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Pranostika 
 

 
 

Únor bílý 
úhor sílí. 

 
V únoru, když sk ivan zpívá, 
chudobný rok potom bývá. 

 
Svítí-li slunce na Hromnice, 

zimy ješt  ne polovice. 
 

Kdo v únoru je narozen, 
ryzostí srdce je obda en. 

 
Masopust na slunci, 
pomlázka u kamen. 
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Zprávy z Obecního ú adu… 
 

 

Usnesení 
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 

13. 12. 2011 a 19. 12. 2011 v SKSC na Myslíku. 
 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na v domí: 
1) Složení slibu nov  nastoupeného lena zastupitelstva obce p. Jana Vrbice 

(Nezávislí) podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. 
2) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 20. 9. 2011 do 13. 12. 2011 a kontrolu 

usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce. 
3) Rozbor hospoda ení obce Palkovice k 30. 11. 2011. 
4) Informaci starosty obce o pr b hu výstavby splaškové kanalizace v obci. 
5) Informaci starosty obce o p ipravovaných investi ních akcích. 
6) Zápis . 3 z jednání finan ního výboru zastupitelstva obce ze dne 3. 11. 2011. 
 
II. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) leny návrhové komise ve složení Jan Vrbica, Ing Tomáš Hu a, Aleš Kubala. 
3) leny komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. V ra Krpcová, Dalibor Rada. 
4) Rozpo tové zm ny . 5 rozpo tu obce Palkovice v roce 2011 dle p ílohy 

. 1 zápisu. 
5) Rozpo tové provizorium na rok 2012 ve výši 20% skute ných výdaj  roku 

2011 s platností do 28. 2. 2012. 
6) Pov ení Rady obce Palkovice k provád ní a schvalování rozpo tových zm n roz-

po tu Obce Palkovice, a to v oblasti p íjm  bez omezení limitu, v oblasti výdaj  do 
výše 500 000,- K  na oddíl paragraf rozpo tu, bez omezení v oblasti výdaj , na 
které byla do rozpo tu p ijata ú elov  ur ená dotace a bez omezení v oblasti výda-
j , spojených s výstavbou kanalizace II. ást – platí do 31. 12. 2011. 

7) P erušení zasedání zastupitelstva obce s pokra ováním dne 19. 12. 2011 
v 17 hodin v SKSC Myslík. 

8) Obecn  závaznou vyhlášku obce Palkovice .3/2011 o místním poplatku za 
provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a od-
stra ování komunálních odpad . 

9) M sí ní odm nu a p íplatky pro neuvoln ného lena zastupitelstva obce pana 
Jana Vrbicu s platností od 1. 1. 2012 ve výši stanovené usnesením zastupitel-
stva obce . ZO/2/2010/II./11 ze dne 13. 12. 2010 pro lena zastupitelstva 
a p edsedu komise rady obce. 
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10) Dodatek . 1 ke smlouv  mezi Moravskoslezským krajem a obcí Palkovice o po-
skytnutí dotace z rozpo tu Moravskoslezského kraje . 01111/2010/RRC 
o posunutí termínu dokon ení realizace projektu Vybudování multifunk ního vý-
letišt  do 30. 9. 2012. 

11) Na základ  zám ru, schváleného zastupitelstvem obce Palkovice na zasedání 
. 7 dne 27.9.2011 .u. ZO/7/2011/II./11 smlouvu o dílo mezi obcí Palkovi-

ce a Envipartner s.r.o. o zpracování projektové dokumentace, p íprav  podkla-
d , spojených s podáním žádosti o dotaci a následn  o realizací projektu „Pro-
tipovod ová opat ení obce Palkovice v rámci Opera ního programu Životní 
prost edí v rámci prioritní osy 1.3.1. 

12) Smlouvu o výp j ce mezi ímskokatolickou farností Palkovice a obcí Palkovice 
o bezúplatné výp j ce pozemku parc. .557 k.ú. Palkovice-h bitov na dobu 10 let. 

13) Smlouvu . 126/600/2011 mezi obcí Palkovice a TS a.s., Frýdek-Místek, 
k zajišt ní oprav a údržby ve ejného osv tlení obce Palkovice. 

14) P ijetí ú elové neinvesti ní dotace z rozpo tu Moravskoslezského kraje pro rok 
2011 na zabezpe ení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasi  
v celkové výši  9 200 K . 

15) Dodatek . 4 Smlouvy mezi obcí Palkovice a SAD Frýdek-Místek o závazku 
ve ejné služby ve ve ejné linkové doprav  k zajišt ní ostatní dopravní obslužnos-
ti na území obce Palkovice pro rok 2012 s úhradou prokazatelné ztráty ve výši 
109 290 K . 

16) P ílohu . 1/2012 ke smlouv  o dílo mezi obcí Palkovice a Frýdeckou skládkou 
a.s. se stanovením cen za nakládání s komunálním odpadek od 1. 1. 2012. 

17) Poskytnutí finan ního p ísp vku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2012 
fyzickým osobám, které jsou p ihlášeny k 31. 12. 2011 k trvalému pobytu v obci 
Palkovice a vlastní nemovitosti v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finan ní 
p ísp vek bude vyplácen po p edložení dokladu o zaplacení dan  z nemovitosti 
a zárove  fyzická osoba nebude v dluhu v i obci Palkovice. Finan ní p ísp vek 
ve výši 50% zaplacené ástky dan  z nemovitosti bude vyplacen na ú et poplat-
níka dan  z nemovitosti ve lh t  1 m síce po podepsání dohody o poskytnutí p í-
sp vku mezi obcí Palkovice a poplatníkem dan  z nemovitosti. 

Poskytnutí finan ního p ísp vku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 
2012 podnikatel m-fyzickým osobám SV  i právnickým osobám, které jsou 
k 31. 12. 2011 vlastníky nemovitostí, užívaných pro podnikatelskou innost 
v pr myslu, stavebnictví, doprav , energetice a ostatní zem d lské výrob  
v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finan ní p ísp vek bude vyplácen po 
p edložení dokladu o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice 
a Myslík, o zaplacení dan  z nemovitosti a zárove  podnikatel nebude v dluhu 
v i obci Palkovice. Finan ní p ísp vek ve výši 50% zaplacené ástky dan  
z nemovitosti, maximáln  však 90 000 K  (devadesáttisíckorun), bude vyplacen 
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na ú et poplatníka dan  z nemovitosti ve lh t  1 m síce po podepsání dohody 
o poskytnutí p ísp vku mezi obcí Palkovice a poplatníkem dan  z nemovitosti. 

 
III. Ukládá: 
1) Rad  obce p ipravit do p íštího zasedání zastupitelstva obce dotazník pro ob a-

ny o spokojenosti s ešením situace kolem navýšení místního koeficientu dan  
z nemovitostí a poskytování finan ního p ísp vku na údržbu nemovitostí 
a jejich okolí. 

 

V Palkovicích dne 19. 12. 2011 
 
                Radim Ba a            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
 
 

Palkovické listy 
 

Palkovické listy vyjdou v roce 2012 ve stejném rozsahu a za stejnou cenu jako 
v roce 2011. To znamená – vyjde 8 ísel za cenu 50 K / rok. tená i, kte í cht jí 
listy v roce 2012 odebírat nech  je zaplatí do 30. dubna 2012 v ú ední dny 
(pond lí a st eda 7.00 – 17.00) v pokladn  Obecního ú adu.  

 

Poplatky za odpady a psa v roce 
2012 
 

Poplatek za odpady v roce 2012 z -
stává ve stejné výši jako v roce 2011. 

 

Sazba pro fyzické osoby, které mají 
v obci trvalý pobyt 
 

Sazba poplatku v K  
a osobu a rok    

 
500,- 

 

Sazba pro fyzické osoby, které vlast-
ní stavbu ur enou nebo sloužící k indivi-
duální rekreaci 
 

Sazba poplatku v K  
za stavbu a rok 

 
500,-  

 

Poplatek za psa v roce 2012 iní 
150 K . 

Poplatky za odpady a psa je nut-
no zaplatit nejpozd ji do 30. dubna 
2012!!! 

 

 

Pohyb ps  na ve ejném prostran-
ství v obci Palkovice 
 

Poslední dobou se množí p ípady, kdy 
se na ve ejných prostranstvích obce po-
hybují voln  pobíhající psi, kte í ohrožují 
zdraví ob an .   

Upozor ujeme majitele t chto ps , že 
tímto porušují Obecn  závaznou vyhlášku  
 

Obce Palkovice .4/2010 ze dne 1. 3. 
2010, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb ps  na ve ejném prostranství 
v obci Palkovice. 

Žádáme všechny majitele ps , aby si 
své milá ky ádn  zabezpe ili a p isp li 
tak k bezproblémovému a bezpe nému 
pohybu svých spoluob an  po obci. 
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Oznámení o zm n  ceny 
vodného a sto ného od 1. 1. 2012 
 
Na základ  usnesení p edstavenstva ak-
ciové spole nosti SmVaK byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové 
ceny vodného a sto ného s ú innosti od 
1. ledna 2012 takto: 

Voda pitná (vodné)   
30,61 K /m3 (bez DPH) 
34,90 K / m3 (v etn  14% DPH) 
 
Voda odvedená (sto né)  
27,65 K / m3 (bez DPH)  
31,52 K / m3 (v etn  14% DPH)

 
 

Informa ní komise sd luje… 
  

Vážení spoluob ané, pokud máte zá-
jem o zasílání informací ke sportovním, 
kulturním apod. akcím na Váš e-mail, 
m žete se zaregistrovat na webových 

stránkách obce Palkovice a budete 
ihned informování o všech novinkách. 

Pokud máte zájem o zve ejn ní vámi 
po ádané akce na webových stránkách  
obce, zasílejte své pozvánky na e-mail: 
info@palkovice.cz 

 
 
 

Postup p i registraci 
 

Jednoduchý formulá , najdete na in-
ternetových stránkách obce Palkovice. 
V levém sloupci hlavního rozcestníku 
najdete „Zasílání novinek“. Po rozkliku 
se Vám ukáže následující stránka. 
 

Vypl te následující údaje pro 
aktivaci zasílání novinek ze serveru 
Palkovice.cz 

Jméno:  

P íjmení: 

*E-mail:  
 

Vyberte si n kolik témat z následující 
nabídky: 

 

      sport 
 

      kulturní a spole enské akce 
 

      praktické (nap . sb r odpadu, zm na zuba e) 
 

      Info z OÚ 
 

       kino 
 

 

Aktivovat zasílání novinek
 

 

Nyní už bude jen na Vás, o jaké in-
formace máte zájem. Výb r aktivujte 
stiskem odkazu „Aktivovat zasílání novi-
nek“. Po aktivaci Vám p ijde na Vaši 
emailovou adresu potvrzující zpráva 
o aktivaci služby. 

