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Pranostika

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaký listopad, takový březen.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
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Zprávy z Obecního úřadu...
Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
19. 9. 2012 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce
od 16. 7. 2012 do 30. 8. 2012.
2) Rozbor hospodaření obce k 31. 8. 2012.
3) Informaci místostarosty o postupu vyplácení příspěvku na údržbu nemovitostí
a jejich okolí v roce 2012.
II.
1)
2)
3)
4)
5)

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva obce.
Členy návrhové komise ve složení Ing. Josef Bílek, Martin Kurečka, Aleš Kubala.
Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. Vratislav Obadal.
Rozpočtové změny č. 2, rozpočtu obce Palkovice v roce 2012.
Na základě provedeného výběrového řízení malého rozsahu na akci „Oprava
havarijního stavu místních komunikací k.ú.Palkovice“, smlouvu s vítěznou firmou
Ostravské komunikace a.s. za nabídkovou cenu 2 332 863 Kč bez DPH.
6) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Najdkovými, Palkovice 652, o odprodeji zaplocené části obecního pozemku parc. č.1215/6 k.ú.Palkovice o výměře 21 m2 za dohodnutou kupní cenu 3150 Kč.
7) Změnu vzhledu pietního místa č.CZE 8106-7826 na Myslíku a jeho přesunutí
na parc.č.216/2 k.ú.Myslík.
8) Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o provozování vodního díla č.518/SOP/
FM/2012/D1 mezi obcí Palkovice a SmVaK Ostrava a.s. o provozování kanalizace ke dni 31. 12. 2012.
9) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Ptáčníkovými, Slezská 2892, F-M,
o prodeji pozemku parc.č. 921/2 k. ú. Palkovice o výměře 268 m2 za cenu 490 Kč.
10) Darovací smlouvu mezi Bohuslavem Michným, Zahradní 1479 Příbor, Ing. Karlem Michným, Bezručova 394 Studénka a Karlem Michným, 9. května 1177
Příbor a obcí Palkovice o převodu pozemku parc. č. 1315/3 k. ú. Palkovice
do majetku obce.
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11) Cenu 20 Kč/m2 jako cenu pro výkupy pozemků pod připravovanou stavbou
chodníku z centra obce směrem do Frýdku-Místku.
12) Že obec Palkovice jako provozovatel kanalizace bude na základě sepsaných smluv
vybírat stočné od občanů, připojených k této kanalizaci, od 1. ledna 2013.
13) Záměr postupného přesunutí všech oddělení mateřské školy do budovy základní
školy v Palkovicích.
III. Zamítá:
1) Na základě nabídky p. Pavla Sztefka, Bystřice 717, převzetí komunikace parc.
č. 397, 401/2, 405/2 a PK 406 díl 2 k. ú. Myslík do majetku obce Palkovice.
III. Ukládá:
1) Starostovi obce zajistit zpracování znaleckého posudku za účelem prodeje pozemku parc. č. 3118/16 k. ú.Palkovice.
2) Radě obce oslovit firmy ASA-FM, Arkal, L-Design a Ing. Radovana Moryse s poptávkou na zpracování projektu chodníku Myslík – Kozlovice.
3) Radě obce dokončit návrh řešení autobusových zastávek v centru obce.
4) Radě obce dopracovat ke kupní smlouvě na prodej pozemku parc.č.3096/3 k.ú.
Palkovice zřízení věcného břemene pro přístup k odvodňovacímu příkopu podél
zmíněného pozemku za účelem jeho údržby.
5) Starostovi obce projednat s Magistrátem města Frýdku-Místku, možnost opravy
komunikace na Hůrkách u č. 221.
V. Pověřuje:
1) Starostu obce podpisem smlouvy dle bodu II/7tohoto zápisu.
VI. Vyhlašuje:
1) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 110 k. ú. Palkovice s platností
do 30. 6. 2013.

V Palkovicích 19. 9. 2012
Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta
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Od listopadu soutěžíme ve sběru
elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem a společností ASEKOL jsme pro Vás připravili soutěž ve sběru drobného
elektra.
Zapojit se můžete ihned. Letáček do
soutěže je vložen do těchto listů (nebo si
jej můžete vytisknout z webových stránek
www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!).
Pak už jen stačí najít doma, v garáži,
na půdě, nebo na chatě staré vysloužilé
elektro (seznam sbíraných elektrospotřebičů je uveden níže) a odnést
je spolu s tímto letákem na sběrný
dvůr. Tam Vám letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít
pět, vyplníte kontaktní údaje a odpovíte na otázku, zda elektro patří do
směsného odpadu. Pak leták odešlete na PO BOX č. 75, 46003 Liberec
3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím
více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte
na výhru zbrusu nového tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Více informací o soutěži a přesná pravidla najdete
na webových stránkách www.asekol.cz
v sekci „Sbírej a vyhraj“.
Vítězové se budou losovat za celý kraj,
první místo bude oceněno zbrusu novým
tabletem od společnosti Samsung, hod-

notné spotřebiče obdrží i vylosovaní na
2. – 5. místě.
Zapojením do soutěže můžete vyhrát
hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 %
materiálů, které lze znovu využít. Navíc se
zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť
nebo olovo. Nenechte proto ležet staré
elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013!
Razítka získáte za veškerou drobnou spotřební elektroniku včetně
příslušenství (např. videopřehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače,
věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory,
dálkové ovladače, sluchátka apod.),
videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství
(např. teleobjektivy, blesky apod.),
elektrické a elektronické hudební
nástroje, zařízení výpočetní techniky
(např. notebooky, počítače, optické
mechaniky, myši, klávesnice), telefonní přístroje (klasické, bezdrátové
i mobilní), faxy a záznamníky tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky,
herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.),
elektrické hračky (např. autodráhy,
vláčky, atd.).

Obecní kalendář
Oznamujeme občanům, že ti, kteří mají na letošní rok předplaceny
Palkovické listy, obdrží s prosincovým předvánočním číslem „Obecní
kalendář“ na rok 2013.
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Pozvánka
Obec Palkovice Vás zve na „Vánoční jarmark“, který se bude konat v sobotu
8. prosince 2012 od 15 hodin před Základní školou v Palkovicích. V programu
vystoupí dechová kapela Palkovjanka, dětí ze ZŠ Palkovice, Schola Palkovice a zástupci z družebních obcí ze Slovenska a Polska. Bude zajištěno tradiční vánoční
občerstvení a budete si moci také vyzkoušet vánoční zvyky. Součástí „Vánočního
jarmarku“ bude výstava fotografií Palkovic Miroslava Lyska a výstava betlémů.

