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Pranostika 
 

 
 

Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá. 

Na Martina s mocí vtrhne zima v noci. 

Radost Martina je husa a džbán vína. 

Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. 

Listopadová mlha zhasíná slunce. 

Ondřejův sněh, ten nám žito sněd. 

Na Saturnina skučí meluzína. 
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Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 
27. 9. 2011 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 20. 7. 2011 do 8. 8. 2011 a kontrolu 

usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce. 
2) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 31. 8. 2011. 
3) Informaci místostarosty obce o průběhu výběru dodavatele na dokončení zatep-

lení bytového domu Palkovice 320. 
4) Dopis manželů Lukešových, Palkovice 653, se stanoviskem ke stavbě kanaliza-

ce na pozemku parc. č. 1216/1 k. ú. Palkovice. 
5) Informaci starosty obce o záměru odkupu pozemku pod komunikací parc. 

č. 528/6 a pod autobusovou zastávkou parc. č. 279, oba k. ú. Myslík. 
6) Informaci p. Štěrby o průběhu výstavby a financování kanalizace III. etapa Mys-

lík směr Kozlovice. 
7) Sdělení občanů Myslíku s požadavkem na zřízení obecní večerky v budově 

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

la. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Vratislav Obadal, Ing. Tomáš 

Opěla. 
4) Rozpočtové změny č. 4, rozpočtu obce Palkovice v roce 2011 dle přílohy 

č. 1 zápisu. 
5) Rozpočtový výhled obce Palkovice na roky 2012 až 2031. 
6) Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti mezi obcí Palkovice a firmou Fest-

Bau, s.r.o., o směně části parcel č. 1551 a 1550 k. ú.Palkovice dle geometric-
kého plánu č. 1497-133/2009. 

7) Mandátní smlouvu č. 11008 mezi obcí Palkovice a firmou Hausing, s.r.o., 
na výkon autorského dozoru nad prováděním stavby „Rozšíření kanalizační sítě 
v obci Palkovice - 2. část“. 

8) Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 1/2011 o stanovení místního ko-
eficientu pro výpočet daně z nemovitostí. 
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9) Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 2/2011 o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností. 

10) Na základě dopisu manželů Lukešových, Palkovice 653, ze dne 9. 9. 2011, dle 
bodu I./4 tohoto zápisu, se zamítavým stanoviskem k výstavbě kanalizace 
II. etapa Palkovice na jejich pozemku parc. č. 1216/1 k. ú. Palkovice, že 
v dané lokalitě nebude v současné době výstavba kanalizace provedena. 

11) Záměr realizace projektu, dotovaného z OPŽP v rámci prioritní osy 1.3.1., za-
měřeného na snižování rizika povodní, jehož součástí bude tvorba digitálních 
povodňových plánů, lokálního výstražného systému (vodoměrné hlásiče) a va-
rovného systému s napojením na zadávací pracoviště IZS (bezdrátový rozhlas). 
Realizace projektu bude probíhat ve druhé polovině roku 2012. 

12) Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci 
Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PR č. 6/2011-
29 o financování projektu „Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice a Porab-
ka“. 

13) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.7047/10/0734 ze dne 4. 10. 2010 „Do-
stavba kanalizace III. etapa, Palkovice“ s posunutím termínu dokončení realiza-
ce do 31. 7. 2012 a navýšením celkové ceny o vícepráce ve výši 
1 654 761 Kč. 

14) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09/2010 z 5. 10. 2010 „Dostavba kanaliza-
ce III. etapa, Palkovice“ – dozor stavby s posunutím termínu dokončení 
do 31. 3. 2013 a navýšením celkové ceny o 30 000 Kč. 

15) Projednání úpravy vyhlášky o místním poplatku ve smyslu snížení poplatků 
za komunální odpad na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 
III. Ukládá: 
1) Starostovi obce zahájit jednání za účelem zajistit firmu pro podání žádosti o do-

taci ze SFŽP na realizaci akce „Dostavba kanalizace Palkovice IV. etapa“ 
v termínu do konce roku 2012. 

2) Starostovi obce projednat s firmou L-Design podmínky pro zahájení zpracování 
DSP na akci „Dostavba kanalizace Palkovice IV. etapa“ v termínu do konce 
roku 2012. 

3) Starostovi obce zajistit údaje o počtu cestujících na víkendových linkách ČSAD 
Frýdek-Místek do příštího zasedání zastupitelstva obce. 

 
IV. Zamítá: 
Poskytnutí dotace Charitě Frýdek-Místek ve výši 40 000 Kč na dofinancování pro-
vozu charitního střediska Oáza pokoje z důvodu vyčerpaného rozpočtu v roce 2011.  
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V. Revokuje: 
Usnesení zastupitelstva obce č. ZO/5/2011/II./16 ve znění: 
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání schvaluje, že od počátku školního roku 
2011-12 obec jako zřizovatel nebude zřizovat školskou radu Základní školy 
a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace.  
 
VI. Pověřuje: 
1) Starostu obce podpisem dodatku ke SOD dle bodu III/13. 
2) Starostu obce podpisem dodatku ke SOD dle bodu III/14. 
 
 
V Palkovicích dne 27. 9. 2011 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
 
 

 
OBEC PALKOVICE 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice se na svém zasedání dne 27. 9. 2011 usnesením 
č. ZO/7/2011/II./8 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o da-
ni z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 
Čl. 1 
Místní koeficient 
 

Na území obce Palkovice se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daň po-
platníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů 
a za byty, popřípadě jejich souhrny, ve výši 5,0. Místní koeficient se nevztahuje 
na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních 
porostů. 
 
Čl. 2 
Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o použití nižšího koeficientu pro vý-
počet daně z nemovitostí ze dne 17. 12. 1992. 
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Čl. 3 
Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012 
 
                  Aleš Kubala    Radim Bača        

        místostarosta obce            strarosta obce 
 
 

 
OBEC PALKOVICE 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

 
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 27. 9. 2011 usnesením 
č. ZO/7/2011/II./9 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanove-
ní § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
Čl. 1 
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 
 

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 
směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních 
záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků ob-
ce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického 
vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný 
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřu-
jící k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním ve-
řejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřej-
ném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem. 

 
Čl. 2 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo 
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 
 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je: 
a) rušení nočního klidu, 
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. 
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Čl. 3 
Omezení činností 
 

(1) Noční klid ve dnech pátek a sobota je časový úsek od 24.00 hodin až 
do 8.00 hodin následujícího dne. V ostatních dnech je noční klid dobou 
od 22.00 hodin do 6.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid 
a omezit hlučné projevy. 

(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního 
klidu v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin veškerých prací spojených 
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirku-
lárek, motorových pil, křovinořezů, brusek, elektrických hoblíků apod. 

 
Čl. 4 
Výjimky 
 

(1) Tato vyhláška se nevztahuje na výstražné signály a činnost složek integrovaného 
záchranného systému. 

(2) Omezení činnosti se netýká zařízení a přístrojů na úklid sněhu a kalamitní situace. 
(3) Na základě rozhodnutí rady obce lze udělit výjimku. 
(4) Výjimka se uděluje zejména za účelem pořádání obecně prospěšných kulturních, 

společenských a sportovních akcí. 
(5) Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané obcí. 
(6) Výjimka z omezení v čl. 3 této Obecně závazné vyhlášky platí v noci z 31. 12. 

na 1. 1. daného roku, kdy noční klid je časový úsek od 2.00 hodin do 8.00 ho-
din. 

 
Čl. 5 
Sankční ustanovení 
 

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat 
jako přestupek1 nebo jiný správní delikt2, nejde-li o trestný čin. 
 
Čl. 6 
Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 
 
                  Aleš Kubala    Radim Bača        

        místostarosta obce            strarosta obce 
 

1zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
2zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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Změny při vydávání občanských 
průkazů – odstávky vydávání 
E-pasů a občanských průkazů 
 
 

Od 1. 1. 2012 se budou vydá-
vat nové typy občanských průkazů. 
Budou mít velikost kreditní karty a bu-
dou vybaveny strojově čitelnými údaji 
a na požádání i elektronickým čipem. 