V p ípad  že tuto službu, která je 
zdarma nebudete chtít využívat, m žete 
ji kdykoli zrušit a to následujícím zp so-
bem.  

 

Vypl te e-mail adresu pro zru-
šení zasílání novinek ze serveru 
Palkovice.cz 

 

*E-mail: 
Zrušit zasílání novinek

 
* - povinné 

Za spolupráci 
d kuje informa ní komise 
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Demografický p ehled obyvatel obce 
Palkovice za rok 2011 

 
obyvatelé Celkem Palkovice Myslík 

stav k 1. 1. 2011 3 123 2 648 475 
v roce 2011    
     p ihlášení     123     100   23 
     narození       37       30     7 
     odhlášení       92        72    20 
     zem elí       38       32     6 
stav k 31. 12. 2011 3 123 2 674 479 
z toho:    
     -  muži   1 579   1 339  240 
     -  ženy   1 574   1 335  239 

 
V kové složení obyvatel Palkovic 
 

d ti do 15 let 477 

15 – 18 let 104 

18 - 60 let 1 904 

nad 60 let 668 

nejstarší žena – ro ník 1916                    nejstarší muž – ro ník 1917 
 
Statistika rodinných stav  
 

 celkem ženy muži 

svobodný/-á 1 278 574 704 

ženatý/vdaná 1 493 753 740 

rozvedený/-á 185 82 103 

vdovec/vdova 195 165 30 

neuvedeno 2 - 2 

 3153 1574 1579 
  

P A L K O V I C K É  L I S T Y
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P edváno ní setkání 
 

Vánoce pat í 
k nejvýznamn j-
ším svátk m. Ta-
to doba byla od-
pradávna dobou, 
kdy se lidé spo-

le n  scházeli, navzájem se potkávali 
a povídali si. ím dál tím ast ji se však 
setkáváme s tím, že v touze po dokona-
losti, se pro v tšinu z nás doba p edvá-
no ní stává tím nejhekti t jším obdobím 
roku. Vrcholí p ípravy na váno ní svát-
ky, pe e se cukroví, uklízí se, nakupují 
se dárky, tedy vládne všeobecný chaos  
a zmatek. Z panické hr zy, že n co ne-
stihneme, zapomínáme na to nejd leži-
t jší – být spolu. I proto vznikla myšlen-
ka na spole nou akci „P edváno ní se-

tkání“. V sobotu 17. prosince 2011 se 
v krásn  vyzdobeném prostoru p ed zá-
kladní školou sešli všichni, kte í vym nili 
shon za koledy, v ni sva eného vína 
a spole né popovídání si. Pro návšt v-
níky byl p ichystán bohatý program. Za-
zpívaly d ti mate ské a základní školy, 
vystoupila d v ata z Hur ánku, zahráli 
a zatancovali lenové Ostravi ky. Záv r 
programu pat il váno ním písním p -
veckého sboru Schola. K dobré pohod  
p isp lo také po así. 

Cht la bych všem pod kovat za prá-
ci a pomoc p i organizování této akce. 

„P edváno ní setkání“ se uskute nilo 
v rámci projektu „Setkáváme se v ase 
p edváno ním“ a bylo dotováno z pro-
gramu Pro radost Nadace OKD. 
 

Mgr. Ludmila Skarková 
 

 

Novoro ní výstup na Kubánkov 
 

Stejn  jako v p edešlých dvanácti le-
tech, tak i letos na Nový rok se setkali 
lidé na nejvyšším vrcholu Palkovic – Ku-
bánkov  (662 m.n.m). 

Ti, co na místo p icházeli ješt  p ed 
10 hodinou, mohli spat it ilý ruch pal-
kovických myslivc  v „krmelci“. Stejn  
jako v p edešlých letech tak i nyní chys-
tali lahodný mok pro zah átí. 

Jan Vyvial nenechal nic náhod . 
V posledních dnech roku p ipravil vatru, 
kterou zakryl igelitem pro p ípad husté-
ho sn žení, které se nedostavilo. Pouze 
slabý sn hový poprašek p ipomenul, že 
je zima. 

Únavu z výstupu a probd lé noci no-
voro ních oslav vyst ídala radost ve tvá-
ích odhadem dvou stovek zú astn -

ných. Po roce se zde op t setkali lidé 

z okolních vesnic. Tradi n  již po 
osmat icáté zde p išla po etná skupina 
fry ovických turist , dvacátý sedmý vý-
stup zde oslavil Klub eských turist . 
P išli lidé z Frýdku-Místku, Chlebovic, 
Sta í e, Kozlovic, ale také z Morávky. 
Na samotný vrchol p icházeli z r zných 
sm r  senio i, rodi e s d tmi, muži i že-
ny bez rozdílu v ku. P ijeli také jezdci na 
koních. Mnozí p icházeli ze zvyku, n -
kte í poprvé, nebo také s p edsevzetím 
za ít nový rok aktivním pohybem a sho-
dit nabytá kila v období Vánoc. 

Oficiální p ivítání všech zú astn ných 
s novoro ní zdravicí a p áním všeho nej-
lepšího pronesl za obec Palkovice, do 
p ipraveného amplionu pan Stanislav 
Harabiš. Po státní hymn  následovalo 
vzájemné pot ásání rukou, polibky 
a p ípitky s p áním všeho nejlepšího. 
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Novoro ní výšlap na Kubánkov, byl také 
prvním dnem letošního roku, v kterém 
oslaví TJ Sokol Palkovice své sté naro-
zeniny. lenové organizace vyv šením 
banneru se sloganem „Palkovice žijí 

sportem“ tak p ítomné upozornili na tu-
to významnou událost. 

Pod kování za p ípravu již tradi ního 
novoro ního setkání pat í všem organi-
zátor m této akce. 

Petr G es 
 

 
 

T íkrálová sbírka 2012 
 

Doba váno ní má své 
nesmazatelné kouzlo. T ší 
se na ni nejen d ti, ale  
i dosp lí. Každý z nás si 
v tuto dobu najde to své. 
Pro m  osobn  je doba 

váno ní spojená navíc s p ípravou tra-
di ní t íkrálové sbírky. Je pot eba se po-
starat o ú ední zape et ní kasi ek, zajiš-
t ní koledník  a další innosti adminis-
trativního charakteru. Sbírku po ádá 
Charita eská republika a výt žek sbírky 
putuje na podporu jejich projekt . Fi-
nan ní prost edky vybrané v naší obci 
z stávají z velké v tšiny v Charit  Frý-
dek-Místek a jdou na pln ní konkrétních 
projekt . Na rozdíl od jiných podobných 
sbírek zde nedochází k masové centrali-
zaci financí a peníze velice pr hledn  
putují tam, kam mají.  Konkrétní zám ry 
Charity je možno shlédnout na webo-
vých stránkách www.charita.cz. 

Letos jsme vyrazili na koledování 
prakticky všichni v jeden den a tím byla 
sobota 7. ledna. Za ob any Palkovic 
a Myslíku p išlo s  koledou celkem tr-
náct skupinek koledník , vybavených 
zape et nými kasi kami. Ta patnáctá 
kasi ka ekala op t v kostele sv. Jana 
K titele na ty, které jsme nezastihli do-
ma. Tato akce má velmi pozitivní ohlas 
mezi našimi ob any a to je moc dob e. 

Koledující d ti byly op t obdarovány 
sladkostmi, teplým ajem a vroucím slo-
vem. To se pak koleduje hned lépe. Vý-
t žek letošní sbírky inil 81 332 K , 
z toho na Myslíku se vybralo 13 655 
K . Ve srovnání s lo ským rokem je to 
tém  o 6 000 K  mén . To ale v bec 
není d ležité, pon vadž tato ástka byla 
jedna z nejvyšších ve srovnání s okolní-
mi obcemi, které se do sbírky zapojily. 
Charita Frýdek-Místek vybrala p es 
1,5 mil K , což je zhruba stejná ástka 
ve srovnání s lo ským rokem. 

Cht l bych touto cestou pod kovat 
Vám všem, kte í jste p isp li jakoukoliv 
finan ní ástkou. V te, že jste podpo ili 
pot ebnou v c. Dále bych cht l moc 
a moc pod kovat všem koledujícím d -
tem a vedoucím skupinek, bez kterých 
by to spole né snažení nešlo. Ti dobro-
voln  ob tovali sv j volný as pro chari-
tativní innost a mohou tak být právem 
vzorem pro ostatní. Za to jim pat í velký 
dík. Moje pod kování mí í také na 
obecní ú ad, za vst ícný p ístup k ne-
zbytným ú edním úkon m, p edevším 
paní Dáši Bajtkové. 

Kone né výsledky sbírky v rámci celé 
eské republiky a p ípadn  další infor-

mace najdete na webových stránkách: 
www.trikralovasbirka.cz. 

Fotografie z  koledování v naší obci 
pak najdete na webových stránkách 
turistického oddílu Žlutý kvítek 
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http://zlutykvitek.webpark.cz, který se 
na sbírce pravideln  podílí již adu let. 

V ím, že i p íští rok se sejdeme 
opravdu v  hojném po tu, a že se nám 
poda í vybrat co nejvíce pen z, které 

v  tomto p ípad  nekazí charakter, ale 
pomáhají dobré v ci. 

 
Zapsal Ing.Tomáš Hu a, 

koordinátor sbírky pro obec Palkovice  
 

 

Dopis pana Petra Kreuzmanna 
 

Vážení spoluob ané, 
jak asi velká ást z vás ví, ve dnech 

13. 12. a 19. 12. 2011 prob hla za-
sedání zastupitelstva obce Palkovice, na 
kterých se mj. projednávala otázka 
místního koeficientu, kterým se násobí 
da  z nemovitostí na území obce. A -
koliv byla ú ast na t chto zasedáních 
v ne ekan  hojném po tu, rozhodl 
jsem se touto cestou informovat o této 
problematice i ostatní spoluob any. 