Pojízdná prodejna PINO
Pojízdná prodejna pekárny Pino bude prodávat čerstvé pečivo a jiný doplňkový
sortiment vždy v pondělí, středu a pátek na těchto stanovištích:
Palkovice Kopeček
10.00 - 10.30
Palkovice Kuchař
10.30 - 11.00
Co je doma to se počítá, dámy a pánové!
Podnikatelská jednotka – tentokrát Horský Hotel Palkovické
Hůrky
V náručí přírody podhůří Beskyd, přímo pod vrcholem Kubánkov, se nachází Horský Hotel Palkovické Hůrky. K hotelu se dostaneme od Palkovic, ve směru na
Kozlovice, odbočkou vpravo u budovy policie. Mnozí z nás znají
pohled na hotel pouze v zimě, kdy
tudy jdou pěšky k novoroční vatře. Pan Martin Staněk je provozní
hotelu a dnes nám představí hotelovou nabídku.
Která jiná vesnice se může pochlubit tak velkým kolosem na území katastru jako Palkovice. Představte nám prosím, pane Staňku,
hotel zevnitř.

Současná kapacita hotelu je 140 lůžek. Ubytování v chatkách je možné
pouze v letních měsících. Uvnitř hotelu je velký sál pro 100 osob, restaurace pro cca 30 hostů a salonek, který je
vhodný pro 35 osob. V podkroví hotelu
je pohybový sál, společenská místnost
s televizí, kulečníkový stůl a stůl na stolní
tenis. V přízemí se nachází „aromalázně“ se solnou jeskyní.
Co bychom mohli nabídnout našim spoluobčanům k využití u Vás
v hotelu a jakým způsobem se o akcích občané dovědí?
Nabízíme denně stravování, obědy
a večeře, kromě pondělí, kdy je zavírací
den. Na jednotlivé víkendy připravujeme
speciální menu. Můžu uvést hody, které
jsme již absolvovali: tvarůžkové, zabíjačkové, gulášové, dále připravujeme sýrové
hody s ochutnávkou vín. Aktuální infor7
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mace můžete nalézt na našich internetových stránkách www.palkovickehurky.cz,
dále na www.palkovice.cz v sekci Aktuality, na místních nástěnných plochách ve
formě plakátů nebo na informační tabuli
při odbočce u hlavní silnice ve směru na
hotel.
Co kdyby si u Vás chtěl někdo
zorganizovat ples, svatbu nebo nějakou větší akci. Komu volat, kde
se poptat na volný termín a kde
udělat objednávku?
Jako provozní hotelu jsem zodpovědný za chod akcí v jednotlivých sekcích hotelu. Tudíž by bylo vhodné, kdyby kontaktovali přímo mne na e-mailu
hotel@palkovickehurky.cz nebo na mobilu 603 77 57 88. Rád jim nabídnu
i něco navíc. Hlavní sál je vhodný pro
svatby, plesy, klubové akce typu maškarní bál, firemní večírky, akce pro žáky.
Už v listopadu organizujeme karneval
pro dospělé s DJ. Přijeďte k nám na
naše akce, vezměte sebou své známé
a kamarády, určitě se dobře pobavíte.
Od kdy je hotel opět v provozu? Slyšela jsem, že byl jednu dobu
uzavřen.
Hotel je otevřen od 1. srpna 2012
a pořád nabízí ubytování, stravování
a skvělé welness zázemí nejen pro občany Palkovic. Jezdí k nám lidé ze širokého okolí využít služeb jako je solná
jeskyně, infrasauna, masáže lávovými
kameny, baňkování a masáž baňkami,
medové detoxikační masáže, manuální
lynfodrenáž, masáže: klasická, relaxač-
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ní, aromaterapeutická holistická, reflexní masáž chodidel, bahenní zábaly a také
čokoládová masáž.
Co připravujete ještě letos a co
v novém roce?
Letos bych Vás rád pozval do hotelu
pořádně oslavit poslední den v roce Silvestr. Hrát bude kapela CACTUS. Dále
připravujeme klasické víkendové wellness balíčky pro ženy, balíčky pro seniory a pobyty tématicky zaměřené. Pro ty,
kteří půjdou hned prvního ledna kolem
hotelu na vrchol Kubánkov zvu k nám,
zahřát se u chutného oběda, budeme mít
otevřeno.
Kde je Vaše největší konkurence?
Co se týče využití největšího sálu,
jsou to restaurace Habeš a Tomis. Co
se týče ubytovací kapacity, jsme bezkonkurenčně největší hotel v širokém okolí.
Co byste popřál občanům Palkovic?
Hlavně zdraví a pohodu.
Děkujeme, pane Staňku, za pozvánky na Vaše akce.
Tak a teď už je to jen na Vás vážení spoluobčané. Karneval nebo
Silvestr, chutný novoroční oběd
nebo relax spojený s masáží - například čokoládovou.
Za rozhovor poděkovala Iveta Trochtová.
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Základní škola a mateřská škola Palkovice
Sportovní úspěchy
Třídu II. A navštěvuje sportovně nadaný žák Tomáš Krpec. Ve volném čase
se věnuje fotbalu. Hraje za fotbalový klub
v Kozlovicích.
Již druhým rokem reprezentuje školu v přespolním běhu. Letos se zúčastnil
Ekologický česko – polský projekt
V letošním školním roce
naše škola opět navázala
na spolupráci s partnerskou školou v polském Bujakowě. Jedná se o ekologický projekt. Bylo vybráno 20 palkovických žáků
z 6. až 9. ročníků, kteří pracují v přírodovědném kroužku a mají k problematice
ochrany přírody blízko. Během školního roku se uskuteční celkem tři setkání, dvakrát navštívíme polskou školu my a jednou přivítáme
u nás děti z Bujakowa. Během celého
školního roku budeme plnit různé úkoly.
První setkání se uskutečnilo
11. – 12. října. Pro naše žáky byl přichystán bohatý program. Ve čtvrtek jsme
se rozloučili s Palkovicemi a vyjeli jsme do
Polska. První zastávka byla v Bialsko-Biale
v loutkovém divadle. Děti shlédly představení Guliverovy cesty. I když byla hra v polštině, všichni rozuměli a představení si užili. Po jeho skončení se nás ujali herci, kteří
děti nechali nahlédnout do zákulisí divadla
a všichni si mohli také vyzkoušet základy
loutkové práce a dramatizace. Po obědě
proběhla prezentace portfolia, které si