Výměna stávajících občanských prů-
kazů za nový typ legitimace není povin-
ná, doklady vydané do 31. 12. 2011 
zůstávají v platnosti po dobu v nich uve-
denou, s výjimkou případů, kdy došlo ke 
změně zapsaných údajů.  

 

Na základě novely zákona o občan-
ských průkazech dojde k významné 
změně i pro občany Palkovic - žádost 
o vydání občanského průkazu bude 
možné podat u Obecního úřadu 
v Palkovicích pouze do 30. listo-
padu 2011. O nový typ občanské-
ho průkazu od roku 2012 bude 
možné požádat pouze u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí, tj. např. u Magistrátu města 
Frýdku-Místku. 

 

Vydávání nových občanských průka-
zů si vyžádá omezení činnosti pracoviště 
evidence obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů v budově Magistrá-
tu města Frýdku-Místku na ulici Palac-
kého 115 v Místku. Z důvodu odstávky 
systému CDBP bude od 18. listopadu 
do 30. prosince 2011 omezeno přijí-
mání  žádostí a výdej E-pasů a občan-
ských průkazů – podrobnější informace 
podá Obecní úřad Palkovice (tel. 
558 656 124) nebo Magistrát města 
Frýdku-Místku. K odstávkám vydalo Mi-
nisterstvo vnitra ČR leták, který je zve-

řejněn i na obecních webových strán-
kách – www.palkovice.cz.   

 

Od začátku roku 2012 bude při poři-
zování žádostí o vydání nového typu ob-
čanského průkazu se strojově čitelnými 
údaji (bez kontaktního čipu či s ním) nutná 
osobní přítomnost žadatele. V případě, že 
občan nebude ze zdravotních důvodů 
schopen se na úřad k pořízení žádosti do-
stavit, sdělí příbuzný či jiná osoba tuto sku-
tečnost obecnímu úřadu s rozšířenou pů-
sobností (v našem případě Magistrátu 
města Frýdku-Místku), který zajistí pořízení 
žádostí prostřednictvím mobilního praco-
viště v místě jeho bydliště. S ohledem na 
malé množství mobilních pracovišť lze 
předpokládat, že jejich zajištění může trvat 
velmi dlouho.  

 

Vzhledem k výše uvedenému do-
poručujeme, abyste zkontrolovali 
především nemocným osobám plat-
nost jejich občanských průkazů. 
V případě, že platnost dokladu kon-
čí v první polovině roku 2012, do-
poručujeme požádat    o vyřízení 
nového občanského průkazu ještě 
do konce listopadu 2011 na Obec-
ním úřadě v Palkovicích (je třeba 
předložit dosavadní občanský prů-
kaz, jednu fotografii, žádost musí 
být podepsána – formuláře jsou 
k dispozici na Obecním úřadě 
v Palkovicích). Od 1. prosince do 
14. prosince 2011 bude možnost 
požádat o dosavadní typ občanské-
ho průkazu ještě na Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku. Včasným vyříze-
ním občanského průkazu se přede-
jde případným komplikacím při pře-
dávání důchodu apod. 
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Další novinky spojené s novelou 
zákona o občanských průkazech: 

 
 

Občanské průkazy již budou nově 
vydávány také dětem ve věku do 15 let 
(na žádost rodiče) a také občanům Čes-
ké republiky, kteří nemají trvalý pobyt 
na území České republiky. Nadále zů-
stává povinnost mít občanský průkaz 
u občanů, kteří dovršili věku 15 let 
a mají trvalý pobyt v České republice. 

 

Do občanských průkazů už nebudou 
zapisovány údaje o dětech ani manželo-
vi/manželce či partnerovi/partnerce ne-
bo údaj o zbavení či omezení způsobilos-
ti k právním úkonům. Občan také může 
požádat, aby do jeho dokladu nebyl za-
psán jeho osobní stav (ženatý, rozvede-
ný apod.).   

V případech, kdy občan bude žádat 
o vydání občanského průkazu se strojo-
vě čitelnými údaji, lze podat žádost 
a převzít vyhotovený občanský průkaz 
u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšíře-
nou působností, bez ohledu na místo je-
ho trvalého pobytu (to znamená, že po-
dat žádost i vyzvednout si nový OP lze 
kdekoliv v ČR, podmínkou ale je, aby se 
jednalo o obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, tj. úřad typu Magistrát měs-
ta Frýdku-Místku či Městský úřad Třinec 
a podobně. 

 

Při převzetí vyhotoveného občan-
ského průkazu bude muset občan zadat 
bezpečnostní osobní kód, který si pře-
dem sám určil, a který je kombinací 
nejméně 4 a maximálně 10 číslic. Tento 
kód slouží k autentizaci při elektronické 
identifikaci držitele občanského průkazu 
při komunikaci s informačními systémy 
veřejné správy.  

 

Poplatky (dle sazebníku spr. poplatků 
zákona č. 634/2004 Sb.) 

 

Vydání OP se strojově čitelnými údaji 
z důvodu skončení platnosti stávajícího 
OP nebo změny zapsaného údaje 
- ZDARMA 

 

Vydání OP se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem (čip 
na požadavek klienta) Tento poplatek se 
vybere vždy, bez ohledu na věk občana 
a důvod vydání občanského průkazu 
- 500,- Kč 

 

Vydání OP se strojově čitelnými úda-
ji za průkaz poškozený, zničený, ztrace-
ný, odcizený - 100,- Kč 

 

Vydání OP občanu mladšímu 15 let 
- 50,-Kč 

 

Vydání OP občanu bez trvalého po-
bytu na území České republiky 
- 100,-Kč 

 

Odblokování elektronické identifika-
ce OP - 100,-Kč   

 
    

RESTAURACE POD HABEŠEM 
ZNOVU V PROVOZU 
 

Nabízíme novou kuchyni, denní me-
nu, široký sortiment vín, piv, alkoholic-
kých i nealkoholických nápojů. 

 

Pořádáme rodinné oslavy, firemní 
akce, plesy, svatební hostiny atd. 

 

Připravujeme: přímé přenosy spor-
tovních utkání, přípojku wi-fi, dětský 
koutek.  

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Kontakt: +420 606 094 696 
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Pozvánka na „Setkání v čase předvánočním“ 
 

Obec Palkovice vás zve na „Setkání v čase předvánočním“, které se bude 
konat v sobotu 17. prosince 2011 od 16 hodin před Základní školou 

v Palkovicích. V programu vystoupí cimbálová muzika 
Ostravička a děti z MŠ a ZŠ v Palkovicích. 

Tradiční vánoční občerstvení je zajištěno. Bude 
zde také možno zakoupit vánoční stromky. 

 

Tato akce je dotována z programu 
Pro radost Nadace OKD. 

 
 

 
 

 
Pozvánka na Vánoční koncert 

 

Místní organizace KDU-ČSL v Palkovicích si Vás dovoluje pozvat 
na Vánoční koncert, který se koná v neděli 11. prosince 2011 v 16 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele v Palkovicích. 

Účinkuje Komorní orchestr Lidové konzervatoře, příspěvkové organizace 
statutárního města Ostravy, pod vedením Mgr. Alžběty Kolářové. 

Vstupné dobrovolné. 
 

Srdečně zve Výbor MO KDU-ČSL Palkovice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka na silvestrovský ples 
 
 

Místní organizace KDU-ČSL v Palkovicích Vás srdečně zve na 
Lidový silvestrovský ples, 

který se bude konat  
v sobotu 31.12.2011  od 19 hodin 

v sále Restaurace pod Habešem v Palkovicích. 