Místním koeficientem je ze zákona 
možné znásobit da  z nemovitostí až 
5krát. Tento koeficient je možné zavést 
prost ednictvím obecn  závazné vy-
hlášky, kterou zastupitelstvo vydá v sa-
mostatné p sobnosti. Otázkou ovšem 
z stává jaké zvýšení je ješt  korektní 
a v mantinelech vhodnosti. V p ípad  
našich Palkovic došlo ke zvýšení z 1 na 
5, tedy z minima na maximum. Na-
prosto nevídaný tah zastupitelstva v po-
rovnání se sousedními nebo jinými 
stejn  velkými obcemi. Není mi jasné, 
ím je naše obec odlišná a  už co do 

obyvatelstva nebo do výnosnosti zda-
ovaných nemovitostí, že jako ob ané 

musíme platit p tinásobek dosavadní 
ástky. 

Je nepochybn  pot eba, aby se 
každý ob an podílel na projektech ob-
ce,které slouží ve prosp ch všech ostat- 
ních, prost ednictvím daní a poplatk . 

Ale na druhou stranu není pro v tšinu 
ob an  toto p tinásobn  ztížené b ím  
ekonomicky únosné. Podle údaj  o s í-
tání lidu z roku 2001 (aktualizované 
údaje s ítání z roku 2011 nejsou v sou-
asné dob  zpracované a dostupné ve-
ejnosti) je nap íklad podíl nepracují-

cích lidí pobírajících starobní nebo inva-
lidní d chod 25%. Tedy celá tvrtina 
ob an  Palkovic není ekonomicky ak-
tivní, avšak vlastní domy, ve kterých ce-
lý život bydlí. A práv  tyto ob any za-
sahuje zvýšení dan  nejvíce. Jde v tši-
nou o starousedlíky, kte í sice nemovi-
tost vlastní, ale tato jim p ímo nic ne-
vynáší a jejich ostatní p íjmy nejen že 
nedosahují, ale ani se nep ibližují celo-
republikovému pr m ru. Co se tý e 
ob an  v produktivním v ku, kte í by 
svou ekonomickou aktivitou mohli pod-
poru obecního rozpo tu uskute ovat, 
je nutné poznamenat, že nezam stna-
nost v obci iní cca 12%. Vzhledem 
k celorepublikovému pr m ru 8%, je 
na míst  se zamyslet nad možnostmi 
platit nep im en  zvýšenou da  
i ostatními, kte í ješt  nejsou v d cho-
dovém v ku.  

Je tedy vhodné da  do této míry 
zvyšovat? Zastupitelstvo je ob any obce 
zvolené a jeho hlavní povinností je ob-
any zastupovat a ne se nesmysln  sta-

v t proti nim. Ob ané hospoda ení ob-
ce podporují, ale zárove  by nem li 
nést d sledky rozhazova ných rozmar  
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zastupitel . Ti by m li p edevším pe li-
v  zvažovat své investice do plánova-
ných projekt  a ne hned preventivn  
své ob any „p iškrcovat“ ve jménu vel-
kodušných plán  jako je výletišt  nebo 
bezdrátový rozhlas. P itom ob ané by 
jist  ocenili nap íklad výstavbu autobu-
sových ekáren všude tam, kde mok-
nou, i možnost bezpe n  p ejít silnici 
po chyb jících p echodech. Jsou ur it  
i další projekty, které si zaslouží v tší 
prioritu. Hospoda ení s obecním ma-
jetkem musí být ú elné. Samotný ú ad 
by m l úspory nacházet nejprve ve 
svých adách, kdy nap íklad po et ad-
ministrativních zam stnanc  ú adu je 
dost nadsazený. Je nemyslitelné pro-
st ednictvím daní p ehnan  zasahovat 
do majetkových práv ob an . K „dopo-
ru ení“ lenky zastupitelstva starší vo-
li ce: „Tak toho ást prodejte“ není co 
dodat. Úrove  obce rozvíjejí už sami 
ob ané samostatnou pé í o své nemo-
vitosti. Co s výletišt m, když b žné bu-
dovy budou chátrat z d vodu nedostat-
ku financí na opravy a rekonstrukce.  

Další bod, který je pot eba zd raz-
nit, je forma této obecn  závazné vy-
hlášky. Už jen zp sob jejího vyhlašová-
ní zavání nerovným p ístupem zastupi-
telstva v i ob an m. Každá obecn  
závazná vyhláška musí být vyhlášena, 
to je podmínka její platnosti. Konkrétn  
zm na místního koeficientu musela být 
ze zákona oznámena p íslušnému fi-
nan nímu ú adu do 1. 10. 2011, v této 
dob  vyhláška musela být platná, tedy 
vyhlášená. P i zhlédnutí oficiálních strá-
nek obce v sekci ú ední deska se ale 
každý ob an mohl seznámit s touto vy-
hláškou až 2. 11. 2011, prakticky až 

po m síci, kdy vyhláška m la být vyhlá-
šena, tedy voln  p ístupná všem obyva-
tel m. Argumentu zastupitelstva, že vy-
hlášení a tedy i platnost prob hla podle 
zákona a vyhláška fyzicky na ú ední 
desce visela p ed posledním dnem lh ty 
pro odeslání finan nímu ú adu, musíme 
v it. Tato rychlokvaška mezi vyhláš-
kami je dost zahalena nepr hledným 
jednáním zastupitelstva.  

Situace byla nakonec prozatím vy e-
šena smírným kompromisem, kdy se 
ást vybraných financí z dan  z nemovi-

tostí prost ednictvím daru zp tn  p e-
rozd lí mezi ob any, kte í nebudou mít 
v i obci žádné dluhy. Z obou zasedání 
bylo z ejmé, že ob an m Palkovic není 
hospoda ení s jejich pen zi lhostejné 
a že v okamžiku nep im eného zásahu 
do jejich práv jsou schopní a ochotní se 
ozvat. 

Všechny tyto výše uvedené skute -
nosti m  nutí se vážn  zamyslet nad 
možnostmi místního referenda. To je 
možné vyhlásit jak na popud obyvatel, 
tak i z iniciativy samotného obecního  
ú adu. Proto zastupitelstvu navrhuji, 
aby v takto závažných otázkách, jako 
byl nap íklad místní koeficient, bylo 
v budoucnu vyhlašováno místní refe-
rendum. Vidím to jako jedinou mož-
nost, jak transparentn  a spole n  roz-
hodovat o otázkách, které významn  
ovliv ují životy nás všech. Vyjád ete 
sv j názor v referendu, které slíbilo vy-
hlásit zastupitelstvo a rozhodujte i Vy! 

 
D kuji za podporu a nelhostejnost 

na obou zasedáních. 
 

Petr Kreuzmann 
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K tomuto dopisu pár slov 
starosty…  

 
Milí Palkovjané a Myslikovjané, 
tisková rada Palkovických list  spo-

le n  s radou obce rozhodla o uve ejn -
ní otev eného dopisu pana Petra Kreu-
zmanna ob an m. Jako starosta obce 
chci na tento dopis reagovat, i když si 
myslím, že skoro vše už jsme s místosta-
rostou napsali v dopise o dani z nemovi-
tosti, který vám byl doru en p ed ne-
dávnem do každé domácnosti. Nejd le-
žit jší je znovu zopakovat, že da  z ne-
movitosti je zvýšená v Palkovicích 5x. 
Pro ob any Palkovic ovšem platí to, že 
polovina z této dan  bude zp t vrácena 
ob an m Palkovic ve form  poskytnutí 
„Finan ního p ísp vku na údržbu nemo-
vitostí a jejich okolí“. V praxi to zname-
ná, že da  je zvýšená 2,5 násobn . Toto 
však platí pouze pro majitele nemovitos-
tí s trvalým pobytem v Palkovicích. To 
ostatní je iré teoretizováni, „omá ka“ 
a e i, které m žeme vést celý den 
v kuse a stejn  se názorov  nemusíme 
shodnout. Zastupitelstvo bylo postaveno 
p ed otázku zvýšení dan  dávno p ed 
tím, než jsme „koeficient 5“ 27. zá í 
2011 schválili. Nejedná se ani o rozma-
ilost a ani o stav ní hráze mezi zastupi-

tele a ob any. Jedná se o oby ejné in-
formace a jednoduché po ty. Už delší 
dobu prosakují zprávy, že dotace jak 
státní tak i jiné budou poskytovány pou-
ze samosprávám, které jsou ochotny 
a schopny zajistit maximální množství 
financí ze svých zdroj , což je i logické. 
Pak budeme v n jakém aspo  malém 
náskoku oproti ostatním obcím. Vím, je 
to nepopulární krok a vím, že všichni 

odp rci sou asného vedení obce toto 
velmi rádi využívají. Snad až budoucnost 
ukáže, že jsme neu inili špatný, nesmy-
slný a proti lidem nás stav jící krok.  

V katastrálním území Palkovic a Mys-
líku máme zhruba 1150 rodinných do-
m  a chat. Z toho chat a rodinných 
dom , kde není nikdo trvale p ihlášen, 
je cca 260.  To znamená, že zhruba 
tvrtina všech nemovitostí v Palkovicích 

a Myslíku je „trvale neobydlena“. Tyto 
nemovitosti jsou v tšinou na myslikov-
ských a palkovických H rkách, v Rybím, 
i na jiných perifériích obou katastr  na-

ší obce. Majitelé t chto nemovitostí 
cht jí samoz ejm  servis skoro srovna-
telný s centrem obce, p i emž náklady 
na rozhrnování cest, vývoz odpad , ne-
hled  k opravám komunikací, jsou jist  
více než p tinásobn  vyšší, než za stej-
nou innost v ástech obce p ilehlých 
k hlavní silnici. Proto si myslím, že je 
správné, že majitelé nemovitostí, kte í 
v Palkovicích trvale nebydlí, „p ísp vek“ 
ve výši poloviny dan  z nemovitosti zp t 
nezískají. 

„P ísp vek“ bude vyplácen jen t m 
ob an m, kte í budou mít vyrovnány 
veškeré závazky v i obci. Jsme asto 
obvi ováni z toho, že se nám nechce 
vymáhat pohledávky od ob an , kte í 
nemají zaplaceno za odpady i psy nebo 
další poplatky. Není to pravda. Pohle-
dávky vymáhají jak ú ednice obecního 
ú adu, tak skupina zastupitel .  Nakonec 
stejn  musí zasáhnout exekutor, který 
jako jediný na celém tomto koloto i vy-
d lá. Pro  by tedy peníze nemohly z -
stat p ímo v obci?  

„Velkodušné plány“, jako je výletišt  
nebo generální oprava rozhlasu, jsou 
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z v tší ásti dotovány. U výletišt  je to 
60% a u bezdrátového rozhlasu dokon-
ce 90% dotace. Je úpln  scestné n co 
takového budovat? Za takovýchto pod-
mínek? Nechám to na vás, ale podle m  
je jak výletišt , tak rozhlas pro naši ves-
nici t eba. Myslím, že obojí zachovává 
už tak dost tratící se duch obce, a když 
se koukneme po okolí, v podstat  každá 
sousední obec má jakési malé pódium 
s lavi kami, kde se ob ané mohou v tak 
hektické dob  alespo  jednou, i dva-
krát za rok sejít.   

