Malá mořská víla“ a „Aladdin“.
NEDĚLE 21.3.2010 V 16.00 HOD.
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Přístupný, české znění,
91 minut, širokoúhlý,
premiéra: 22. Prosince 2009

26

NA SV. VALENTÝNA
Nová americká romantická komedie.
Jeden den v životě lásky.
PÁTEK 26.3.2010 V 19.30 HOD.
Vstupné 40,- Kč
Přístupnost: Přístupný, české titulky,
100 minut, klasický,
premiéra: 18. Února 2010
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Termínový kalendář
20.2. – turnaj v kopané – přípravka, tělocvična Palkovice 8.00
10.3. – Seniorklub – v l6 hodin v kinosále tradiční společenská akce k MDŽ “Vám
ženy“
12.3. – výkup kožešin zvířat (podrobnosti uvnitř listů)

Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku
pod registrační značkou MK ČR E12364. Redakcí je pověřena tisková komise rady obce
Palkovice ve složení K. Menšíková, R. Bača, A. Kubala, P. Opělová, St. Harabiš, M. Mertová,
J. Vašíková. Sestavuje P. Opělová, e-mail: petra.opelova@email.cz.
Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. Internetová verze: www.palkovice.cz.
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku
je zodpovědný autor. Uzávěrka příštího čísla 10. března 2010. Vychází osmkrát ročně.
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Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Vám ve spolupráci
s Českou poštou PALKOVICE a CHLEBOVICE
nabízí uzavření smlouvy o stavebním spoření
za mimořádně výhodných podmínek:
10% zhodnocení vkladu 30 000 Kč novým klientům
prémie 1500 Kč s Liškou plus
prémie 1500 Kč při uzavření prvotní smlouvy o stavebním spoření
klienti, kteří mají ukončenou smlouvu o stavebním spoření do 31. 12. 2008
mohou uzavřít následnou smlouvu se zvýhodněním 1500 Kč nebo
akcí 10% zvýhodnění vkladu 30 000 Kč
Nabídka je časově omezena do 31. 3. 2010!

Lenka Edelsbergerová
finanční poradce ČMSS
mobil: 725 731 005
lenka.edelsbergerova@cmss-oz.cz

Všem spoluobčanům Palkovic přeji v novém roce hodně
zdraví a také pevné nervy při vyplňování daňového přiznání.
Nevíte si rady?
I letos nabízím své služby v oblasti daňové evidence.
Živnostníkům i malým firmám zpracuji všechny účetní doklady, mzdovou a personální agendu, vyúčtování daní např. DPH,
silniční, srážková i zálohová, z příjmu. Zajistím též vyúčtování
u OSSZ a zdravotní pojištění.
Případná spolupráce může být jednorázová nebo mít i trvalý charakter.
Těším se na Vaše zavolání
Markéta Bačová • Palkovice 79 • mob.606 934 801 • bacovamarket@seznam.cz
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