 
 

Cena vstupenky včetně místenky a půlnočního přípitku je 150,-Kč. Předprodej 
vstupenek bude probíhat od 5.12.2011 v Restauraci pod Habešem. Všechny 
Vás srdečně zve výbor MO KDU-ČSL v Palkovicích. 
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Co je doma to se počítá, dámy a pánové! 

 
 
 

 
 

Podnikatelská jednička – tentokrát 
teta, která je tu pro Vás i pro Vaše 
děti 

Máte náročnou 
práci, ve které jste 
pod velkým tlakem? 
Trpíte migrénou, bo-
lestmi hlavy a nic na 
to nepomáhá? Nemá 

Vám kdo pohlídat ratolesti? Potřebujete 
je zabavit? Jste na mateřské a chcete se 
učit anglicky s lektorkou? U nás 
v Palkovicích je snadné na tyto otázky 
nalézt odpověď. V Kulturním domě, 
hned vedle fotografického salonu, má 
své centrum podnikání paní Lenka Žaa-
rová. Všichni ji však neřeknou jinak než 
„teta Lenka“. 

 
 

Máte hodně široký záběr služeb, 
které nabízíte občanům od prena-
tálního věku až po seniorský. Mů-
žete nám je přiblížit? 

Ráda. Začnu třeba masážemi. Lidé je 
využívají k uvolnění, rehabilitaci a rege-
neraci těla i ducha. Člověk je obtěžován 
bolestmi zad, hlavy, ztuhlostí pohybové-
ho aparátu, nespavostí a podobně. Ma-
sážemi, přirozenou cestou, jsem tyto po-
tíže schopna řešit. Masáže jsou velmi 
vhodné i tehdy, když Vás zrovna nic ne-
bolí. Pro mnohé z Vás je pocit ztuhlých 
kloubů a bolest ve svalech, nebo svalová 
zatuhlost běžným pocitem, na který jste 
zvyklí, a ani si ho patřičně neuvědomu-
jete. Teprve po masáži si dokážete vy-
chutnat pocit uvolnění a pozitivního vy-
ladění. Až potom oceníte ten pocit vol-
ně dýchat, stát a pohybovat se - bez 
omezení a bez bolesti. A pak jsem spo-
kojená i já. 

Masáže provádím vždy individuálně 
podle požadavků klienta, dle jeho aktu-
álního zdravotního stavu. Přizpůsobím 
se náladě i rozpoložení klienta a po do-
mluvě přijedu za ním i domů. Při všech 
masážích, nejen těhotenských, použí-
vám ty nejkvalitnější rostlinné oleje – 
za studena lisované a podle potřeb, ná-
lady a účinků pak přidávám éterické ole-
je. Různé druhy olejů si také můžete 
u mne zakoupit. 
 
 

Dokázala byste shrnout celkovou 
nabídku všech masáží, které zvlá-
dáte? 

Těhotenská, čokoládová, aromatic-
ká, anticelulitidová, relaxační celková, 
částečná, reflexní, lymfatická i sportov-
ní. Nabízím také baňkování a zábaly 
na bolestivé a revmatické klouby dle vý-
běru klienta. Novinkou v mém centru je 
ultrazvuková kavitace, kdy se jedná 
o bezpečné ošetření ultrazvukem, vhod-
né k redukci tukových polštářků, které 
jsou velmi obtížně odstranitelné dietou či 
cvičením. No a nesmím opomenout ta-
ké na světelnou terapii Bioptron, která 
pomáhá urychlit hojení ran a poranění, 
odstraňuje bolest nebo snižuje její inten-
zitu a využívá se i při dermatologických 
onemocněních a problémech s pletí. 
Podrobnější informace najdete na: 

    www.masazeprovas.snadno.eu. 
  

 
 

A co Vaše nejmladší klientela? 
Odborné semináře baby masáží 
jste absolvovala přímo u Mgr. Jany 
Hašplové, průkopnice Baby masáží 
u nás. 

S nastávajícími maminkami začínáme 
masážemi již v době těhotenství. Ty jsou 
velice prospěšné a uklidňující nejen pro 
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ně, ale také pro miminka. Pomáhají při 
kolikách, neklidu, ublinkávání, nespa-
vosti a také pokud miminko hodně 
pláče. Následuje vaničkové plavání 
doma od šesti týdnů věku dítěte. Jde 
o individuální plavání kojenců v domá-
cím prostředí. Maminku seznámím se 
základy manipulace s miminkem, ve-
doucí k normálnímu psychomotoric-
kému vývoji dítěte, ukážu a naučím ji 
základním návykům ve vodě, potápě-
ní, ukazuju také protikolikové dětské 
masáže. 
 
 

Je pravda, že vedete cvičení 
na balónech nejen pro těhotné? 

Balóny u mne neslouží jen 
k zábavě. Nutí nás sedět rovně, proto-
že neustále musíme vyrovnávat těžiště 
těla a udržovat rovný sed. Aktivujeme 
naše svaly, zejména ty, které nám 
pomáhají udržovat vzpřímenou polohu 
těla. A proto, aniž bychom si to uvě-
domovali, při sedu na balónu vlastně 
nenásilně posilujeme. Hopsáním ko-
ordinujeme dech. A všechny nás to 
opravdu baví. 
 
 

Nejen cvičení, ale každá aktivi-
ta s dětmi je prospěšná. 
V nabídce máte i různé kurzy, 
dílny, přednášky a pobyty pro že-
ny i maminky s dětmi. 

V centru se s maminkami a dětmi 
pravidelně scházíme v dopolední her-
ně, děti si pohrají a také si zacvičíme. 
Vedu cvičení dětí s rodiči podle věko-
vých kategorií již od šesti měsíců 
do čtyř let. Podle nálady dětí cvičíme 
s maminkami, učíme se říkanky, hra-
jeme si, zpíváme, cvičíme na míčích 
a s overbaly. Vždy jde o upevnění pou-

ta mezi vámi a děťátkem, a je to vlast-
ně jedinečná příležitost, jak smyslupl-
ně strávit volný čas. Poznáte také další 
maminky, získáte kamarádky se stejně 
starými dětmi, máte možnost podělit 
se o vaše rodičovské zkušenosti 
i starosti s ostatními, naučíte se dětské 
říkanky a básničky. Zápisy do kurzů 
a kroužků probíhají stále. Aktuální 
program naleznete na: 

    www.tetalenka.snadno.eu. 
 
 

Hlídáte také děti? Máme na mysli 
nepravidelné hlídání dle momen-
tální potřeby rodičů. 

Samozřejmě, pohlídám vždy, když si 
potřebujete něco vyřídit nebo zařídit, 
když chcete mít chvilku pro sebe, zajít si 
do kina nebo jen tak odpočívat. Vaše 
děti si mohou hrát pod mým dohledem, 
v herně, anebo přímo v rodině, kde hlí-
dám miminka již od tří týdnů věku. Po 
domluvě nabízím možnost hlídat i večer 
a o víkendech. 

Zájemci se u mne mohou hlásit 
osobně, telefonicky na čísle 
720 751 418, nebo e-mailem na adrese 
lenka.zaarova@centrum.cz. 

 
Jak relaxujete? Vaším koníčkem je 
zahrádka. 

Zahrádku miluju - sadím, stříhám, 
kochám se. Ráda jezdím s dcerou na ko-
le na výlety a také s oblibou chodívám 
s pejskem na procházky. 

 
Co byste popřála občanům Palko-
vic? 

Aby byli zdraví, nezapomínali 
na sebe a také, aby se rodilo hodně dětí. 

 
 
 
 

Iveta Trochtová 
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Policie České republiky informuje…  
 

 
Zimní pneumatiky, ano 
nebo ne? 
 