Náš prastarý rozhlas pot ebuje taky 
svou generální opravu, protože a  chce-
me i ne, dnes už skoro všudyp ítomný 
internet ur it  mluvené slovo ješt  dlou-
ho nenahradí. 

O investicích m žeme popsat hodn  
dalších list  papíru. Marné, jsme velká  
obec. Mí p edch dci se snažili celou ves-
nici zasí ovat vodou a plynem. Všechno 
 d lali v nejlepším v domí a samoz ejm  
pod tlakem ob an , kte í cht li jak vodu, 
tak plyn nejrad ji hned a všichni. Vidíte, 
dneska znovu topíme uhlím, d evem 
a kdo ví, ím vším. Vrtáme nebo kopeme 
studny, montujeme erpadla. Je mi jas-
né, pro  to tak je. Chci tím jen íct, že 
v ci d ležité dnes m žou být za deset let 
podružné a naopak.  

Samostatnou kapitolou jsou p echo-
dy pro chodce p es krajskou silnici. Jeli-
kož v Palkovicích není moc kde vybudo-
vat p echod pro chodce dle platných 
norem a p edpis  (nap íklad p echod 
musí vést z chodníku na chodník, musí 
být na rovin  ne ve svahu, musí být na 
ob  strany dostate ný rozhled a podob-
n ), p istoupili jsme k budování tzv. 
„míst pro p echázení“, kde chodec ne-

má „absolutní p ednost“, tak jako na 
p echodu pro chodce, ale konstrukce 
chodník  je uzp sobená p echázení 
a v noci je toto místo osv tleno speciál-
ním osv tlením. P i takovémto p echá-
zení je zodpov dnost jak na chodci, tak 
na idi i.  

O chyb jících p íst ešcích na autobu-
sových zastávkách se hovo í v zastupi-
telstvu již delší dobu. V lo ském roce by-
ly zpracovány jakési studie a projektové 
dokumentace. V letošním roce by se pár 
nejd ležit jších p íst ešk  m lo postavit.   

Nevím, kde pisatel p išel na nadsa-
zenost administrativních pracovník . 
Volá-li po srovnávání se stejn  velkými 
a sousedními obcemi, tak je t eba se na 
po ty pracovník  zeptat tam. Nap íklad 
v Kozlovicích je o jednoho pracovníka 
více, v Bašce, kde není ani matrika 
a jenom obecná škola, je ú edník  o dva 
více než u nás.  

Co se tý e obecn  závazných vyhlá-
šek – všechny obecn  závazné vyhlášky 
musí být vyhlášeny zve ejn ním na 
ú ední desce. U vchodu do Obecního 
ú adu v Palkovicích je instalována ú ední 
deska, kde se písemnosti vyv šují. Záro-
ve  existuje i elektronická ú ední deska 
na webových stránkách obce (v sekci 
ú ední deska, sv šené písemnosti najde-
te v archivu ú ední desky). K t mto 
ú edním deskám je vedena kniha vyv -
šovaných písemností, která podléhá 
kontrole auditor . Každá obecn  zá-
vazná vyhláška je p ed jejím schválením 
kontrolována a odsouhlasena odborem 
dozoru ministerstva vnitra. A když už 
jsem u t ch kontrol. Obec je každý rok 
dvakrát kontrolována auditem krajského 
ú adu co se tý e rozhodování i hospoda-
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ení. Výsledky t chto kontrol jsou sou-
ástí každoro ního záv re ného ú tu 

obce. Každá dotovaná investi ní akce je 
samostatn  kontrolována hned n koli-
krát. Zadávání ve ejných zakázek a vý-
b rová ízení jsou p ezkoumávána tak-
též, a to jak poskytovatelem dotace a fi-
nan ním ú adem, tak n která i ú adem 
pro hospodá skou sout ž.  

Když se zamýšlím nad v dopise zmi-
ovaným referendem já, musím íci, že 

je v podstat  možné. Na co se v n m ale 
budeme ob an  ptát? T eba – jste pro 
zvýšení místního koeficientu?  Vy samo-
z ejm  eknete, že ne. Všechno ale není 
tak jednoduše ernobílé, aby problém 
vy ešila jedna otázka.  

Provád ní místního referenda upra-
vuje zákon .22/2004 Sb., o místním 
referendu a o zm n  n kterých zákon , 
ve zn ní pozd jších p edpis . Podle §7 
tohoto zákona nelze ovšem referendum 
konat mimo jiné o místních poplatcích 
a rozpo tu obce a o schválení, zm n  
nebo zrušení obecn  závazné vyhlášky 
obce.  

Náklady na konání referenda by 
obec musela uhradit z vlastních pro-
st edk , což rozhodn  není levná záleži-
tost. Jen pro srovnání, náklady na „vol-

by“, které jsou v podstat  totéž v bled  
modrém, jsou nejmén  70.000 K , jsou 
však pln  hrazeny z dotací státního roz-
po tu. A to nepo ítám náklady na tisk 
hlasovacích lístk  a obálky. 

P ipravujeme proto dotazník, aby-
chom se dozv d li vaše nám ty, stížnos-
ti a p ání. Otázkou je, kolik dotazník  se 
nám vrátí zp t, když p ed deseti lety by-
lo rozdáno 2500 dotazník  a odpov d -
lo nám pouze 310 ob an , což je asi 
12%.  

Budu jedin  rád, když se budeme na 
jednáních zastupitelstva scházet ve v t-
ším po tu. Sami se tam budete mít 
možnost  p esv d it o tom, že jednotlivá 
usnesení jsou rozhodnutím celého za-
stupitelstva, nikoliv zoufalým nápadem 
starosty, místostarosty nebo jiného za-
stupitele.Vím, že jsou to v tšinou nudná 
jednání, kdy se mnohým zdá, že se pro-
jednávají formality a prkotiny, ale bohu-
žel, zákon to tak vyžaduje.  

Doufám, že dopis, který jste obdrželi 
do svých domácností, i tento lánek da-
nou problematiku a rozhodování zastu-
pitelstva dostate n  objas ují.   

 
Váš starosta Radim Ba a 

 
 

Co je doma to se po ítá, dámy a pánové! 

 
 
 
 

 

 
 

Podnikatelská jedni -
ka – tentokrát svíce 
trochu jinak 
 

Všechny naše neduhy 
fyzického rázu mají sv j 
p vod na rovin  duchov-

ní. Když se objeví na t le, pak je toto už  

 
poslední stupe . Ony ty problémy, 
bolístky duše nejd íve na nás klepou 
a íkají: „Haló, tady je n co v nepo-
ádku, je t eba s tím n co d lat!“ Ale my 
asto slyšíme až bolest našeho t la. 

Stálo by za to se ztišit a nau it se 
naslouchat hlasu srdce, hlasu duše, která 
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nám opakovan  íká díky pocit m, že 
n co není v po ádku. 

Dnes Vám p edstavím n koho, kdo 
nám všem chce být nápomocen. Anna 
Backová, která  pracuje ve firm  
ŠUPLÍ EK, ru n  vyrábí t lové svíce. 
Objednávat je m žete p es internet  
nebo telefonicky. M žete jí navštívit 
i osobn  v novostavb  . 862 (druhý 
dome ek  za benzínovou pumpou ve 
sm ru na Frýdek-Místek). Zde bydlí 
spole n  s dcerkou a p ítelem od roku 
2010. 

 

Jak dlouho se v nujete alter-
nativnímu zp sobu lé ení?  
 

Za alo to snad už v d tství. Nem la 
jsem nejlepší zkušenosti s léka i a cht la 
jsem najít zp sob jak si pomoci sama 
nebo se úpln  vyhnout jakémukoli 
zdravotnímu problému. M j strach z lé-
ka  zap í inil to, že jsem hledala 
pomoc v alternativních zp sobech lé ení 
a prevence. P ihlásila jsem se do kurz , 
kde jsem se vzd lávala a nau ila se 
vyráb t  t lové svíce. Dál se v nuji 
studiu alternativního zp sobu p írodní 
lé by, protože si myslím, že je dobré 
lé it sou asn  s léka em, tedy pokud už 
samoz ejm  pacient pomoc léka e vy-
hledal a pot ebuje ji. lov k je tak pod 
kontrolou léka e a sví ka m že pomoci 
od nežádoucích vedlejších ú ink  
p edepsaných lék . Komínovým efekt-
em vytahuje z t la neduhy, zán ty, 
otoky, cysty, krevní sraženiny, kamínky, 
písek, t žké kovy i stres aj. 

 

Prozradíte nám výrobní tajemství 
této „voskové trubi ky bez knotu“? 

Vyrábím je ru n  z proužku isté 
bavlny nebo damašku, v elího vosku 
a kurkumy. Práv  v elí vosk má schop-
nost na sebe navazovat nap íklad t žké 
kovy, jeho složení prodlužuje as ho ení 
a zvyšuje ú innost svíce a kurkuma má 
zase protizán tlivé ú inky. Rozd luji se 
dle silic, které obsahují. Každá silice 
pomáhá lé it n jaký problém. Vyrábím 
je bez v n  nebo s v ní nap íklad 
levandule, medu ka, santal,  cedr, 
kadidlo, tea tree nebo rozmarýn. 

 

Jak je vlastn  m žeme doma sami 
použít? 
 

Sami je m žeme používat na 
místech, kde si dob e vidíme a m žeme 
kontrolovat stav ho ení svíce. Pokud 
jsou to místa ne dob e p ístupná, 
doporu uji být ve dvojici. Ošet ovaná 
osoba se položí na podložku a pro 
uvoln ní jí jemn  promasírujte místo, 
které je ve vodorovné pozici. Druhá 
osoba svíci zapálí, na doty né místo 
položíme nap íklad papírový ubrousek 
a svíci p iložíme kolmo plamenem 
vzh ru. B hem celé doby ho ení držte 
svíci tak, aby neunikalo teplo a vytvo il 
se podtlak v dutin  svíce. Nikudy nesmí 
unikat kou , pak je svíce správn  
položená na t le a vzniká tzv. komínový 
efekt, tj. utvo ený dým se protla í p es 
pokožku do podkožního vaziva, naváže 
na sebe hnisavý odpad, který pak 
vytáhne na st nu sví ky. Celý proces 
trvá 8 - 20 minut dle závažnosti 
zdravotních problém . Po aplikaci se 
doporu uje hodn  pít. Aplikace svíce 
nenahradí léka e, ale svým ú inkem 
pozitivn  ovliv uje lé bu. 
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K emu doporu ujete použít t lové 
svíce a pro koho jsou ur eny? 
 