okrskového kola v Dobré dne 21. září
2012. Umístil se na prvním místě a zajistil si postup do okresního kola, které se
konalo 2. října 2012 v Jablunkově. Získal
zlatou medaili. Gratulujeme!
Třídní učitelka Olga Bačová

připravily obě školy. Odpoledne děti pracovaly v pracovních dílnách a vytvářely
obrázky s přírodovědnou tématikou pro
kalendář pro rok 2013. V podvečer jsme
se šli projít po okolí.
Druhý den se uskutečnil turistický výlet
na horu Žár. Nahoru jsme vyjeli lanovkou.
Výhled do údolí byl úchvatný. Na vrcholku
hory je přečerpávací vodní elektrárna. Při
zpáteční cestě jsme posbírali hřiby. Užili
jsme si krásný slunečný podzimní den.
Kolem páté hodiny jsme se vrátili do
Palkovic unavení, ale spokojení a plní
zážitků. Naše děti navázaly také spoustu
přátelství a všichni se těšíme na další setkání.
Mgr. Ludmila Skarková
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Den v přírodě
Ve čtvrtek 27. září se děti 1. stupně
ZŠ zúčastnily „Dne v přírodě“. Počasí
nám přálo, a proto jsme se vypravili do
okolí naší školy pozorovat změny v podzimní přírodě. Cestou na Palkovické hůrky, kde byl náš cíl, děti sledovaly, jak se
na podzim sklízí brambory, zaorává pole
a sejí ozimé obilniny.
Z Palkovické vyhlídky byla vidět téměř
celá naše vesnici.
Pomocí buzoly jsme určili světové
strany a pojmenovali okolní vrcholy Beskyd, které byly krásně vidět. Ukázali jsme

si, kde leží okolní vesnice, naše nejbližší
okresní město Frýdek – Místek a přehrada Olešná.
V lese jsme sledovali těžbu dřeva, kterou některé děti viděly poprvé, a prohlédli jsme si stroje, které lesníkům pomáhají
při těžké práci.
Na Hůrkách si pak děti odpočaly,
posvačily a některé si i zahrály fotbal na
místním hřišti. Děti si mohly v místní restauraci koupit sladkosti i občerstvení.
Cesta zpět do školy už byla snadná,
vždyť se šlo stále z kopce.
Mgr. Alice Gorelová

Setkání se zástupci středních škol
ZŠ a MŠ Palkovice již tradičně pořádá setkání vycházejících žáků a jejich
rodičů se zástupci středních škol. V letošním roce se toto setkání uskutečnilo
18. října v jídelně školy. Nejprve byli
rodiče a žáci výchovným poradcem
informováni o průběhu přijímacího řízení, pak zástupci jedenácti středních
škol z Frýdku – Místku, Ostravy, Fren-

štátu pod Radhoštěm a z Rožnova pod
Radhoštěm představili své školy a seznámili přítomné s možnostmi studia.
Žáci a rodiče měli také možnost využít
individuálních konzultací s jednotlivými zástupci středních škol. Akce byla
úspěšná, zúčastnila se jí většina rodičů
žáků 9. ročníku.

Branný den
Ve čtvrtek 27. 9. 2012 využili také
žáci 2. stupně ZŠ a MŠ Palkovice příznivého podzimního počasí k pobytu v přírodě. Děti si ověřily a doplnily své znalosti
v oblasti ochrany obyvatelstva za mimořádných situací prostřednictvím závodu.
Žáci, rozděleni ve skupinkách, plnili úkoly týkající se zejména zásad při poskytování první pomoci, činností a postupů při
dopravní nehodě, havárií s únikem radioaktivních a chemických látek, hašení po-

žárů, evakuace a ukrytí při vzniku mimořádné události, jak se zachovat v případě
živelných pohrom a doplnili si informace
o nebezpečných rostlinách a živočiších,
s nimiž se v přírodě setkávají. Pro žáky
bylo určitě zajímavé vyzkoušet si v rámci
plnění úkolů střelbu ze vzduchovky. Příjemně strávený den byl ukončen vyhodnocením a oceněním vítězných družstev
jednotlivých ročníků.
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Drakiáda
V sobotu 6. října 2012 opět jako každý rok uspořádaly vychovatelky ŠD pro
děti ZŠ a MŠ v Palkovicích tradiční Drakiádu. Byl krásný slunečný den, vítr foukal,
prostě ideální počasí k pouštění draků.
V 10 hodin se rodiče s dětmi a svými
draky začali scházet na parkovišti pod
sjezdovkou. Letos byla účast mimořádně
veliká. Někteří draci byli koupení, někteří
vyrobeni doma. Všichni byli krásně barevní a rozmanitých tvarů. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích: doma vyrobení draci a koupení draci. Hodnotila se barevnost a výtvarné provedení draka, létání
a udržení ve vzduchu. Před startem děti
obdržely bonbónky, aby se jim lépe běhalo. Draci se pouštěli na poli před parkovištěm. Jako každý rok bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší, protože draků bylo
hodně a létali opravdu všichni. Nakonec
jsme vybrali 10 nejlepších:
Kategorie vyrobených draků:
1. místo Evelínka Vašková (1. třída ZŠ)
2. místo Honza a Tomášek Olivovi
(7. třída ZŠ a MŠ)
3. místo Alička a Vašík Vraníkovi
(2. třída ZŠ a MŠ)
4. místo Lukášek Kožuch (MŠ)
5. místo Verunka Žídková (3. třída ZŠ)

Zprávičky ze školičky
Od začátku školního roku nám utekly dva měsíce jako voda a o tom, co
jsme zažili s dětmi v mateřské škole, bychom se s vámi chtěli podělit. V tomto roce pokračujeme v našem škol-