Řidiči, kteří tráví čas na 
cestách, zajisté potvrdí, že rozdíl mezi 
zimními a letními pneumatikami je 
opravdu velký. V prvé řadě to jsou kon-
strukční vlastnosti pneumatik, mezi něž 
patří samotná tvrdost a také dezén ne-
boli vzorek. Pneumatiky pro obě období 
mají naprosto rozdílné složení směsí, 
z které se vyrábí. Uvědomme si také, že 
jen malá část vozidla, tedy pneumatik, 
nás spojuje se samotnou vozovkou. Na 
jejich stavu tedy opravdu záleží. Jde 
především o bezpečnost řidiče a všech 
ostatních účastníků silničního provozu. 
Rozumný člověk přece v zimě také ne-
vyjde ven v sandálech.  

Od 1. listopadu platí ustanovení zá-
kona, který dává povinnost mít 
na vozidle zimní obutí. Osobní automo-
bily musí mít pneumatiky se zimním 
vzorkem hloubky min. 4 mm na všech 
kolech a nákladní vozidla nad 3,5 tuny

pneumatiky s 6 mm vzorku 
na hnacích nápravách.   Je 
zde však také ustanovení, 
které říká, že zimní pneuma-
tiky nemusí být, pokud se na po-
zemní komunikaci nenachází souvislá 
vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo 
lze vzhledem k povětrnostním podmín-
kám předpokládat, že se na pozemní 
komunikaci během jízdy nevyskytne 
souvislá vrstva sněhu, led nebo námra-
za.  No ale předpokládejte tuto skuteč-
nost!!! 

Z průběhu událostí posledních dnů vy-
plývá, že v případě dopravní nehody nebo 
havárie vozidla budou pojišťovny při likvi-
daci škody přihlížet na druh a stav pneu-
matik. Což se také projeví v samotné 
likvidaci pojistné události. A policisté bu-
dou na tuto skutečnost také brát zřetel. 

Proto je tedy na zvážení každého 
z řidičů jak se k celé věci postaví.  

 

por. Mgr. Petr Gřes, 
Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje 

 
 

Základní škola a mateřská škola Palkovice 
 

 
Rakousko 2011 – výměnný pobyt 
 

V pondělí ráno 3. 10. 2011 jsme 
všichni (Palkovice, Frýdlant a Kunčice) 
společně vyrazili do Rakouska. Všichni 
jsme byli plni očekávání, jaké to bude 
mluvit pouze anglicky nebo německy, jaká 

bude rodina, kde budeme bydlet, jak to 
sami zvládnem. 

Naše první zastávka byla ve Vídni, 
hlavním městě Rakouska, kde jsme se vy-
dali navštívit okolí zámku Schönbrunn. 
Dostali jsme rozchod a mohli se rozhod-
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nout, zda půjdeme do bludiště, do ZOO, 
do parku či ke Gloriettě. Celá naše „pal-
kovická banda” se rozhodla navštívit blu-
diště. Chvíli jsme všichni bloudili, ale na-
konec jsme se dostali ke zdárnému konci. 
Když jsme pak již celí netrpěliví dorazili 
do školy do Kilbu, byli jsme přiřazeni 
k rodinám. Většina dětí bydlela v Kilbu, 
někteří byli ubytovaní v Bischofstettenu, 
vesničce vzdálené přibližně 5 km od Kilbu. 

Další den dopoledne jsme strávili pro-
hlídkou tamní školy, procházkou po městě 
a volejbalovým turnajem, který jsme vy-
hráli. Oběd jsme dostali v provizorní školní 
jídelně a vyrazili jsme na prohlídku svě-
toznámého kláštera v Melku. Návštěva to-
hoto místa byla zajímavá už jen proto, že 
paní průvodkyně nám o všem vykládala 
anglicky. 

 

 
 

Na středeční den jsme se museli všich-
ni dobře obléct, ale hlavně psychicky při-
pravit, protože nás čekal výlet na horu Öt-
scher, vysokou 1893 m n. m. Po hodino-
vé cestě autobusem jsme vyjeli asi do výš-
ky 1400 metrů lanovkou. Počasí nebylo 
příliš příznivé, všude byla mlha, a čím jsme 
pak šli výš, tím i větší zima. Při sestupu 
z vrcholu se mlha konečně rozptýlila 
a nám se naskytl krásný výhled na okolí. 
Po zdárném příchodu k autobusu jsme se 
vydali do poutního města Mariazell. 

Po prohlídce následovala cesta historic-
kým úzkokolejným vlakem, zpestřená růz-
ně dlouhými tunely. 

Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili 
velkou pekárnu v Petzenkirchenu. 
Na počátku exkurze si každý „vyrobil“ 
svoji housku, kterou si na konci prohlíd-
ky upečenou vyzvedl. Při prohlídce pe-
kárny bylo zajímavé sledovat, jak má 
všechno svůj řád a svůj systém, který se 
každodenně opakuje. Odpoledne strávil 
každý individuálně s rodinou, s kterou 
bydlel. Někteří byli na bazéně, na šlapa-
cích lodičkách nebo v muzeu, jiní hráli 
bowling nebo šli nakupovat. 

V pátek 7. 10. ráno nastalo loučení 
a opět cesta domů přes Vídeň. Bohužel 
pořád pršelo, přesto jsme si prohlédli 
několik památek v centru Vídně (Ste-
phansdom, Hofburg, Rathaus). Při za-
stávce v Prateru nám ani nepřízeň poča-
sí nezabránila v návštěvě některých 
atrakcí. Po několika hodinách pohodové 
jízdy jsme se večer vrátili domů. 

Celý týden byl velmi zajímavý a kvůli 
procvičování znalostí cizích jazyků pro-
spěšný, ale především jsme si užili 
spoustu zábavy a měli jsme možnost po-
znat nové lidi, zvyky nebo novou kultu-
ru. Všichni jsme se shodli na tom, že 
bychom tam nejraději zůstali. Po celý 
týden nás doprovázel pan Reinhard 
Schwarz, učitel na škole v Kilbu, díky 
němuž a samozřejmě díky naší paní uči-
telce Jitce Krpcové se tato výměna 
mohla již popáté uspořádat. 

 
 
 
 
 

Simona Dárková, žákyně 9. třídy 
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Přespolní běh – 2. stupeň ZŠ 
 

Každoročně se žáci naší školy 
účastní přespolního běhu pořádaného 
AŠSK Frýdek-Místek. Okrskové kolo, 
kterého se zúčastnila naše škola, se 
uskutečnilo za slunečného počasí 
v areálu autokempingu Beskydy ve 
Frýdlantě nad Ostravicí dne 
27. 9. 2011. V tomto kole se nám 
velmi dařilo, obsadili jsme dvakrát 
1. místo, 2. místo a 3. místo. 
Na 1. místě se umístilo družstvo star-
ších dívek ve složení Alena Košařová, 
Adéla Nevrlá, Pavla Warzechová, Lu-
cie Juřenová a Michaela Žváková. 
Rovněž 1. místo obsadilo také druž-
stvo mladších chlapců ve složení Jakub 
Ryška, Denis Vaško, Matěj Bobčák, 
Jiří Minarčík, Jiří Bajtek a Vlastimil 
Greš. Na 2. místě skončilo družstvo 
mladších dívek ve složení Karolína Ne-
vrlá, Karolína Michálková, Monika Su-
kačová, Michaela Žaarová, Ivana Ku-
čerová a Denisa Krpcová a na 3. mís-

tě ukončilo soutěž družstvo starších 
chlapců ve složení Silvestr Varga, Mar-
tin Krpec, Rudolf Volný, Adam Buko-
vjan a Jiří Slípek. Družstva na prvních 
a druhém místě postoupila do okres-
ního kola, to se uskutečnilo 4. 10. 
2011 v areálu přehrady Baška. Zú-
častněná družstva byla pozměněna vli-
vem nemocí a výměnného pobytu 
v Rakousku. V silné konkurenci obstá-
la pouze Karolína Nevrlá, která se 
umístila v individuální soutěži 
na 3. místě. Žáci startující v okresním 
kole: mladší - chlapci Jakub Ryška, 
Denis Vaško, Matěj Bobčák, Jiří Mi-
narčík, Jiří Bajtek a Jakub Warzecha, 
mladší dívky – Karolína Nevrlá, Karo-
lína Michálková, Monika Sukačová, 
Ivana Kučerová, Michaela Žaarová, 
starší dívky – Adéla Nevrlá, Alena Ko-
šařová, Magdaléna Králiková, Zuzana 
Seidlerová a Adéla Kasperčíková. 