Svíce jsou vhodné pro každého kdo 
má krátkodobé i dlouhodobé zdravotní 
problémy. Je možné ji použít i nap íklad 
k odstran ní psychické zát že a k uvol-
n ní mysli aplikací na elo. Doporu uji 
je aplikovat jak k išt ní lymfatického 
systému, p i b išních potížích, k uklid-
n ní bolestí v oblasti páte e a kloub , 
k uvoln ní od každodenního stresu, po-
drážd ní, deprese, r zné neduhy 
a strasti, tak jsou vhodné k zmírn ní 
zán t , zbavení t la hlen , odstran ní 
migrény, zmenšení až celkové odstra-
n ní cyst, bércových v ed , roztroušené 
sklerózy a rakoviny. Prost  k odstran ní 
bolestivých míst a celkové o ist  t la. 
Dají se použít i do ucha (p l sví ky). 
Jakékoliv další informace k t lovým 
svícím Vám ráda poskytnu na e-mailové 
adrese suplicek@suplicek.cz nebo na 
telefonním ísle 605 916 175. Dosp lí 
si m žou aplikovat max. 3 sví ky denn , 
d tem a t žce nemocným doporu uji 
aplikovat pouze p l sví ky. 

 

Firma Šuplí ek, se zam uje 
p edevším na p írodní, lé ivé a bio 
produkty. Co si u Vás m žou 
zákazníci objednat? 
 

Nejsou to jen t lové svíce, ale také 
doporu uji používat kokosový olej, který 
je vhodný do kuchyn  (do cukroví) i na 
masáž t la (vlasy, k že). Jedná se nejen 
o zdrav jší zp sob va ení, ale také 
likviduje kvasinky v t le. V nuji se také 
tibetské medicín  a dodávám také 
tobolky, tinktury, zábaly, masky, bahna, 

aje, kávy, víno a jídla na o istnou k ru 
viz www.suplicek.cz. 

 

Jak relaxujete? 
 

Mým koní kem je tení. Má oblíbená 
knížka “Miluj sv j život“ od  americké 
spisovatelky Louise L.Hay. Samovzd -
lávám a to nejen p es internet, pracuji 
na zahrad , miluji kv tiny, zví ata, 
pohyb i relax v podob  spaní a další 
koní ky podle asu. 

 

P ání ob an m Palkovic dnes na 
téma zdraví. 
 

P eji Vám všem št stí, protože když 
má lov k št stí má vše co pot ebuje 
není nemocný a tím pádem nepot ebuje 
pé i léka e ani alternativní zp soby lé by. 

A my pop ejeme Ani ce, aby se jí 
brzy ozvali v ela i, kte í by byli ochotni 
prodat n jaký ten kilogram v elího 
vosku, který je základní surovinou p i 
výrob  t lových o istných svící. 

D kujeme za rozhovor. 
Iveta Trochtová 

- redak ní rada Palkovických list . 
 

„Když se v život  dostaneme do 
obtížné situace, máme dv  možnosti: 
m žeme se naštvat a hledat n co nebo 
n koho, koho bychom za své potíže 
obvinili, anebo se m žeme této výzv  
postavit tvá í v tvá  a povyr st. Tak 
jako semínko, které se na své cest  za 
sv tlem, musí prodrat kameny, aby se 
z n j stala krásná kv tina. Bojovat 
s životními výzvami, anebo se jim vy-
hýbat, nemá smysl. Jsou tady a my 
jimi musíme projít. M jme dost odva-
hy, abychom rostli do kv tu, jimiž ve 
skute nosti jsme…" 
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Policie eské republiky informuje…  
 

 
Dopravní nehoda 
 

V zimním období se 
p eci jen bourá ast ji. 
Mnohý z idi  si není 
jist, kdy policisty k do-

pravní nehod  volat a kdy to nutné ne-
ní. 

U všech nehod policisté být nemusí, 
pouze tam kde došlo ke zran ní, škod  
nad 100 tisíc korun a na majetku t etích 
osob. 

Být ú astníkem dopravní nehody je 
nep íjemné pro všechny idi e. Okamži-
ky prožité p ed, b hem, ale i po do-
pravní nehod  prožívá každý jinak. Ale 
následný postup by m l být u všech 
shodný. 
 

Zjišt ní co se stalo, zajišt ní 
místa dopravní nehody, v p ípad  
zran ní osob poskytnutí první po-
moci, p ivolání léka ské pomoci 
a následné rozhodnutí zda policisty 
volat i nikoli. 

 

V p ípad  zran ní osoby, vzniku 
škody na cizím majetku zp sobené t etí 
osob  volejte policisty vždy (a to 
i v p ípad , že dojde k poškození do-
pravního zna ení, svodidel, atd.). 

V p ípad , že je zp sobená škoda na 
vozidlech do 100 tisíc korun, policisty 
volat nemusíte.  V tomto p ípad  je však 
d ležité sepsat spole n  „Záznam 
o dopravní nehod “. Povinnost se-
psat záznam je dána zákonem. Jedná se 
o tzv. Evropský protokol o dopravní ne-
hod . Tento formulá  je sou ástí každé 

zákonné pojistky. Je 
zpracován v propisova-
cí form  na t ech lis-
tech. D ležité je vyplnit 
všechny údaje, které 
formulá  požaduje a to 
z d vodu následné likvidace pojistné 
události pojiš ovnou. Pokud se ú astníci 
dopravní nehody nejsou schopni domlu-
vit kdo je viníkem, tedy kdo nehodu 
zp sobil – volejte policisty. 

Nezapome te vyplnit údaje o idi i, 
v etn  ísla zákonné pojistky, vyhotovte 
ná rtek dopravní nehody a také v n m 
ozna te místa poškození vozidel. D leži-
té je, aby oba zú astn ní s údaji 
o pr b hu nehody souhlasili a tuto 
skute nost potvrdili slovn  do pro-
tokolu a následn  jej podepsali. 

Poté vám už zbývá jediné, vozidla 
z vozovky odstranit, a pojistnou událost 
ohlásit na pojiš ovny. Samotná likvidace 
pojistné události, tedy náhrada zp so-
bené škody již závisí na vy íslení pojiš o-
ven. Dobré je také po nehod  kontakto-
vat svou pojiš ovnu, která Vás navede, 
co máte d lat. Mnohdy máte také p ipo-
jišt ní asisten ních služeb, jejichž sou-
ásti je také odtah vozidel. 

P ílohou tohoto zpravodaje je také 
informa ní karta „ idi i domluvte 
se!“ a brožura BESIPu Postup p i 
zvládání dopravní nehody. 

 
 

por. Mgr. Petr G es, 
preventivn  informa ní odd lení 

K P MSK Ostrava 
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Žádost Policie R o spolupráci !!! 
 

Žádáme místní ob any o spolupráci 
p i ztotožn ní osoby podez elé z p epa-
dení mladé dívky, ke kterému došlo 
v obci Palkovice poblíž autobusové za-
stávky U Transformátoru dne 10.2.2012 
v dopoledních hodinách.  V p ípad  po-

znatku k tomuto p ípadu a osob  ne-
známého pachatele volejte pracovníky 
kriminální policie Frýdek-Místek, por. 
Bc. Zden k Hodula, 777 244 423, 
nprap. Bc. Daniel Maršálek, 777 202 060, 
por. Mgr. Martin Vojtíšek, 603 888 647, 
nebo volejte na linku 158. 

D kujeme za spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 

I D E N T I K I T

Popis NP :  muž světlé hladké pleti, +- 30 let, 170-175 cm vysoký,
        silnější postavy, kulatý obličej, modré oči, širší nos,
        plnější rty zvláště spodní ret, hovořil česky.

Popis oblečení : černá zimní šusťáková bunda, tmavě modré rifl e,
     černý kulich na hlavě, černé rukavice.

Poznámka : měl tik (škubal hlavou na jednu stranu)
         sám pro sebe si něco mumlal.  
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Základní škola a mate ská škola Palkovice 
 

 
Váno ní dílna s rodi i 

 

Dne 8. prosince 
2011 m la I. B váno ní 
dílnu s rodi i. Rozd lili 
jsme se do pracovních 
skupinek podle toho, co 
kdo cht l vyráb t. D lali 
jsme vlo ky z pedigu 

(p írodní materiál na pletení koší k …), 

and la z borového kmene, and lí ky 
z minikv tiná k , váno ní p ání ka, 
svícny a další váno ní ozdoby. P i dob-
rém aji a káv  nám p íjemn  ub hlo 
odpoledne plné sváte ní pohody. Na 
záv r si ást výrobk  d ti s rodi i ne-
chali a ást jsme p ipravili na váno ní 
jarmark. 

Zapsala Mgr. Miroslava Žídková 
 
 
 
 

 

teme d ti d tem  
 

V listopadu za ala spolupráce mezi 
I. B a IX. t ídou. V dob , kdy d ti za a-
ly skládat první slova a v ty, jim dodaly 
starší spoluža ky motivaci. P ipravené 
setkání bylo p íjemné a ob ma stranám 
užite né. Pokra ovalo v dob  p edvá-
no ní tením váno ních p íb h . P ed-
ítání je sou ástí akce „Celé esko te 

d tem“. Cílem této akce, které v nu-
jeme zna né úsilí, je, aby d ti netrávily 
tolik asu u televize, po íta  a jiných 
médií, ale nau ily se v novat knížkám. 

tením d ti rozvíjejí svoji slovní zásobu, 
obohacují svou fantazii …u í se smys-
lupln  trávit volný as, vytvá et si vlast-
ní chvíle pohody p i ve erním tení

s rodi i. Ale u í se hlavn  smyslupln  
vyjád it svoje myšlenky. Je p íjemné, 
když si rodi e v dnešním usp chaném 
medializovaném sv t  najdou as na 
spole né tení knížek, popovídání 
o nich. Obohacují tím nejen své dít , 
ale i sv j vzájemný vztah. Je d ležité 
spolu mluvit, vnímat se navzájem, vést 
k mluvení d ti odmali ka. A proto 
poj me si íst, povídat. Je d ležité si 
povídat, nejen u knížek. Zajd me si do 
knihovny. Máme ji moc p knou, ve 
škole i tu obecní. Navšt vujeme je ob . 
Te  je na to ten správný as. P ejeme 
všem stejn  p íjemné chvíle p i tení 
tak, jako je trávíme my. 