Kategorie koupených draků:
1. místo Monička Krpcová (MŠ)
2. místo Dominik Štefek (2. třída ZŠ)
3. místo Kamil Trochta (4. třída ZŠ)
4. místo Matěj Minarčík (3. třída ZŠ)
5. místo Barunka Káňová (1. třída ZŠ)
Děti vyhodnocené v kategoriích obdržely dárkové tašky s hračkami, papírenskými potřebami a sladkostmi. Dostalo
se i na děti, které nevyhrály, mohly si vybrat malou drobnůstku za účast na letošní
Drakiádě, takže spokojené byly, alespoň
si myslím, všechny.
Na závěr Drakiády se
mohly děti
povozit na
koních, za
což děkuji panu
M. Myšinskému.
Chtěla bych také poděkovat všem
sponzorům a rodičům, díky nimž mohly být děti odměněny. Velké poděkování
patří p. Trochtovi, který nám umožnil
Drakiádu pod sjezdovkou uspořádat.
Letošní ročník se opět vydařil, děti
i rodiče odcházeli spokojení a s úsměvem
na tváři.
Jana Radová, vychovatelka ŠD
ním vzdělávacím programu nazvaném
„Z naší školky do světa“, kde se děti
formou her a různých činností seznamují s okolním světem, přírodou. Pro
zpestření tohoto programu připravujeme pro děti ještě další zajímavé akce.
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Hned v září přijelo k nám do MŠ divadlo s pohádkou „Jak Karlík zachránil
babičku“ a v říjnu to byla pak pohádka
„O drakovi Bramborákovi“.
Protože podzimní počasí nám přálo,
byli jsme několikrát na vycházce v lese,
kde jsme sbírali hřiby, žaludy, šípky, barevné listí a jiné přírodniny. U tělocvičny jsme zase sbírali kaštany a zapojili
jsme se do soutěže v jejich sběru.
Začátkem října jsme putovali za
bramborou. Že nevíte, co to je? To
děti se svými rodiči a paní učitelkami
vyrazili v pátek odpoledne přes pole
na statek k panu Bačovi. Tam už další
paní učitelky pekly bramborové placky, podávalo se občerstvení a pro děti
byly připraveny různé soutěže – hod
bramborou, skákání v pytli, přenášení
brambor mezi koleny apod. Dále děti
s rodiči plnily různé úkoly – navlékaly
bramborové korálky, tvořily panáčky
Bramboráčky, otiskovaly bramborová razítka. Taky jsme pouštěli draka
a pekly se brambory v ohni tzv. “pečoky“. Přesto, že bylo již celkem chladno
toto „Putování za bramborou“ bylo velmi zdařilé, děti i rodiče byli spokojeni.
Poděkování patří hlavně panu Bačovi,
který nám zapůjčil zázemí a pomohl
s přípravou této akce.
Některé děti z MŠ se zúčastnily Drakiády pořádané školní družinou a Vašík
Vraník ze třídy Motýlek se svou sestřičkou obsadil krásné druhé místo v kategorii vyrobených draků.
Na konci října se konala Podzimní
olympiáda. Malé děti měly tu svou na
zahradě MŠ Habeš, kde běhaly slalomem, zkoušely chůzi po špalících, ská-
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kaly do pískoviště, házely míček na cíl.
Větší děti zamířily do tělocvičny, kde po
svižné rozcvičce zdolávaly různé překážky – prolézání látkovým tunelem,
chůzi na kladině, skluz po lavičce, jízdu
na koloběžce, hod míčkem na cíl, skoky na trampolíně, přeskok přes bednu
atd. Pohoupaly se na kruzích, zahrály
si s padákem, zatančily dle hudby a za
to všechno byly odměněny diplomem
a čokoládovou medailí.
Hola, hola hej, dneska máme skřítků a vílí rej…
Poslední říjnový den jsme ve třídě
Sluníčko uspávali lesní víly a skřítky.
Po tom, co přešli „lesní cestičkou“,
došli skřítci s vílami na palouček, kde
si povídali s kamarády, zpívali, tančili
a dováděli před dlouhým zimním spánkem. Taneční rej jim narušil obr Zlobr,
který chtěl skřítky a víly pochytat. Vše
ale dopadlo dobře, Zlobr odešel s nepořízenou a my jsme pokračovali. Povídali jsme si o hodných, ale i zlobivých
skřítcích, které najdeme i v naší školce,
o zvířátkách, zkrátka o podzimní přírodě. Pak skřítek Podzimníček všechny
víly i skřítky na zimu uspal a vzbudí je
až na jaře.
Podzim je pro nás ve školce vděčné
roční období. Pekli jsme s dětmi jablkový koláč, sušili jsme hřiby i jablíčka,
dělali jsme saláty z ovoce i zeleniny,
chodili jsme na vycházky k lesu, pouštěli jsme draka….
Zkrátka podzim jsme si užili.
A o tom, co budeme v MŠ dělat dál,
vám povíme zase příště.
Hana Kusinová
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Sport…
Český pohár ve volejbale
Ve čtvrtek 25 října 2012 se v palkovické hale uskutečnila nevšední volejbalová akce. Byla to dvě utkání, kdy naše
„A“družstva žen a mužů sehrála v rámci
Českého poháru ve volejbale, utkání proti extraligovým celkům. Díky postupu našich družstev z prvního kola jsme mohli
v Palkovicích vidět extraligové družstvo
žen s Přerova a extraligové družstvo mužů
ze Zlína. Jsme rádi, že se nám podařilo
halu naplnit diváky až téměř k prasknutí
a podařilo se také vytvořit krásnou sportovní atmosféru, kterou ocenili i naši soupeři. Na tribuně bylo vidět bývalé opory
palkovického volejbalu, ale i lidi „nevolejbalisty“, kteří mají rádi sport. Byli tam
naši fanoušci, ale i fanoušci z okolních
obcí a Frýdku-Místku. Na osobnost Přemysla Kubaly jsme nalákali i televizi Polar
a redaktory z novin. Tato jednoznačně
největší, nejen regionální volejbalová
osobnost, která je nyní členem našeho oddílu však nakonec ze zdravotních
důvodů nemohla nastoupit. I to má jistě vliv na konečné výsledky 0:3 a 0:3.
Nicméně myslím, že jak muži, tak i ženy

se za svůj výkon nemusí stydět. Mezi zápasy proběhla dokonce i tombola, která
byla umožněna díky sponzorům, zejména
z krajského úřadu. Cenným suvenýrem
byly jistě i dresy našeho současného reprezentanta v beach volejbale Přemysla
Kubaly. Myslím, že se nám opět podařilo
ukázat, že se volejbal v Palkovicích udržuje nadále na vysoké úrovni a je třeba dodat, že se vše děje zcela nezištně za zcela
amatérských podmínek. Rádi bychom
Vás pozvali na další zápasy do naší krásné tělocvičny, na utkání našich „A“ týmů,
které hrají II. Národní volejbalovou ligu.
Zveme vás také na utkání našich družstev
mládeže a „B“ týmů, jejichž úroveň rok
od roku narůstá. Tato naše družstva jsou
složena v drtivé většině z palkovických
odchovanců, což nás velice těší.
Sportu zdar a volejbalu zvláště.
Kamil Zeman
Reportáž z Českého poháru ve
volejbale najdete na:
http://www.tjsokolpalkovice.cekuj.net/
v sekci „Reportáže“