Všem zúčastněným velmi děkuji 
za snahu a za předvedené výkony. 

 

Zpracoval Pavel Tomalík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Přespolní běh – 1. stupeň ZŠ 
 

Každoročně se děti naší školy zú-
častňují sportovních soutěží, které or-
ganizuje Okresní rada AŠSK ve Frýd-
ku–Místku. První závod, kterého se 
v letošním školním roce děti zúčastni-
ly, byl „Přespolní běh“. Okrskového 
kola, které se konalo 22. září v Dobré, 
se zúčastnilo 10 žáků naší školy. Šest 
z nich stálo na stupních vítězů. 
Na 1. místě - Tomáš Krpec 1. tř., Jo-
sef Jaroš 3. tř., Anna Holubová 5. tř., 

na 2. místě – Anna Talová 4. tř., Voj-
těch Majchrovský 5. tř. a na 3. místě – 
Kristina Gřesová 3. tř. 

Do okresního kola v Jablunkově 
postoupilo 5 dětí. I tam jsme stáli na 
stupních vítězů. Byl to náš nejmladší 
závodník Tomáš Krpec, který se umís-
til na krásném 2. místě. 

Všem dětem gratulujeme 
k výborným výsledkům a přejeme 
úspěchy v dalších sportovních soutě-
žích. 

Mgr. Alice Gorelová 
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Školní družina při ZŠ a MŠ Palko-
vice - Drakiáda 
 

V sobotu 1. 10. 2011, opět jako 
každý rok, uspořádaly vychovatelky ŠD 
pro děti ZŠ a MŠ v Palkovicích tradiční 
Drakiádu. Ani v letošním roce nám ne-
přálo počasí. Bylo sice krásně a horko, 
ale ani náznak větru, který je k pouštění 
draků velmi důležitý. Děti ani rodiče to 
přesto neodradilo a v 10 hodin se na 
parkovišti pod sjezdovkou začínali schá-
zet se svými draky. Letos byla účast mi-
mořádně veliká. Někteří draci byli kou-
pení, někteří vyrobení doma. Všichni 
byli krásní a barevní. Děti dostaly hned 
při startu bonbónky, aby se jim lépe bě-
halo, což bylo tentokrát nutností. Děti 
musely vybíhat přímo na sjezdovku a se-
běhnout dolů, protože jinak by asi ne-
vzlétl žádný drak. Na závěr jsme uspořá-
dali velký závod. Nejdříve soutěžily děti 
s draky, které si spolu s rodiči vyrobily 
doma a potom nastoupily děti s draky 
koupenými. Jako každý rok bylo velmi 
těžké vybrat ty nejlepší, protože draků 
bylo hodně a nakonec létali opravdu 
všichni. Jako každý rok byla převaha 
draků koupených, takže vyrobení dráčci 
měli mnohem větší šance na umístění. 
Nakonec jsme vybrali těchto 10 nejlep-
ších. 

 

Kategorie vyrobených draků: 
1. místo Hanka Kořenská 
2. místo Vendulka Veselková 
3. místo Adam Rajnoch 
4. místo Lukášek Kožuch 
5. místo Štěpánek Zeman 
 
Kategorie koupených draků: 
1. místo Erik a Natálka Žvakovi 

2. místo Vojta Pavlas 
3. místo Alenka Mikešová 
4. místo Klárka Janečková 
5. místo           Monička Krpcová 
 

 
Děti dostaly za odměnu spoustu dár-

ků, džus a oplatek, takže spokojené by-
ly, alespoň si myslím, úplně všechny. 
Během Drakiády se děti mohly svézt 
na koních, za což děkuji p. Bačovi. 

 

Velké překvapení pro všechny bylo 
obohacení programu o návštěvu Pobes-
kydského aviatického klubu z letiště 
Bahno v Místku. Pět členů klubu před-
vedlo dětem své rádiem řízené modely 
letedel na dálkové ovládání. Děti viděly 
i obří model letadla Belanca s funkčními 
světly a dozvěděly se spoustu informací 
o leteckém modelářství. Tímto bych 
chtěla členům klubu velmi poděkovat 
za ochotu, že mezi nás přijeli a za trpěli-
vost, s jakou odpovídali na zvídavé otáz-
ky dětí. 

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
p. Knězkové a p. Olejníkové za poskyt-
nutí finanční hotovosti, za kterou jsme 
mohli nakoupit odměny pro všechny dě-
ti. Děkuji i ostatním rodičům, kteří nám 
velmi ochotně poskytli dárky, sladkosti, 
hračky apod. 

 

Velké poděkování patří také 
p. Trochtovi, který nám umožnil Draki-
ádu pod sjezdovkou uspořádat. 

 

Letošní ročník byl opět velmi vyda-
řený. Děti i rodiče odcházeli s úsměvem 
na tvářích a já se těším, až se opět uvi-
díme příští rok. 

Xenie Rajnochová, 
vychovatelka ŠD 
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Návštěva z Polska 

 

Již v loňském školním roce 
proběhla v rámci projektu ,,Mládež 
v aktivitě“ spolupráce s polskou 
školou. Přestože byl projekt ukončen, 
starostové se vzhledem k velmi 
dobrému průběhu dohodli 
na pokračování. 

Proto naši žáci ve čtvrtek 
13. 10. 2011 dychtivě očekávali 
příjezd svých polských kamarádů, pro 
které byl připraven převážně sportovní 
program pod názvem ,,Podzimní 
olympijské hry“. Vybraní žáci z 5. až 
9. tříd a polští žáci ze dvou základních 
škol z Bujakowa a Witkowic společně 
začali v tělocvičnách soutěžit v různých 
disciplinách, závodivých a kolektivních 
hrách. K večeru pak ve škole ještě 
proběhly soutěže v piškvorkách 
a pexesu a po večeři byly vyhlášeny 
výsledky. 
 

     V kategorii mladších žáků a žákyň 
se na předních místech v soutěži 
jednotlivců nejlépe umístili: R. Seidler, 
K. Nevrlá a D. Bača. 

V kategorii starších žáků a žákyň se 
na předních místech v soutěži 
jednotlivců nejlépe umístili:  
A. Bukovjan, M. Kaszperek (Polsko), 
T. Trojčínský, L. Juřenová a M.Durczak 
(Polsko). 

Putovní pohár starosty získalo 
družstvo palkovické školy, pohár byl 
osobně předán starostou. 
Celé odpoledne bylo ukončeno 
diskotékou ve školní jídelně, která se 
setkala se značným ohlasem na obou 
stranách. 

V pátek 14. 10. 2011 ještě 
proběhly v tělocvičnách soutěže 
ve volejbalu, futsalu a florbalu, a pak 
už děti zamávaly svým polským 
kamarádům na odjezd. 

Vzhledem k velmi dobré spolupráci 
se naše děti zjara vypraví na oplátku 
na návštěvu do Polska. Děti se již teď 
moc těší a začínají také vznikat pěkná 
přátelství. 
 

Mgr. Zuzana Kvapilová
 

 
Školní projekt k výuce dějin 
20. století 

Také v letošním školním roce se 
naši žáci v rámci výuky dějin 20. stole-
tí budou seznamovat s historií své ob-
ce. Pro letošní školní rok jsme si vy-
brali seznámení s činností sportovních, 
zájmových a dalších spolků a oddílů 
v Palkovicích a na Myslíku ve 20. sto-
letí. 

Součástí projektu je i školní výstava 
k činnosti těchto organizací, pořádaná 
ve škole ve dnech 28. - 30. října 2011, 
která žákům a jiným zájemcům ukázala 
kroniky, fotografie, tiskoviny, uniformy, 
kroje, dresy a další materiál z činnosti 
v letech 1900–1999. 