 
Zapsala Mgr. Miroslava Žídková 

 
 
 

 
 
 

Sout ž ve sb ru kaštan  a žalud  
 

Letošní léto bylo 
velmi p íznivé ke 
všem plod m, a pro-
to tedy nebylo divu, 
že žáci nasbírali 
v pr b hu íjna cel-

kem 3 037 kg kaštan  a žalud . Sout -
že se zú astnilo 107 žák  1. stupn . 
Mezi nejlepší, kte í nasbírali více než 
100 kg pat ili: 
 

1. místo:  Krpec Samuel, 
  3. t ., 247 kg 
2. místo:  Peške Dalibor, 
  5. t ., 156  kg 

20
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3. místo:  Peške Mat j, 
  1. B, 146 kg 
4. místo:  Bolek Natanael, 
  1. A, 130 kg 
5. místo:  Chýlková Adéla, 
  3. t . 129 kg 
6. místo:  Krpec Vojt ch, 
  3. t . 125 kg 
7. místo:  Halatová Sára, 
  4. t . 112 kg 
8. místo:  Kocich Martin, 
  5. t . 110 kg 
 

Všichni žáci, kte í se sout že zú ast-
nili, byli 21. prosince odm n ni krás-

nými cenami a spoustou sladkostí zá-
stupci Mysliveckého sdružení Olešná 
p. Františkem Kucha em a p. Jaromí-
rem Tká em. 

Také vít zná 3. t ída byla odm n na 
vycházkou ke krmelci se zasv ceným 
výkladem p. Tká e a v doprovodu jeho 
loveckého psa Arona. 

Tato tradice již trvá 12 let a my dou-
fáme, že spolupráce bude pokra ovat 
i nadále stejn  úsp šn  a naše d ti bu-
dou moci projevit nejen zájem o naši 
lesní zv , ale dozví se vždy ješt  spoustu 
zajímavostí od t ch nejpovolan jších. 

 
 
 
 

 

Výsledky vzd lávání za 1. pololetí 
2011/12 
 

V 1. pololetí školního roku 2011/12 
navšt vovalo naši školu celkem 261 žá-
k . Na 1. stupni prosp li všichni žáci, 
123 žák  prosp lo s vyznamenáním, 
z toho 74 se samými jedni kami. Na 
2. stupni prosp lo 52 žák  s vyzname-
náním, z toho 7 se samými jedni kami. 
Dva žáci neprosp li. Za reprezentaci 
školy, pe livou p ípravu na vyu ování 
a za práci pro t ídu bylo ud leno celkem 
108 pochval t ídního u itele. K posílení 
kázn  bylo ud leno celkem 19 napome-
nutí t ídního u itele, 9 d tek t ídního 
u itele a 3 d tky editele školy, p evážn  
za porušování školního ádu, káze ské 
p estupky a neomluvenou absenci. 

Ve školní družin  jsou ve školním ro-
ce 2011/12 otev ena 3 odd lení, in-
nosti družiny se pravideln  ú astní 89 
žák  z 1. - 5. t ídy. 

Naši žáci mají možnost po vyu ování 
navšt vovat nepovinné p edm ty a kro-

užky. Sportovní hry navšt vuje 49, Ná-
boženství 40, Dramatickou výchovu 20, 
Cvi ení z matematiky 18, P vecký sbor 
14, Sportovní kroužek 40, Výtvarný 
kroužek 28, Rybá ský 18, Angli tinu 
15, P írodov dný kroužek 13 a Kroužek 
výpo etní techniky 11 žák . 

Naši žáci se zapojili také do sportov-
ních a zájmových sout ží, nap . p es-
polní b h – 2. a 3. místo v okresním ko-
le;  stolní tenis – 3. místo v okresním 
kole, turnaj Povodí Ond ejnice – 1. mís-
to;  florbal  – turnaj Povodí Ond ejnice 
– 2. a 4. místo; vybíjená - 3. místo 
v okresním kole; volejbalový pohár 
– okresní kolo 1. místo. 

V rámci preventivních aktivit se žáci 
1. - 9. ro níku pravideln  ú astní prožit-
kových program  Bu  OK, pro rodi e 
jsme p ipravili na téma zneužívání návy-
kových látek p ednášku a besedu 
s odborníky. Žáci se zapojili do projektu 
Zdravé zuby, BESIP, Les ve škole. 
S velkým zájmem se žáci 4. - 9. ro níku 
zú ast ují bruslení ve Víceú elové spor-
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tovní hale ve Frýdku-Místku. Naše škola 
p ipravila pro žáky i ve ejnost v rámci 
školního projektu výstavu k innosti zá-
jmových spolk  a organizací ve 20. sto-
letí, pokra ujeme ve vým nných poby-
tech žák  s žáky družebních škol z Kilbu 
v Rakousku a z Bujakowa v Polsku, no-
v  p ipravujeme spole ný projekt se 
školou v Zázrivé na Slovensku. 

 

Zápis do 1. t ídy pro školní rok 
2012/13 se konal v pátek 20. ledna 
2012. Zákonní zástupci podali celkem 
27 žádostí o p ijetí a 1 žádost o odklad 
školní docházky. 
 
D kuji všem, kte í škole pomáhají. 
 

Mgr. Ivo Fišer, editel školy 
 
 

Zápis do mate ské školy v Palkovicích bude 29. kv tna 2012 
 

Žádosti o p ijetí d tí k p edškolnímu vzd lávání v mate ské škole v Palkovicích se 
budou od zákonných zástupc  d tí p ijímat v úterý 29. kv tna 2012 v dob  od 
7.00 do 14.00 hodin na sekretariátu ZŠ a MŠ Palkovice, . p. 287. Registrovány 
budou pouze žádosti ádn  vypln né, potvrzené d tským léka em. S žádostí p ed-
loží zákonní zástupci ob anský pr kaz, rodný list dít te a kartu zdravotního pojiš-
t ní dít te, doloží také místo trvalého pobytu dít te.  Formulá  žádosti o p ijetí si 
zákonní zástupci mohou vyzvednout na sekretariátu školy nebo v mate ské škole. 
Kritéria pro p ijímání d tí do mate ské školy jsou zve ejn na na www stránkách ZŠ 
a MŠ Palkovice (http://palkovice.skolyfm.cz/images/prijmanideti.pdf), k nahléd-
nutí jsou také v mate ské škole a na sekretariátu školy (p ednostn  budou p ijímá-
ny d ti rok p ed zahájením školní docházky, dalšími kritérii jsou nap . trvalý pobyt 
dít te v Palkovicích, v k dít te, po adí podání žádostí o p ijetí). 

Mgr. Ivo Fišer, editel školy 
 
 
 

Spole enská rubrika 
 

 
Blahop ejeme… 
 

 

Od listopadu lo ského 
roku až do února 2012 
své krásné kulatiny osla-
vili paní Božena Jur-
ová, Eliška Hocho-

vá, Ludmila Kr ová, 
Marie Kr ová, Vlasta 
Lišková, Marie Pra-

šivková, Anežka Široká z Palkovic 
a Terézia Chudjaková z Myslíku. 

Dále pak pánové Ladislav Krpec 
a Zden k Halata z Palkovic. 
 
Život chutná i lidem bílých vlas , 
i když asem pár jich vypadá, 
pro radost budete žít do konce 
našich as . 
Vždy  ješt  mnohé život chystá Vám, 
proto íši vína pozvedáme, 
na Vaše úsp chy, lásku, št stí, klid 
a zdraví p ipíjíme! 
Tak vesele víno popíjejte a písni ku 
si zazpívejte! 



S dobrou náladou se pak na vše podívejte 
a sv j krásný život v klidu dál dlouho 
užívejte! 

 

P eje redak ní rada 
Palkovických list , starosta 

rada a zastupitelsvo obce a KPOZ. 
 
 
 
 

 
 

Rozlou ili jsme se… 
 

Navždy nás opustili 
Milada Kahánko-
vá, Václav Mi ul-
ka, Josef Vyvial, 
Ji í Rusek, Eliška 
Fiedlerová 
a Otilie Jan ová 

z Palkovic a en k Zátopek z Myslí-
ku. 
 
 

Stojíme tiše, v o ích slzy, 
ruce jsou spjaty, prosíme, 
a  alespo  jednou, na malou chvíli, 
a  ješt  tv j úsm v spat íme. 
Kdo žije v srdcích svých milých, není 
mrtev, je jen vzdálen. 
 

P ijm te naší up ímnou soustrast. 
 Rada a zastupitelstvo 
obce Palkovice, KPOZ 

a redak ní rada Palkovických list .
 
 

Zahrádká i 
 

 
Kalendá  zahrádká e… 
 

Únor 
Okrasná zahrada 
 

je v únoru v tšinou pokryta bílou pe-
inou a z ní vykukují vyšší rostliny. 

V p ípad , že není dostatek sn hové 
pokrývky, p sobí zahrada ješt  smutným 
dojmem. Ovšem i v tomto období je 
možné si pohled na zahradu zpest it. 
Existuje n kolik druh  rostlin, které jsou 
schopné b hem t chto nep íznivých 
podmínek vykvést. 