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Sezóna 2012
- Beskydská liga
Beskydská liga v požárním útoku má
za sebou další ročník populárních soutěží.
Zakončení a vyhodnocení proběhlo dne
22. 10. 2012 na Hukvaldech. Přes dvě

stovky účastníků sledovalo více než čtyřhodinový program, v němž se postupně
vyhlašovalo pořadí deseti ženských
družstev a devatenácti mužských.
Každý tým se představil ve videoklipu
s hudebním doprovodem. V letošním
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roce družstva musela absolvovat čtrnáct
soutěží s různou náročností. Beskydská
liga je unikátní tím, že každá soutěž je
originální, pořadatelé si sami určují trať.
U nás je k vidění noční soutěž, která se
většinou koná vždy první týden v červenci
na sjezdovce v Palkovicích.
Výsledky
Výborný výsledek zaznamenali naši
muži, kteří ve vysoké konkurenci obsadili
5. místo. Někdy jen velmi malé chyby
na soutěžích znamenaly posun o několik
příček níže.
V kategorii ženy se nám nakonec
podařilo udržet 6. místo, které se stalo
našim cílem po nevydařených soutěžích
v polovině sezóny.
Mimo Beskydskou ligu jsme se
zúčastnili soutěže v požárním útoku na
Ostravici a netradiční soutěže v Nové Vsi
u Frýdlantu, kde družstva soutěží v převlecích a jedná se spíše o humornou soutěž
(viz. foto na 4. straně obálky).
Pořadí Beskydské ligy 2012
Kategorie MUŽI
1.
Hájov

241 bodů

2.
3.
4.
5.
6.
7.

221
206
183
175
162
159
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Bystré
Skalice
Vyšní Lhoty
Palkovice
Pstruží
Baška

8.

Horní Žukov

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Stanislavice
139
Fryčovice
137
Frýdek
137
Karolinka
137
Staré Hamry
136
Čeladná
87
Krmelín
108
Staré Město
78
Brušperk
74
Hukvaldy
66
Sklárna Karolinka 19

Kategorie ŽENY
1.
Vyšní Lhoty
2.
Baška
3.
Frýdek
4.
Fryčovice
5.
Hájov
6.
Palkovice
7.
Krmelín
8.
Pstruží
9.
Staré Město
10.
Čeladná

144

106 bodů
104
98
88
85
73
62
60
55
29

Veškeré informace o sboru, fotografie, odkazy na videa najdete na
internetových stránkách www.sdhpalkovice.cz.
Za SDH Palkovice Petra Opělová
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Společenská rubrika
Blahopřejeme...
Co to slyšíme za noviny, že prý slavíte narozeniny?
Je to hrůza, vážení, v břiše zvláštní mrazení.
Včera to tak nebylo, let Vám zase přibylo.
Žijte podle svého, mějte pevné zdraví,
narozeniny oslavte tak, jak se slaví.
Slavte, slavte, vážení, mládí bylo, už není.
Na oslavě hlt si dát, každý si přec ťukne rád.
Je to tady, vážení, slavíme narozeniny.
Do stovky není daleko, ještě pár let a je to!

V říjnu oslavili krásné narozeniny paní
Anežka Bílková, Eliška Mazochová
a pan Ladislav Vysoký
z Palkovic.
Přijměte naše srdečné blahopřání k Vašim
narozeninám
hlavně
zdraví a pohodu. Redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Diamantová svatba
Dne 18. října oslavili Zdenka a Vilém
Vlkovi z Palkovic diamantovou svatbu.
Spolu zmokli jste, spolu jste se smáli,
v dobrém i ve zlém při sobě stáli.
Spolu tvořili jste jednu bytost,
spolu přežili jste hlad i sytost.
Spolu dál kráčíte jedním směrem,
buďte dál milencem i přítelem.

Rozloučili jsme se...
Smutné a bolestné bylo rozloučení
s paní Dagmar Chlebkovou z Palkovic
a Vladimírem Řepkou z Myslíku, kteří
nás v září navždy opustili.
Říjen bohužel také přinesl smutek rodinám a známým. Navěky odešly paní
Milada Hlaváčová a paní Libuše Javůrková, obě z Palkovic, pan Zdeněk
Holešinský z Palkovic a pan Emil Bůžek z Myslíku.

Hodně lásky, spokojenosti a hlavně
pevné zdraví do dalších let přeje redakční rada Palkovických listů,
starosta, rada
a zastupitelsvo
obce a KPOZ.

Všechno má začátky,
všechno má konce,
kreslené pohádky,
pohřební zvonce.
Mezi tím život pomalu plynoucí
a je nám líto, že vše je už na konci.
Přijměte naší upřímnou soustrast.
Rada a zastupitelstvo obce Palkovice,
KPOZ a redakční rada Palkovických listů.
15
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Senior klub
Senior klub bilancuje
Děkujeme výboru našeho Senior klubu
za organizaci dvou zářijových zájezdů. Pěkné vzpomínky máme na výlet 19. 9. do historického města Krakova a na hrad Wawel,
i když jsme se vraceli večer unavení. Jednodušší, ale také poučná byla naše exkurze do
automobilky Hyundai v Nošovicích 25. 9.
se společným posezením v Lesní restauraci. Vše bylo zajímavé a pěkné.
Vaši členové Senior klubu.
Dne 25. října jsme si zopakovali tradiční nákupní zájezd do Polského Těšína.
Pravé podzimní počasí a záplava podzimních květin, nás opravdu potěšila a dovedla
k úvaze, jak to ti Poláci dělají, že pokryjí plochu náměstí a ulic tolika pěknými pestrými
podzimními květinami. Prodají se všechny?
Všem se tam líbilo, ale vraceli jsme se s úvahou, že příště provedeme změnu a navštívíme nábřeží podél řeky Olše.