Školní projekt bude pokračovat 
na podzim a v zimě besedami žáků 
s pamětníky a představiteli těchto orga-
nizací. 
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Děkuji všem představitelům, sběrate-
lům a majitelům exponátů, kteří nám 
materiály pro výstavu v takovém množ-
ství zapůjčili. Mohli jsme tak našim žá-

kům a jiným zájemcům představit ukáz-
ky bohatého kulturního a společenského 
života občanů v Palkovicích a na Myslíku 
v minulém století. 
 

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy 
 

 

Sport... 
 

 
„Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice a Porabka“ 
 

      
 
 
„Překračujeme hranice“ 
 
 
Turnaj Palkovice Open 
 

Oddíl stolního tenisu Palkovice pořá-
dal v sobotu 24. 9. 2011 turnaj s mezi-
národní účastí. Pingpongový turnaj na-
vázal na předešlé akce fotbalu a volejba-
lu se sloganem "Sportujeme a bavíme se 
spolu – Palkovice a Porabka". V pro-
středí naší krásné tělocvičny jsme přiví-
tali hráče z polské Porabky, slovenské 
Radoľy i našeho okresu. Turnaj se usku-
tečnil díky spolupráci s Euroregionem 
Beskydy a obcí Palkovice. Nad kvalitní 
organizací dohlížel mezinárodní rozhod-
čí pan František Herot. 

Hrálo se na 8 stolech v kategoriích: 
dvouhra a čtyřhra mužů. Turnaje se ak-
tivně zúčastnilo cca 30 hráčů, z toho 
9 z Polska a 4 ze Slovenska. 

Škoda jen malé účasti diváků, taková 
akce by si zasloužila větší zájem lidí. 
 

Dvouhra: 
 

1. Ján Vítkovský (Radoľa - Slovensko) 
2. Miroslav Staník (Radoľa - Slovensko) 
3. Marek Rezetka (Radoľa - Slovensko) 
 
Čtyřhra: 
 

1.  Petr Bezecný (Palkovice) - Marek 
     Rezetka (Radoľa) 
2.  Ján Vítkovský - Miroslav Staník 
     (oba Radoľa) 
3.  Polášek (Kozlovice) 
     – Vaňous (Frýdlant) 
 

Boje na stolech probíhaly v přátelském 
a kamarádském duchu a tentokrát byli 
lepší hosté ze Slovenska, kteří doma hrají 
3. ligu. 

Palkovičtí stolní tenisté, družstva „A“ 
i „B“, hrají svá utkání každou sobotu od 
17 hodin (bližší informace na webových 
stránkách obce v sekci „tělocvična“). Přijď-
te povzbudit, budete vítání.  

 
 
 

 Srdečně zve za vedení oddílu 
Aleš Kuběna. 
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Přátelský turnaj badmintonu 
 

V sobotu 29. října v dopoledních 
hodinách, odehrálo 14 týmů - smíše-
ných párů, v příjemné atmosféře palko-
vické tělocvičny, vzájemná utkání bad-
mintonu. Hrálo se na všech třech kur-
tech, systémem každý s každým do jed-
nadvaceti bodů. Druhou nejpočetnější 
skupinou hráčů po domácích, byli hráči 

Kozlovic. O konečném pořadí rozhodl 
počet vyhraných zápasů a bodový zisk. 

Kozlovské týmy „Špeci“ a „Sebra-
né spisy“ obsadily druhé a třetí místo. 
Na místě prvním se umístil tým „Starců“ 
z Morávky. 

Turnaj se uskutečnil za finanční po-
moci Sdružení měst a obcí povodí On-
dřejnice.  

Petr Gřes 
 
 
40 let volejbalu v Palkovicích 
 

Završením akcí v rámci oslav výročí 
volejbalu v Palkovicích byla slavnostní 
schůze oddílu, která se konala v sobotu 
22. října v nově otevřené restauraci 
Pod Habešem. 

Vím, že se ozve mnoho hlasů, které 
budou připomínat, že se volejbal hrál 
v naší obci již dříve. Ano, ale měl vždy 
jepičí život. Opravdově tento sport u nás 
zakořenil až na podzim roku 1971 
a od té doby se hraje bez přerušení až 
dodnes.  

Ze skromných začátků se oddíl vypra-
coval do současné podoby, kdy jméno TJ 
Sokol Palkovice je už v silném povědomí 
i na republikové úrovni. Naše „Áčka“ 
mužů i žen hrají II. Národní ligu a ženy ji 
dokonce v současné době vedou. Však se 
přijďte některou sobotu podívat. Patříme 
k největším oddílům v širokém okolí, do 
soutěží máme nyní zapojeno celkem osm 
družstev. Zakládajícími členy oddílů byli 
Vladimír Bača, František Huška, Zdeněk 
Jalůvka, Jaromír Janík, Miloš Merta, Ka-
rel Krč, Pavel Bužek, Jaromír Ivánek, Li-
bor Ivánek, Ladislav Weber, Lubomír Bí-
lek, Vratislav Chlebek a Zdeněk Pavlas. 

Vydařené akce se zúčastnilo asi 120 
současných či bývalých členů. Byli jsme 
rádi, že si k nám našlo cestu mimo jiné 
i sedm z nich. 

Na postu předsedy oddílu volejbalu se 
postupně vystřídali: František Huška, 
Vladimír Bača, Vratislav Chlebek, Lenka 
Bystroňová rozená Paluzgová, Jaromír 
Ivánek a současným předsedou je Kamil 
Zeman. 

Za dobu působení prošlo volejbalo-
vým oddílem téměř 500 mladých lidí 
obou pohlaví, z nichž většina byla 
z Palkovic. Někteří se na schůzi znovu vi-
děli i po desítkách let. Bylo na co vzpo-
mínat. Kronika a fotoalba kolovaly z ruky 
do ruky a vybavovaly společné zážitky, 
úspěchy, ale i prohry. Novější historie se 
již promítala do pozdních večerních ho-
din elektronicky a barevně na plátno. 
Akce byla vtipně oživena módní přehlíd-
kou alternativního využití starých dresů, 
která všechny zúčastněné příjemně pře-
kvapila. 

O budoucnost volejbalu v Palkovicích 
se nemusíme bát. A nezapomeňte, že 
zápasy hrajeme i pro diváky a s plným 
hledištěm se nám lépe hraje.  

 

Ing. Jaromír Ivánek 
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Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme… 
 
Hodně zdraví, štěstí, lásky,  
žádné strasti, žádné vrásky, 
radost z vnoučat, z rodiny, 
přejeme krásné narozeniny.. 
 
 
 

Gratulujeme jubilantům, kteří osla-
vili své krásné kulatiny - paní Anežka 

Zátopková a pan 
Emil Bůžek z Myslíku, 
paní Josefína Mar-
tinková a Eliška Ma-
zochová z Palkovic. 
 

 

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

 
 

Zlatá svatba 
 
Ať je Vaše 

manželství pořád 
stejně krásné 
a šťastné jako láska, která Vás 
před léty k němu přivedla! 

 

V hlavních rolích:  nevěsta Helena 
a ženich Josef Vyvial z Palkovic 

nevěsta Bedřiška a ženich Miro-
slav Kahánek z Palkovic. 

 

Pevné zdraví a spokojené stáří 
přeje „zlatým novomanželům“ 

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

 
 
Rozloučili jsme se… 
 
Těžko se s Tebou loučilo, 
těžké je bez Tebe žít, 
láska však smrtí nekončí, 
v srdci Tě stále budeme 
mít. 
 

Smutné a bolestné bylo rozloučení s pa-
ní Alenou Lepíkovou, Boženou Mi-
čulkovou a Libuší Válkovou z Palko-
vic. 

Upřímnou soustrast vyslovuje Rada 
a zastupitelstvo obce Palkovice, SPOZ 

 a redakční rada Palkovických listů. 
 