V únoru za ínají na zahrad  
kvést n které okrasné d eviny, trvalky, 
cibulnaté a hlíznaté kv tiny. Jako první 
vykvétají cibuloviny, mezi které pat í 
sn ženky, lado ky a talovíny. Z ran  
kvetoucích zajímavých ke  to pak jsou 

nap íklad Lýkovec, který je možné 
i u nás nalézt voln  v p írod . Jedná se 
o opadavý ke , se vzp ímeným r stem. 
Kvete v tšinou syt  r žovými kv ty, kte-
ré vykvétají v únoru p ed olist ním rost-
liny a díky tomu jsou velmi výrazné. 
U jednoho pupenu v tšinou vykvetou 
2 kv ty, které mají siln  sladkou v ni. 
Na za átku léta dozrávají v plody, které 
jsou elip ité a jedovaté. Samotný ke  
roste pomalu a po výsadb  špatn  snáší 
další p esazování. Z mén  známých ke  
kvetoucích brzy na ja e je to pak Vilín 
prost ední. Vilíny jsou opadavé ke e, 
které jsou díky své st ední vzr stnosti 
vhodné do každé zahrádky. B hem roku 
si ho v tšina lidí ani nevšimne, protože 
není nijak nápadný, ada lidí si ho díky 
podobnosti list  splete s lískou. Pravá 
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krása této rostliny vynikne v období led-
na až února, kdy na holých v tvi kách 
za nou vykvétat zajímav  utvá ené a ba-
revné kv ty. Jejich krásu ješt  zvyšuje 
kontrast se sn hovou pokrývkou okolo. 
Využití je ist  jako solitéra. Kv ty mají 
r zné barvy (od žluté, p es oranžovou až 
do ervené), skládají se z mnoha t ásní  
vyr stají na holém d ev . Jelikož mají 
kv ty rády chlad, vykvétají velmi brzy 
a opadávají s p íchodem prvních teplých 
dn . Rostlina má ráda vlhkou, kyselejší 
p du a nesnáší zvýšený obsah vápna. 
Z hlediska umíst ní preferuje spíše mír-
né výsluní i mírný polostín. Starší rost-
liny se nedoporu ují upravovat ezem. 
Mrazuodolnost rostliny je dostate ná, 
snáší i mrazy okolo -30°C. Velmi asn  
vykvétá i Kalina Bodnatská (Vibur-
num x bodnantense 'Dawn'). B hem 
mírných zim je schopna vykvést již kon-
cem prosince a v závislosti na klimatic-
kých podmínkách vydrží kvést n kdy až 
do b ezna. Kv t m nevadí ani zapadání 
sn hem. Rostlina je opadavá a má íd-
kou korunu. Listy jsou pevné, vej ité 
a po okraji mírn  pilovité. Kv ty jsou 
trubkovité, syt  r žové, b hem kvetení 
sv tlají. Z pupenu na bezlisté v tvi ce 
vykvete vždy shluk kv t  se silnou na-
sládlou v ní. Tato v n  je nejvíce patrná 
p i teplejších dnech, kdy nám navozuje 
pocit p icházejícího jara. Z hlediska ná-
rok  je rostlina nenáro ná, preferuje pl-
né slunce, st edn  živnou p du a mírnou 
zálivku. ez rostlina nevyžaduje, pokud 
ovšem ežeme, vždy po odkv tu na ja e. 
 Koncem m síce odkrýváme chvojím 

chrán né trvalky, prov ujeme stav 
uskladn ných cibulovin. U balkóno-
vých rostlin, které máme na p ezi-

mování v chladnu, zkontrolujeme p í-
tomnost šk dc . 

 Nem li bychom vstupovat na zmrzlý 
trávník, aby mrazem zk ehlá stébla 
trávy neodumírala. Pokud už v tep-
lých oblastech p da rozmrzne, m -
žeme na trávník p idat jemný kom-
post. 

 V teplých místnostech i sklenících 
již m žeme osázet truhlíky. 

 Vyséváme letni ky do nádob, 
aby se mohly rychleji vyvíjet pro 
pozd jší výsadbu. 

 Nemocné a odum elé d eviny od-
straníme i s ko eny. 

 Pokud nejsou mrazy, m žeme zmla-
dit stálezelené listnaté stromy 
a živé ploty. 

 Pelargónie, které úsp šn  p ezimo-
valy, je v únoru vhodné se íznout 
o jednu i dv  t etiny u každého vý-
honu. Díky ezu budou košaté, roz-
v tvené. Ke konci m síce již m žete 
rostliny p esadit do nového substrátu 
(vhodný je zahradnický substrát smí-
šený s pískem a vyzrálým kom-
postem). P i p esazování zakra te ta-
ké p íliš dlouhé ko eny. 

 

Ovocná zahrada 
 

V únoru m žeme za bezmrazých dn  
již za ít s pro ezáváním strom , které 
pot ebují zmladit. ez ostatních jádrovin 
bychom m li nechat až na kv ten, pec-
koviny bychom pak nem li ezat v bec. 
Pro ezat bychom m li i bobuloviny, kte-
ré tím zmladíme a zárove  tak napom -
žeme kvalitní sklizeni. St íháme výhony 
starší ty  let, které poznáme podle to-
ho, že mají na ernalou barvu. 
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Tvarování a ez je základní složkou 

celkové pé e o ovocné d eviny. Cílem 
ezu je vytvarovat pevnou kostru stromu 

a p ivést rostlinu brzy do plodnosti. Dal-
ším d vodem je zabezpe it optimální 
podmínky pro vývoj plod  v korun  
a v neposlední ad  zlepšit zdravotní 
stav a prodloužit životnost výsadby. 
Z hlediska ezu si v tšina lidí chybn  p i-
azuje ú inek zimního ezu na celkovou 

velikost stromu a velikost jeho p ír stk . 
Ve skute nosti však je celková délka vý-
hon  a objem koruny na konci vegetace 
v tší u rostlin ezaných než u rostlin ne-
ezaných. To samé platí u rostlin, které 

dlouhodob  neplodí. Hlubokým ezem 
podpo íme bujný r st a tím odsouváme 
p ípadnou plodnost ješt  dále. P i pé i 
o ovocné d eviny má na plodnost v tší 
vliv ohýbání v tví než p ípadný ez. Je 
známo, že ím mají výhony více vodo-
rovný r st, tím zpravidla ubývá vegeta -
ní r st a vytvá ejí se v tší p edpoklady 
pro plodnost. O samotném zp sobu e-
zu nejvíce rozhoduje druh ovocné d evi-
ny a systém p stování. Podle životního 
období d eviny lze ezy rozd lit na ez 
výchovný (v prvních p ti letech po vý-
sadb ), ez udržovací ( ezy v období 
plodnosti stromku) a následn  ez zmla-
zovací. ez výchovný provádíme po 
výsadb , abychom rostlin  zajistili lepší 
šanci na ujmutí. Odstran ním výhon  
a tím i redukci kv tních pupen  zárove  
stimulujeme r st. V dalších ty ech le-
tech zajiš ujeme tímto ezem zdárný vý-
voj a p ipravujeme stromek pro násled-
né období plodnosti. Po p echodu do 
období plodnosti p echázíme k ezu 
udržovacímu. Tímto ezem se snažíme 
o maximální prodloužení období plod-

nosti a snažíme se zajistit výbornou kva-
litu plod . Pokud ovocné stromy p e-
jdou do období slabého r stu, nepravi-
delných výnos  a drobných plod , je 
t eba p istoupit ke zmlazovacímu e-
zu. 
 V únoru dokon ujeme opat ení 

z p edchozího období, škrabkou se-
škrabujeme na plachtu borku, která 
je úkrytem pro p ezimující šk dce 
a spálíme ji. 

 V druhé polovin  února, pokud ne-
mrzne, provedeme 1. post ik 
všech strom  a ke  0,6 % rozto-
kem Kuprikolu nebo 0,6% roztokem 
Championu. Tento post ik má mno-
ho preventivních ú ink  - proti suché 
skvrnitosti list  peckovin, rakoviny 
strom  i strupovitost jádrovin. Pokud 
není mrazivé po así, opláchneme ta-
kovýmto p ípravkem kmeny a silné 
v tve strom , na nichž se zpravidla 
nachází nejvíc larev šk dc . Máme-li 
na zahrad  problémy se zvýšeným 
výskytem mšic, post íkáme také leto-
rosty, kde se vyskytuje nejvíc jejich 
vají ek.  

Broskvon  bychom m li ošet it p í-
pravkem proti kade avosti. Houba kade-
avosti napadá asn  zjara listy, které 

jsou nápadn  zdu elé a mají na sob  
sv tle zelené skvrny. Pozd ji se na nich 
vytvo í ervené puchý e. Napadené listy 
jsou krátké, deformované a brzo opadá-
vají. Díky tomuto opadu list  musí stro-
my b hem vegetace znovu rašit a tím se 
velmi vysilují. Houba p ezimuje ve form  
spor na povrchu pupen  a v tví a na ja-
e napadá malé, ješt  nerozvinuté lístky. 

Podmínkou infekce je teplota kolem 
10°C a ovlh ení rostliny, kdy kapky 
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vody transportují infekci do pupen . 
Samotná teplota ovliv uje i délku in-
fek ního období. Když jsou teploty vyšší 
je období kratší a naopak, p i teplotách 
nižších se m že infek ní doba prodloužit 
až na 6 týdn . Chemickou ochranu je 
nejvhodn jší provád t v období nalévání 
pupen , nejpozd ji ovšem p i pror stání 
terminálních pupen  na v tvích. Apliku-
jeme m naté fungicidy a aplikaci opa-
kujeme po sedmi až deseti dnech. 
V p ípad  vlhkého po así m žeme apli-
kaci opakovat pot etí, op t v rozmezí 
sedmi až deseti dn . Vhodné prost edky 
pro aplikaci proti kade avosti broskvoní 
jsou nap íklad Champion 50WP, Delan 
750SC nebo Syllit 65. Škála vhodných 
post ik  je ale mnohem širší. 
 Chráníme stromy proti mrazovým 

trhlinám zasti ovacími deskami nebo 
bílením. (Provádíme vápenným mlé-
kem, které se p ipravuje z páleného  
vápna - 1kg / 10l vody). 

 M žeme za ít s hnojením rostlin. Po 
sn hové pokrývce rozhodíme kom-
plexní hnojivo nebo kompost 
(s vodou z tajícího sn hu jejich živiny 
proniknou do p dy). 

 Okopeme zem kolem révy vinné. P i 
teplotách nad bodem mrazu prove-
deme ez vinné révy. S ezem ne-
smíme p íliš otálet, protože v rév  
proudí velmi brzy míza, takže rostlina 
pak p i pozdním ezu „plá e". 

 Koncem m síce m žeme za ít rou-
bovat meru ky, t ešn  a višn .  

 Shrabeme a zkompostujeme posled-
ní zbytky zahradního listí. 

 Kontrolujeme stav uloženého ovoce. 
Zkažené i kazící se odstraníme. 

 Sklize  jahod m žeme urychlit tím, 
že rostlinky p ikryjeme fólií, kterou 
ale nesmíme úpln  uzav ít, aby moh-
ly být jahodníky opylovány v elami. 
Rostliny nám díky fólii vykvetou již 
v dubnu a plodit za nou po átkem 
ervna. 

 

Zeleninová zahrada 
 

V únoru sklízíme ozimou cibuli, špe-
nát, r ži kovou kapustu, cibuli se ku 
a listy kade ávku. Za p íznivých podmí-
nek m žeme v teplejších oblastech vysé-
vat cibuli, mrkev, edkvi ky a špenát, 
které p ikryjeme netkanou textilií, aby-
chom je ochránili p ed mrazy. M li by-
chom pohnojit koš álovou, plodovou ze-
leninu a brambory. Saláty, listová, cibu-
lová a ko enová zelenina naopak erstvé 
hnojení, kterým bychom podpo ili hni-
lobu a ko enové šk dce, mít nesm jí. 
 Abychom p edp stovali sazenice, 

vyséváme do nádob raný salát, 
letní pór, ranou koš álovou zeleninu, 
papriku, bazalku, majoránku a kon-
cem února raj ata.  