Do naší listopadové činnosti se vloudil
šotek. Beseda s cestovatelem panem Jaroslavem Pešatem se nekoná ve středu 22.,
ale ve středu 21. 11. Omlouváme se Vám
všem, přijďte mezi nás. Začátek besedy je
v 16 hodin v našem kinosále.
I na předvánoční posezení 12. prosince 2012 se můžeme těšit. Jistě bude
plný sál v Restauraci Pod Habešem. Ke
společnému posezení budou zvlášť pozváni 70 a 75níci, mnozí členové přinesou
k dobré pohodě krabičku vánočního cukrovíčka a stejně jako v minulých letech si
připravíme pěkný program.
Naši jubilanti v prosinci: 6. 12. pan
Milan Mívalt a 14. 12. paní Ludmila
Vyvialová, oba z Palkovic. Gratulujeme.
Rozloučili jsme se s naší dlouholetou členkou paní Miladou Hlaváčovou.
S úctou budeme na ni vzpomínat.
Výbor Senior klubu

Zahrádkáři
Kalendář zahrádkáře…
Listopad
Když krtek v listopadu ryje, budou na
vánoce létat komáři.
Když napadá sníh na zelené listí, bude
tuhá zima.
Okrasná zahrada
S květy se na zahradě v listopadu setkáváme už jen příležitostně, kdy ještě
kvetou chryzantémy, vřesy nebo pozdní
šafrány. V tomto měsíci bychom měli při16

pravit růže na nastávající zimní období.
Obryjeme je, přihrneme zeminou a případně přikryjeme chvojím. Pokud je příhodné počasí a půda není dosud zmrzlá,
růže můžeme do poloviny měsíce ještě
také vysazovat.
• Až do poloviny měsíce můžeme sázet
rychle kořenící cibulnaté rostliny a málo
choulostivé okrasné listnáče.
• Trvalky a okrasné dřeviny okopeme
a pohnojíme – nejlépe kompostem.
• Vřesy před zimou dostatečně zalijeme
a za prvních mrazíků ochráníme netkanou textilií.
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• Provedeme podzimní hnojení trávníku
(použijeme specializovaná hnojiva nebo
v jednoduché formě pak síran draselný,
superfosfát, případně močovina)
• Naposledy posečeme trávník, v případě nerovností dorovnáme povrch travní plochy
• Maximálně do půlky listopadu dosejeme řídká místa nebo zarovnané plochy
• Provádíme zimní řez listnatých živých
plotů – jako je například buk, habr, ptačí zob
• Připravíme si směs zemin pro vysévání
květinových sazenic (taky rajčat a paprik) v příští sezóně.
• Rostliny, kterým vadí zimní vlhko (například skalničky), přikryjeme stříškou
ze skla či plastu.
Podzim je vhodnou dobou pro založení skalky.
Při stavbě postupujeme zjednodušeně
takto:
a) nejdříve připravíme základ skalky a to
je asi 20 - 30 cm drenáž, abychom
zajistili dobrý odtok vody, využijeme
štěrk, keramzit.
b) kameny kotvíme v zemi 1/3 a ukládáme naplocho.
c) půdu mezi kameny pokryjeme také
štěrkem, který chrání půdu před přehřátím a vyschnutím.
Ovocná zahrada
Za příhodných podmínek můžeme až
do poloviny měsíce vysazovat ovocné
dřeviny a opadavé keře bobulovin. Pro
většinu rostlin je vhodnějším obdobím
pro výsadbu podzim. Pokud je totiž vysadíme na podzim, mají ještě čas na to, aby
si zvykly na nové prostředí a trochu i zakořenily. Po této aklimatizaci následuje
období vegetačního klidu. Ihned na jaře,

když začnou teploty pozvolna stoupat,
rostliny mohou začít kořenit a k tomu využívají zimní půdní vláhu. Díky této aklimatizaci a zakořenění jsou lépe připraveny na následující letní teploty, sucha atd.
Pokud ovšem rostliny vysadíme v jarním
období, s výsadbou musíme počkat, až
půda trochu vyschne. Tím ztratíme část
zimní vláhy. Rostliny vysazené v tomto
období mají horší podmínky na přečkání
letního počasí, a proto vyžadují důslednější a pravidelnější péči. Samozřejmě
není nutné všechny rostliny vysazovat na
podzim, ale je třeba si uvědomit, že s příchodem prvních mrazů není nutné přestat vysazovat rostliny. Rostliny je možné
vysazovat do té doby, dokud je možné
fyzicky vykopat díry a rostliny vysadit.(v
současném sortimentu -například jabloní
pak z novějších odrůd volíme na slabších
podnožích odrůdy jako je například Jonagold, Rubinola, Rozela, Orion, Sírius,
RedTopaz, Heliodor – ze starších odrůd
pak na vzrůstnějších podnožích a do horších půdních podmínek odrůdy jako Matčino, Parména zlatá zimní, Grávštýnské,
Parkerovo, Coxova reneta, Gdánský hranáč, Jadernička moravská, do vlhkého
a chráněného mikroklimatu Jonathan).
Nemáme-li zahradu oplocenou, měli
bychom chránit kmeny ovocných stromů
proti okusu zvěří buď chemickými přípravky, nebo ochranným pletivem. Půdu
kolem kořenů bychom měli obrýt a pohnojit. Na podzim hnojíme střídavě kompostem (nebo hnojem) a průmyslovými
hnojivy obsahujícími draslík (síran draselný), fosfor (superfosfát) a vápník (dolomitický vápenec). U stromů s nízkými
kmínky postačí, když půdu prokypříme.
V listopadu je vhodný čas k i k přihnojení keřů drobného ovoce. Nejvíce hnojiva
17
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bychom měli poskytnout angreštům a rybízům, o něco méně pak malinám a ostružinám. Dostatečně pohnojíme také jahodníky a révu vinnou. U všech stromků
a keřů také odstraňujeme kořenové odnože, vydatně je zaléváme a k nově vysazeným přihrnujeme půdu.
U všech ovocných stromů a keřů provádíme těsně po opadu listů tzv. podzimní asanační postřik baktericidním
a fungicidním přípravkem KUPRIKOL
50 (0,6%). Ošetříme nejen stromy
a keře, ale i zbylé opadané listy pod stromy. Ošetření KUPRIKOLEM (případně
jiným měďnatým přípravkem) omezí výskyt kadeřavosti broskvoní v příštím roce,
je účinné i proti nově se rozšiřující chorobě -tzv. suché skvrnitosti listů peckovin.
Toto houbové onemocnění broskvoní,
třešní a višní se během vegetace projevuje dírkovatostí listů a jejich opadem. Právě na podzim v době opadů listů mohou
vzniknout příznivé podmínky pro infekci
letorostů touto houbou přes jizvy po listových stopkách a to zvláště tehdy, když
v této době prší a jsou i příznivé teploty
(stačí, když jsou lehce nad nulou 2 až 3 st.
C). Samotný postřik provádíme za suchého počasí, při teplotách nad 7st.C.
• Z korun stromů odstraňujeme zaschlé
plody a likvidujeme je.
• V této době odstraňujeme ze zahrady
staré a nemocné stromy a keře.
• Spadlé listy ze stromů a keřů na podzim shrabujeme. Pokud jsou napadeny
listovými chorobami, pak je zarýváme
na záhony či zakopáváme do země
nebo je můžeme i zkompostovat. Podmínkou je, aby poslední vrstva listí na
kompostu byla dokonale překryta vrstvou zeminy. Nebezpečnou strupovitost
jádrovin lze v příštím roce omezit postři18