 

Seniorklub 
 

 
 
Pozvánka 
 
 

Ve středu 7. prosince 2011 se koná v Restauraci Pod Habešem od 16 hodin 
„Předvánoční společenský večer“ s programem a tombolou. 

 
 

Za Seniorklub Vilém Vlk 
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Zahrádkáři 
 

 
Výstava zahrádkářů 
 

Poslední říjnový víkend využili místní 
zahrádkáři k uspořádání prodejní výsta-
vy ovoce, zeleniny a zahradní keramiky. 
Navázali tak na úspěšnou loňskou výsta-
vu. I ta letošní byla stejně jako loni umís-
těna v jídelně ZŠ Palkovice a začala již 
v pátek. 

Pozitivní byl nárůst vystavovatelů, ale 
důležitější byla kvalita exponátů a také 
jejich pestrost a bohatost. Výstava byla 
obohacená také účastí včelařů a chova-
telů drobného zvířectva. Návštěvníci kvi-
tovali ozdůbky z včelího vosku a mimo 
jiné i křepelčí vajíčka. Rovněž plody kal-
basy, ačakči a mišpulí vzbudily značnou 
pozornost. Největší zájem ale vyvolala 
kolekce různých dýní a především kous-
ky, které odhadem vážily 80–100 kg. 
Po sušených švestkách ze sušárny pana 
Eliáše se jen zaprášilo. Také předvádění 
odšťavňovače lákalo návštěvníky. Proda-
la se celá řada košíků a pletených šál. 
Své zkušenosti si mohli zájemci vymě-
ňovat při šálku kávy nebo čaje 
s domácím jablkovým zákuskem. 

Výstavu doplnila dílka dětí 
z mateřské školky s námětem podzim 
v zahrádce. Výsledky soutěže budou 
k dispozici v prodejně Rolnička.  

Závěrem lze jednoznačně potvrdit 
úspěšnost dobrého záměru, při němž se 
také potvrdila kvalitní spolupráce se ZŠ 
Palkovice. A já plním přání pana před-
sedy ing. Kolka poděkováním všem li-
dem, kteří letošní výstavu organizovali 
a zajišťovali. 

Ing. František Huška 

Český česnek 
 

Bramborový placek, topinka, klobás-
ka či česnekačka jsou jídla, která vyžadu-
jí česnek, ale ten pravý český česnek, ne 
nějakou asijskou či středomořskou ná-
hražku. Cena českého česneku se vy-
houpla na závratnou sumu, proto se 
dnes stává velice zajímavou plodinou na 
našich zahrádkách. Pozor na kvalitní 
sadbu, protože často zde dochází 
k různým podvodům. 

Pod označením sadbový česnek, 
resp. vhodný k sadbě, nemáme zajištěno 
nic. Pěstování česnekové sadby je složité 
a nákladné. U nás jsou producenty čes-
nekové sadby ing. Kozák, Moravoseed 
Mikulov a Tagro Červený Dvůr. Prodej-
ce sadby je povinen předložit visačku se 
jménem odrůdy sadby, dobou použitel-
nosti, původcem a stupněm množení 
a potvrzení o kvalitě standardní sadby. 
Prodavač by měl mít i autorizovaný po-
pis prodávané odrůdy. Použití kvalitní 
sadby je prvním předpokladem dobré 
úrody. Cibule určené k sadbě na strouž-
ky moříme v Sulce. Oproti dřívějšímu 
termínu sadby do poloviny října se dnes 
doporučuje listopad, resp. i prosinec 
(pokud to dovolí počasí). Platí zásada, že 
teplota půdy při sázení by neměla kles-
nout pod 9 °C Nedoporučuje se sázet 
česnek po bramborách či cibulovinách. 
Česnek má rád ulehlou půdu a stroužky 
při sadbě rukou vpíchneme co nejhlou-
běji (cca 10 cm). Rozpon řádků volíme 
větší pro přístupnější provzdušňování. 
Hnojení dusíkem velmi opatrně, prospí-
vá přidání síranných hnojiv. V našich 
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podmínkách není nutná závlaha. Povrch 
provzdušňujeme velmi mělce. Květné 
stvoly odstraňujeme co nejdříve, dají se 
spotřebovat v kuchyni (do polévky, po-
mazánky, pod maso), sklizeň volíme 
před polehnutím. Pozor na dlouhodobé 
deště. 

Přeji vám mnoho úspěchů. 
Ing. František Huška 

 
 
Kalendář zahrádkáře… 
 

Listopad 
Okrasná zahrada 
 
 

S květy se na zahradě v listopadu se-
tkáváme už jen příležitostně, kdy ještě 
kvetou chryzantémy, vřesy nebo 
pozdní šafrány. V tomto měsíci by-
chom měli připravit růže na nastávající 
zimní období. Obryjeme je, přihrneme 
zeminou a případně přikryjeme chvo-
jím. Pokud je příhodné počasí a půda 
není dosud zmrzlá, růže můžeme 
do poloviny měsíce ještě také vysazo-
vat.volba optimálního umístění trávní-
ku, vyhýbat se zastíněným polohám 
 Až do poloviny měsíce můžeme sá-

zet rychle kořenící cibulnaté rostli-
ny a málo choulostivé okrasné list-
náče. 

 Trvalky a okrasné dřeviny okope-
me a pohnojíme – nejlépe kom-
postem. 

 Vřesy před zimou dostatečně zali-
jeme a za prvních mrazíků ochrá-
níme netkanou textilií. 

 Zryjeme, pohnojíme a povápníme 
místa, kde chceme mít v příštím 
roce květinové záhony. 

 Provedeme podzimní hnojení tráv-
níku (použijeme specializovaná 
hnojiva nebo v jednoduché formě 
pak síran draselný, superfosfát, 
případně močovinu). 

 Naposledy posečeme trávník, v pří-
padě nerovností dorovnáme povrch 
travní plochy. 

 Maximálně do půlky listopadu do-
sejeme řídká místa nebo zarovnané 
plochy. 

 Provzdušníme trávník (nejlépe ver-
tikutátorem z půjčovny…). 

 Provádíme zimní řez některých ži-
vých plotů – jako je například buk, 
habr, ptačí zob. 

 Připravíme si směs zemin pro vysé-
vání květinových sazenic (taky raj-
čat a paprik) v příští sezóně. 

 Rostliny, kterým vadí zimní vlhko 
(například skalničky), přikryjeme 
stříškou ze skla či plastu. 

 
Podzim je vhodnou dobou pro zalo-
žení skalky nebo štěrkového záhonu. 
Při stavbě postupujeme zjednodušeně 
takto: 
a) nejdříve připravíme základ skalky 

a to je asi 20-30 cm drenáž, aby-
chom zajistili dobrý odtok vody, 
využijeme štěrk, keramzit, 

b) kameny kotvíme v zemi 1/3 a uklá-
dáme naplocho, 

c) půdu mezi kameny pokryjeme také 
štěrkem, který chrání půdu před 
přehřátím a vyschnutím. 

Velmi dekorativní a na údržbu velmi 
jednoduchý je štěrkový záhon. Jako 
základ použijeme mulčovací textilii, 
kterou pokryjeme štěrkem a po osá-
zení doplníme štěrk a kameny. Jako 
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rostliny jsou vhodné například levandule, 
šalvěj, šanta, mateřídouška, rozchodník, 
netřesky, okrasné traviny atd. Můžeme 
také osázet spáry v dlažbě, vhodné 
rostliny: mateřídouška, tymián, roz-
chodník, lomikámen, úrazník, pope-
nec, zběhovec, netřesk. 
  