 Do nádob p epichujeme semená ky 
r zných druh  zeleniny.  

 Substrát pro výsev musí být lehký 
a nem l by obsahovat mnoho živin, 
ty p i klí ení a vzcházení semen po-
t eba nejsou. Zakoupit lze i speciální 
substrát pro množení a výsevy. Ze 
zahradní zeminy a písku, malé trošky 
kompostu, p ípadn  perlitu, rašeliny 
i vyleh ujících kuli ek polystyrenu, 

si ale m žete p ipravit i vlastní. 
 Semínka jemn  p itla íme na po-

vrch, nezasypáváme, nebo pouze 
nepatrnou vrstvou substrátu. 
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 Misky je vhodné p ikrýt fólií i pr -

svitným, perforovaným plastem pro 
zajišt ní vhodn jšího mikroklima. 
Substrát pak také mén  a pomaleji 
vysychá. Komfortním ešením je 
sadbova .  

 Vzcházející semínka je nejlepší rov-
nom rn  rosit rozprašova em na kv -
tiny, aby je proud vody nepoškodil. 

 Zásadní je dostatek sv tla na jižn  
i východn  orientovaném okenním 

parapetu. Pokud je denního sv tla 
málo, m žete jej nahradit pomocí fo-
tosyntetické zá ivky, nebo si pomoci 
sv tlo odrážejícími deskami umíst -
nými od okna za výsevem (nap . kar-
ton polepený alobalem). 

 Rané odr dy edkvi ek lze do 
teplého i poloteplého, hnojem i 
kompostem vyh ívaného pa eništ  
vysít již v únoru, sklízet je pak m žete 
již ve druhé polovin  b ezna. Jsou 
otužilé, ale jarní mrazíky je p i vzchá-
zení mohou poškodit. Pokud pa eniš-

t  nesta í, m žete je ješt  p ekrýt leh-
kou bílou netkanou textilií. Mezi kva-
litní nové rané odr dy edkvi ek pat í 
nap íklad Viola, Prima, Sixta, Duo. 

 Pro první asnou sklize  nových 
brambor m žete nechat naklí it 
sadbu již koncem února. Položíme je 
do vzdušných bedýnek nebo lísek 
tak, aby nahoru sm ovalo co nejvíce 
o ek. Umístíme je na sv tlé místo, 
kde se teplota pohybuje mezi 10°C 
až 15°C. Velmi d ležité je sv tlo, 
nebo  zajistí silné, nazelenalé klí ky. 
Pro rannou sklize  a asné, únorové 
nakli ování jsou vhodné rané odr dy 
brambor. (nap íklad Rosara, Velox, 
Dali, Leoni, Vitese, Princess). 

 Zryjeme p du v záhonech a poté je 
pohnojíme. 

 Záhony ješt  p ed výsadbou pováp-
níme páleným vápnem. 

 Kontrolujeme stav uložené zeleniny. 
Zkaženou a kazící se odstraníme. 

Ing. Vratislav Obadal 
 

 

Recepty pro Vás… 
 

 

 
Masopust, t ítýdenní svátek, 

který v minulosti za ínal svát-
kem T í král  a kon il popele ní 
st edou. Toto období p edcháze-
lo ty iceti dennímu postnímu 
období p ed Velikonocemi, kdy 
se má opustit od požívání masa. 
Proto byl masopust oficiáln  
považován za svátek jídla. Jedi-
ným a hlavním ú elem bylo se 
dosyta najíst. Nezbytnou sou-
ástí masopustního jídelní ku 

byly koblihy smažené na másle. 
Na stole ovšem nemohly chyb t 
ani boží milosti, klobásy a sla-
nina a pochopiteln  pálenka. 
Popele ní st eda se již nesla 
v p ísn  postním duchu. Ob d 
tvo ila v tšinou o ka s vají -
kem, sýr, chléb, va ená krupice 
nebo pe ené brambory. Její ter-
mín p ipadá na 40. den p ed Ve-
likonocemi letos na 22. února. 
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Masopustní koblihy 
 
Pot ebujeme: 500g hladké nebo po-
lohrubé mouky, 40g droždí, 5 žloutk , 
50g cukru mou ka, 1 vanilkový cukr, 
70g másla, 1/2 lži ky soli, 2 lžíce rumu, 
š áva a k ra z 1/2 citronu, 250ml mlé-
ka, olej, 10 lžic zava eniny, cukr na po-
sypku 
 
Jak na to: 
 
Nejd íve si p ipravíme kvásek z droždí, 
lžíce cukru, vlažného mléka a 2 lžic 
mouky a necháme ho na teplém míst  
vykynout. Zm klé máslo se žloutky pro-
šleháme se zbytkem cukru, vanilkovým 

 
 cukrem a solí do p ny. P idáme rum, 
citronovou k ru a š ávu, mléko, kvásek, 
prosetou mouku a zad láme na hebké 
t sto, které necháme vykynout. T sto 
rozd líme na dva díly a vyválíme na dva 
siln jší pláty. Na jeden pak skleni kou 
nazna íme koblihy - do st edu dáme za-
va eninu. Plát pak p ekryjeme druhou 
polovinou t sta a skleni kou vypichuje-
me koblihy. Na pomou eném vále je 
p ikryté necháme znovu vykynout. 
V širším kastrolu rozpálíme vyšší vrstvu 
tuku a vkládáme do n j koblihy spodní 
stranou nahoru, když zezlátnou, oto íme 
je. Koblihy by m ly p i smažení voln  
plavat. Podáváme poprášené cukrem. 

 

 
Fašiangové šišky 
 
Pot ebujeme:  1 lžíci cukru, 250g 
hladké mouky, s l, 250g tvarohu, olej, 
1 lži ku jedlé sody, 1dl mléka. 
 
Jak na to: 
 

Hladkou mouku prosijeme do mísy. 
P idáme sodu, tvaroh, mléko, špetku so-
li a cukr a vypracujeme v hladké t sto. 
Hotové t sto zabalíme do folie a ne-
cháme 30 minut odpo inout. Odpo inu-

té t sto vyválíme do 
výšky jednoho cen-
timetru a hrní kem 
nebo vykrajovacím 
kole kem vykraju-
jeme kole ka. 

V pánvi nebo 
hrnci si rozeh ejeme 
vysokou vrstvu oleje 
a kole ka v ní smažíme do zlatova.  
Usmažené kole ka osušíme od p eby-
te ného tuku a posypeme mou kovým 
cukrem. 

 
 

Masopustní gulášek 
 
Pot ebujeme: 30dkg uzeného b ku, 
50dkg zadního hov zího masa, 2 lži ky 
celého pep e  velkou cibuli, s l, sádlo, 
trošku hladké mouky 

Jak na to: 
 

Maso nakrájíme na kostky, osolíme 
a poprášíme moukou. Na sádle necháme 
zesklovat t cibuli, p isypeme pep  a p i-
dáme maso. Asi dvacet minut smažíme 
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za stálého míchání. Poté podlijeme vo-
dou. Maso dusíme dom kka a už neza-
huš ujeme. Zajímavou chu  guláše m -
žeme zvýraznit p idáním osmažené cibul-

ky, kterou pokrm posypeme t sn  p ed 
podáváním. M žeme servírovat ve vydla-
baném bochníku. 

 

Postní pu álka – starodávný rituál-
ní pokrm 
 

Tento pokrm se p ipravoval pravi-
deln  o první postní ned li po popele ní 
st ed . Jedl se krom jiného proto, aby 
se lov ku vyhýbala zran ní a m l dosta-
tek sil. Pokrm samotný je velmi jedno-
duchý neb se upe e p edem naklí ený 
hrách. Neloupaný hrách dejte nejprve 
 

 p es noc nabobtnat. Poté ho p endejte 
do síta a nechte ho na sv tle klí it s tím, 
že ho b hem dne t ikrát i vícekrát pro-
pláchnete studenou vodou. 

Když hrách naklí í, vložte ho do pe-
ká ku a s trochou oleje ho zvolna pe te 
v troub , p ípadn  opražte na pánvi. 
Nej ast ji se k upav  vype ený hrách 
pojídal s medem. 

Iveta Trochtová

 

 

Kino 
 

 
DLUH 
Nová americká krimi-detektivka. Kaž-
dé tajemství n co stojí. 
PÁTEK 2.3.2012 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- K  
P ístupnost: Od 12 let, eské zn ní, 
112 minut, širokoúhlý, 
premiéra: 27. íjna  2011 
 
MISTROVSKÝ PLÁN 
Nová americká komedie. Oby ejní 
lidé. Neoby ejná loupež. 
PÁTEK 9.3.2012 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- K  
P ístupnost: Od 12 let, eské titulky, 
104 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 10. listopadu 2011 
 
VELKÁ VÁNO NÍ JÍZDA 
Nová americká animovaná rodinná 
komedie.  

NED LE 18.3.2012 V 15.30 HOD. 
Vstupné 40,- K  
P ístupnost: P ístupný, eské zn ní, 
98 minut, klasický, 
premiéra: 8. prosince  2011 
 
PERFECT DAYS 
- I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 
Nová eská komedie.  
PÁTEK 23.3.2012 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- K  
P ístupnost: Od 12 let, eské zn ní, 
110 minut, širokoúhlý, 
premiéra: 3. listopadu 2011 
 

ANONYM 
Nové anglicko-n mecké drama. 
PÁTEK 30.3.2012 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- K  
P ístupnost: Od 12 let, eské titulky, 
130 minut, širokoúhlý, 
premiéra: 10. listopadu 2011 
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Termínový kalendá  
 

 
 25.2. Aerobikstar – sout ž v aerobiku – t locvi na Palkovice 8.30 
   3.3. Volejbal – ženy „B“ – Kop ivnice – t locvi na Palkovice 10.00 
 10.3. Volejbal – ženy „A“ – Litovel – t locvi na Palkovice 10.00 
 16.3. Výkup k ží – dle harmonogramu 
 24.3. Volejbal – muži „A“ – Drásov – t locvi na Palkovice (sál .1) 10.00 
 24.3. Volejbal – ženy „A“ – Prost jov – t locvi na Palkovice (sál .2) 10.00 
 31.3. Regionální p ehlídka pódiových skladeb – t locvi na Palkovice 10.00 
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