kem 5% roztokem močoviny asi týden
před opadem listů. Postřik močovinou
je „prevencí“ pouze v tom smyslu, že se
listí rychleji rozloží a je tudíž kratší dobu
potenciálním zdrojem životaschopných
zárodků strupovitosti. Shrabat listí se
musí stejně.
• Průběžně kontrolujeme stav uskladněného ovoce a zkažené či kazící se vyhodíme.
Zeleninová zahrada
V listopadu můžeme stále sklízet pórek, růžičkovou kapustu a kadeřávek.
Hrozí-li holomrazy, je dobré tyto rostliny
chránit listím, chvojím, nebo slamnatým
hnojem. Čínské zelí můžeme ještě ponechat na záhonech, protože mu teploty
pod nulou neublíží. V zemině můžeme
nechat i ozimé druhy česneku, cibule, salátu a špenátu, ale měli bychom je chránit
netkanou textilií proti nízkým teplotám.
Také můžeme vysévat mrkev, cibuli a petržel, které nám vyrostou zjara.
• Listopad, v němž je zahrada nejbohatším zdrojem nepotřebné zeleně,
je nejvhodnějším obdobím k tvorbě
kompostu. Patří do něj zbytky okrasných rostlin, zeleniny a ovoce, spadané listí, větvičky a poslední posekaná
tráva. K tomu bychom měli ještě přidat zeminu. Máme-li již kompost hotový, připravujeme ho pro jarní použití.
Uleželý proházíme přes síto, nedozrálý
pak přemístíme vedle a prolijeme ho
močůvkou či fekáliemi. Do kompostu
nepřidáváme vápno.
Máme-li na zahradě pařeniště,
pak ho využijeme jako přezimovací stanoviště pro choulostivé trvalky
a hlíznaté rostliny, popřípadě do něj
přemístíme pekingské zelí, kedlubny
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a hlávkovou kapustu i s kořenovými
baly.
Dokončujeme sklizeň kořenové zeleniny.
Hnojíme a ryjeme záhony.
Podle potřeby zlepšujeme zeminu. Do
těžké půdy přidáváme písek, kompost
nebo rašelinu. Do lehké pak dáváme
těžkou zeminu nebo humózní organickou hmotu.
Připravíme si směs zemin pro vysévání
zeleninových sazenic v příští sezóně.
Rychlíme kořenovou i listovou petržel,
cibuli sazečku a pažitku, které potom
využijeme v kuchyni při vaření.
Průběžně kontrolujeme stav uložené
zeleniny, zkaženou nebo kazící se vyhodíme.

Prosinec
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Okrasná zahrada
V prosinci bychom - ještě před prvním
sněhem, měli stáhnout koruny okrasných
keřů, aby je později nepoškodilo větší
množství bílé pokrývky. Proto je také
vhodné sněhovou vrstvu setřásat ze stromů dolů. Pokud ještě nemrzne, listnaté
i jehličnaté dřeviny stále ještě zaléváme.
Shrabujeme listí, které poté kompostujeme. Kompost rozmístíme kolem
okrasných dřevin, které ještě před tím
obryjeme. Na místech, kde na zahradě
rostou vřesy, čerstvě vysazené cibuloviny
a choulostivější trvalky, můžeme listí na
záhonech ponechat. Listí poslouží rostlinám jako ochrana před zimou až do jara,
kdy je shrabeme a zkompostujeme.
• Zavlažujeme dvouletky a trvalky.
• Pokud máme růže napadené černou
skvrnitostí, jejich postižené listy spálíme.
• Napadne-li sníh, nahrnujeme ho na

•
•
•
•

záhony, kde bude sloužit jako ochrana
před mrazem a zároveň bude rostliny
zavlažovat.
Pokud nemáme oplocenou zahradu,
chráníme stromky oplocením pletivem
proti okusu zvěří.
Pravidelně kontrolujeme stav uskladněných cibulí a hlíz, které chceme sázet
na jaře.
Podle potřeby občas mírně zalijeme
uskladněné balkónové květiny, aby neproschly.
Hned na začátku měsíce nařežeme
„barborky“, abychom urychlili jejich
květy na Vánoce. Mezi vhodné stromy pro tuto činnost patří třešně, višně,
mandloně, dříny a zlatice.

Ovocná zahrada
Ze stromů odstraňujeme suché listy, které mohou sloužit jako úkryt pro
škůdce, a scvrklé plody, které mohou být
zdrojem moniliózy. Stromy starší než deset let, prořezáváme.
Pokud plánujeme přeroubování ovocných stromů na jaře, pak nyní – v době
vegetačního klidu (prosinec, leden) stříháme rouby. Vhodné letorosty by měly
být asi 30 cm dlouhé, naprosto zdravé
a z vnější strany koruny stromu. Nejlepší
je přechovávat je v chladnu a vlhku. Můžeme je například položit vedle stromu,
přikrýt je listím a sněhem a na jaře, až
půda trochu povolí, je zapíchnout do
země.
• Zmlazujeme rybíz a angrešt.
• Začínáme s řezem starších jabloní
a hrušní.
• Odstraňujeme přestárlé a nemocné
ovocné dřeviny.
• Pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce. Zkažené či kazící se odstraňujeme.
19

PALKOVICKÉ LISTY

• Zhotovujeme budky pro zpěvné ptactvo a umístíme v zahradě. Pro sýkorky
by měly být rozměry budky l40 x l40 x
50 mm s vletovým otvorem o průměru
32-35 mm umístěným v horní třetině
budky. Na zahrádku umístíme krmítko
na přilákání á přikrmování ptáků.
Zeleninová zahrada
Na zeleninových záhonech v prosinci
ještě zůstaly ozimé druhy zeleniny. Stále
můžeme získávat natě z pažitky, naťové
petržele, zimní cibule sečky, listy celeru,

kadeřávku a pastináku. Do truhlíků můžeme vysévat řeřichu, kopr, kerblík, hrášek,
sóju, hořčici nebo čočku.
Další důležité práce:
• Dokončujeme hnojení a rytí záhonů.
• Sklízíme poslední čínské zelí, kadeřavou a růžičkovou kapustu, zimní salát
a špenát.
• Pór zimní necháváme na záhonech
i bez ochrany proti mrazům.
• Léčivé rostliny, které jsou citlivé na
mrazy, chráníme chvojím a listím.
Ing. Vratislav Obadal

Recepty pro Vás…
Plněná rajská jablíčka
Suroviny: 4 ks velkých keříčkových rajčat,
2 konzervy sardinek, sůl, mletý černý pepř,
1 lžička majonézy, česnek, 2 kelímky lučina
linie a na ozdobu zelený salát
Postup: Masitá rajčata omyjeme a jednu čtvrtinu se stopkou odkrojíme. Bude nám sloužit
jako klobouček. Dužinu vydlabeme. Česnek
oloupeme a prolisujeme. Olejovky necháme
okapat.
V míse promícháme lučinu, dužinu z rajčat, majonézu, česnek a olejovky. Podle chuti osolíme a opepříme. Krém necháme asi
10 minut rozležet v chladu.
Krémem naplníme vydlabaná rajská
jablíčka, přikryjeme je kloboučkem a podáváme na listech čerstvého salátu. Výborně
chutnají s celozrnným pečivem.
Tatarský bíftek
Suroviny: Kvalitní zadní hovězí maso – nejlépe pravá svíčková, žloutek, plnotučná hořčice, kečup, mletá červená paprika, mletý
kmín, sůl, pepř, najemno nakrájená cibule,
Worcestrová omáčka, atd. - dle chuti
20

Postup: Maso naškrábáme nebo několikrát
najemno semeleme a přidáme ostatní suroviny dle chuti. Z chleba upečeme topinku - nejlépe na sádle, osušíme v papírovém
ubrousku, potřeme česnekem a natřeme připravenou směsí.
Kokosové kostky
Těsto: 1 vejce, 150 g práškového cukru,
1 lžíce medu, 2 lžíce oleje, 200 ml mléka,
300 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva
Všechny suroviny na těsto pořádně vyšleháme a vylijeme na vymaštěný a moukou
vysypaný plech nebo použijeme pečící papír. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 20 min.
na 180°C. Korpus po upečení má medovou barvu.
Poleva: 250 g práškového cukru, 50 g kakaa, 1 vejce, 6 lžic mléka, 4 lžíce oleje, na
obalení asi 100 - 200 g kokosu
Než se korpus upeče, připravíme si polevu: nad párou ze všech surovin ušleháme
řidší polevu. Vychlazený korpus nakrájíme
na kostky a rychle je namáčíme v připravené
polevě a obalujeme v kokosu.
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DOPRAVA DO 30KM OD UHELNÝCH SKLADŮ ZDARMA!

NEJVYŠŠÍ JAKOST UHLÍ

DOPRAVA VLASTNÍMI VOZY NEBO SMLUVNÍMI



PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ

9-15 hod.

604 68 68 54

Uhelné sklady Bruzovice
Areál zemědělského družstva

Veškeré informace na tel:

DOPRAVCI DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

PŘI ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY CELOROČNÍ SLEVY

PŘI ODBĚRU NAD 25TUN SMLUVNÍ CENY





NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU!

ŽUMPA 12 m3 - 37.500 Kč

DOLŮ, NE Z PŘEKLADIŠŤ, TÍM JE ZARUČENA

ODEBÍRÁME UHLÍ PŘÍMO Z VYBRANÝCH POLSKÝCH

F-M, tel.: 774 681 700,
775 637 265





PŘI ODBĚRU ČERNÉHO UHLÍ NEBO KOKSU NAD 50Q

S MOŽNOSTÍ OSOBNÍ KONTROLY PŘÍMO V AREÁLU

VÁŽENÍ NA CEJCHOVANÉ DIGITÁLNÍ VÁZE



ZASTŘEŠENÉ SKLADOVÁNÍ





 KOKS (ořech I, II )

 HNĚDÉ UHLÍ (ořech II Bílina)

 ČERNÉ UHLÍ (eko hrášek, stř.ořech, kostka)

!!! NABÍZEJÍ: !!!!

UHELNÉ SKLADY BRUZOVICE

PALKOVICKÉ LISTY

Nabízím ZEMNÍ PRÁCE:
Nabízíme:

- okopávání budov
- izolace základů domů
- zemní a výkopové práce strojem (výkopy, základy, přípojky, bazény, podklady pod zámkové dlažby, chodníky,
terénní úpravy)
-stavby rodinných domů
-zateplení fasád
-čištění fasád
-zámkové dlažby
-sádrokartony
-omítky, obklady, dlažby
-stavby plotů
-zemní práce pásovým bagrem

Jiří Fluksa, tel: 608 877 165,
www.stavby-rd.cz

1-komorová železobetonová cena vč.
dopravy do 20 km od Frýdku-Místku,
výkopu, osazení, zahrnutí

Tel: 608 877 165

PALKOVICKÉ LISTY
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( obec Raškovice )

tel: 732 207 824

navratil.lukas.vodotopo@email.cz

Plynofikace rodinných domkĤ a chat, montáž plynových
kotlĤ, sporákĤ, gamatĤ.
Rozvody v mČdi, železe.
ProvádČní pĜípojek od HUP po spotĜebiþ, zajištČní revize.

Plynoinstalatérské práce :

Montáž kotlĤ na tuhá paliva, výmČna otopných tČlČs,
montáž rozvodĤ v mČdi, oceli, plast (vícevrst.trubky)
montáž podlahového topení vþetnČ pĜípravných prací pĜed
zalitím podlah ( beton, anhydrit ) Solární systémy.

TopenáĜské práce :

Domovní rozvody v plastu, mČdi.
Montáž zaĜizovacích pĜedmČtĤ, ohĜívaþĤ, vodáren, baterií apod.
Koupelny na klíþ, plombování bytových vodomČrĤ

Vodoinstalatérské práce :

Lukáš Navrátil

VODA - TOPENÍ - PLYN

PALKOVICKÉ LISTY

MOŽNOST VAŠEHO NOVÉHO BYDLENÍ
PALKOVICE – MYSLÍK

Prodáme nový byt v rekonstruovaném domě 2 + KK
do osobního vlastnictví o výměře 65m2
Možnost osobního výběru obkladů a podlahových krytin
Součástí je jedno parkovací místo a společná zahrada
Informace:
FEST-BAU spol. s.r.o.
Tel: 608121290

PALKOVICKÉ LISTY
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Termínový kalendář
8. 12. 2012
12. 12. 2012

Vánoční jarmark – prostranství před ZŠ v Palkovicích, začátek
v 15 hodin
Seniorklub – Předvánoční posezení v Restauraci 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
Palkovice ve složení Ing. Vratislav Obadal – předseda redakční rady, Radim Bača,
Iveta Trochtová, Petra Opělová, Martina Mertová
e-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter.
Internetová verze: www.palkovice.cz. Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor. Uzávěrka příštího čísla 30. 11. 2012.
Vychází osmkrát ročně.
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