Ovocná zahrada 
 

V listopadu ještě sklízíme pozdní 
odrůdy jabloní. Nemáme-li zahradu 
oplocenou, měli bychom chránit kme-
ny ovocných stromů proti okusu zvěří 
buď chemickými přípravky, nebo 
ochranným pletivem. Půdu kolem ko-
řenů bychom měli obrýt a pohnojit. 
Na podzim hnojíme střídavě kom-
postem (nebo hnojem) a průmyslovými 
hnojivy obsahujícími draslík (síran dra-
selný), fosfor (superfosfát) a vápník 
(dolomitický vápenec). U stromů s níz-
kými kmínky postačí, když půdu pro-
kypříme. V listopadu je pravý čas 
i k přihnojení keřů drobného ovoce. 
Nejvíce hnojiva bychom měli poskyt-
nout angreštům a rybízům, o něco 
méně pak malinám a ostružinám. Do-
statečně pohnojíme také jahodníky 
a révu vinnou. U všech stromků a keřů 
také odstraňujeme kořenové odnože, 
vydatně je zaléváme a k nově vysaze-
ným přihrnujeme půdu. 

U všech ovocných stromů a keřů 
provádíme těsně po opadu listů tzv. 
podzimní asanační postřik bakteri-
cidním a fungicidním přípravkem 
KUPRIKOL 50 (0,6 %). Ošetříme 
nejen stromy a keře, ale i zbylé opa-
dané listy pod stromy. Toto ošetření 
KUPRIKOLEM je zvláště potřebné 
u broskvoní, kde podstatně omezí vý-

skyt kadeřavosti v příštím roce, dále 
výskyt korové klejotokové nekrózy vět-
ví peckovin a navíc účinně zasáhne 
i proti nově se rozšiřující chorobě - 
tzv. suché skvrnitosti listů peckovin. 
Toto houbové onemocnění se během 
vegetace projevuje dírkovitostí listů až 
jejich opadem, suchou skvrnitostí plo-
dů a konečně pak nekrózou pletiv, 
především na jednoletých výhonech 
v oblasti pupenů. Infekce touto hou-
bou (Stigmina carpophila) pak dovede 
podstatně oslabit kondici a úrodnost 
stromů, především broskvoní, ale 
i ostatních peckovin včetně třešní. 
Právě na podzim v době opadů listů 
mohou vzniknout příznivé podmínky 
pro infekci letorostů touto houbou 
přes jizvy po listových stopkách a to 
tehdy, když v této době prší a jsou 
i příznivé teploty - stačí, když jsou leh-
ce nad nulou (2–3 °C). Samotný po-
střik provádíme zásadně za suchého 
počasí a při teplotách nad 7 °C. 

 

 Za příhodných podmínek můžeme 
až do poloviny měsíce vysazovat 
ovocné dřeviny a opadavé keře bo-
bulovin. 

 Z korun stromů odstraňujeme za-
schlé plody a likvidujeme je. 

 V této době odstraňujeme ze za-
hrady staré a nemocné stromy 
a keře. Zvláště radikálně musíme 
likvidovat peckoviny postižené vi-
rovou šarkou. 

 Spadlé listy ze stromů a keřů 
na podzim shrabujeme. Pokud jsou 
napadeny listovými chorobami, pak 
je zarýváme na záhony či zakopá-
váme do země nebo je můžeme 
i zkompostovat. Podmínkou je, aby 
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poslední vrstva listí na kompostu 
byla dokonale překryta vrstvou ze-
miny. Nebezpečnou strupovitost 
jádrovin lze v příštím roce omezit 
postřikem 5% roztokem močoviny 
asi týden před opadem listů (nikdy 
dříve!). Postřik močovinou je "pre-
vencí" pouze v tom smyslu, že se 
listí rychleji rozloží a je tudíž kratší 
dobu potenciálním zdrojem živo-
taschopných zárodků strupovitosti. 
Shrabat listí se musí stejně. 

 Průběžně kontrolujeme stav usklad-
něného ovoce a zkažené či kazící 
se vyhodíme. 
 

Zeleninová zahrada 
 

V listopadu můžeme stále sklízet 
pórek, růžičkovou kapustu a kadeřá-
vek. Čínské zelí můžeme ještě pone-
chat 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 mr-
kev, cibuli a petržel, které nám vyros-
tou zjara. 
Listopad, v němž je zahrada nejbohat-
ším zdrojem nepotřebné zeleně, je nej-
vhodnějším obdobím k tvorbě kom-
postu. Patří do něj zbytky okrasných 
rostlin, zeleniny a ovoce, spadané listí, 
větvičky a poslední posekaná tráva. 
K tomu bychom měli ještě přidat ze-
minu. Máme-li již kompost hotový, 
připravujeme ho pro jarní použití. 
Uleželý proházíme přes síto, nedozrálý 
pak přemístíme vedle a prolijeme ho 
močůvkou či fekáliemi. 

Máme-li na zahradě pařeniště, pak ho 
využijeme jako přezimovací stanoviště 
pro choulostivé trvalky a hlíznaté rost-
liny, popřípadě do něj přemístíme 
pekingské zelí, kedlubny a hlávkovou 
kapustu i s kořenovými baly. 
 Dokončujeme sklizeň kořenové ze-

leniny. 
 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 vysé-
vání zeleninových sazenic v příští 
sezóně. 

 Rychlíme kořenovou i listovou pe-
tržel, cibuli sazečku a pažitku, které 
potom využijeme v kuchyni při va-
ření. 

Průběžně kontrolujeme stav uložené 
zeleniny, zkaženou nebo kazící se vy-
hodíme. 
 
Prosinec 
Okrasná zahrada 
 

V prosinci bychom, ještě před prv-
ním sněhem, měli stáhnout koruny 
okrasných keřů, aby je později nepo-
škodilo 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 kom-
postujeme. Kompost rozmístíme ko-
lem okrasných dřevin, které ještě před 
tím obryjeme. Na místech, kde na za-
hradě rostou vřesy, čerstvě vysazené 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 26 

cibuloviny a choulostivější trvalky, mů-
žeme 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 spá-
líme. 

 Napadne-li sníh, nahrnujeme ho na 
záhony, kde bude sloužit jako ochra-
na před mrazem a zároveň bude 
rostliny zavlažovat. 

 Pokud nemáme oplocenou zahradu, 
chráníme stromky oplocením pleti-
vem proti okusu zvěří. 

 Pravidelně kontrolujeme stav usklad-
něných cibulí a hlíz, které chceme 
sázet na jaře. 

 Podle potřeby občas mírně zalijeme 
uskladněné balkónové květiny, aby 
neproschly. 
 Hned na začátku měsíce naře-

žeme "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. Prořezáváme 
stromy starší než deset let. 

Pokud plánujeme přeroubování 
ovocných stromů na jaře, pak nyní – 
v době vegetačního klidu (prosinec, le-
den) - 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 sně-
hem 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 odstra-
ňujeme. 

 
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 mů-
žeme vysévat řeřichu, kopr, kerblík, hrá-
šek, sóju, hořčici nebo čočku. 
Další důležité práce: 
 Dokončujeme hnojení a rytí záhonů. 
 Sklízíme poslední čínské zelí, kadeřa-

vou a růžičkovou kapustu, zimní salát 
a špenát. 

 Sklízíme pór letní, zatímco pór zimní 
na záhonech necháváme i bez 
ochrany proti mrazům. 

 Léčivé rostliny, které jsou citlivé 
na mrazy, chráníme chvojím a listím. 

 Kompostováním rašeliny, hnoje 
a zahradní půdy připravujeme zemi-
nu pro pařeniště. 

V koutě zahrady lze vytvořit z hromady 
větví a listí zimní úkryt pro ježka, který 
nám v příštím roce pomůže s likvidací 
nežádoucích slimáků. 
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Recepty pro Vás… 
 

 
Husa pečená po staročesku 
 
Potřebujeme: 1 husa vážící přibližně 
3,5 kg, 1 menší hlávka zelí, 3 jablka, 
500 g brambor, 1 větší cibule, 30 ml 
octa, sůl a kmín 

 
Jak na to: 

Očištěnou husu důklad-
ně omyjeme a osušíme. N

a povrchu i uvnitř ji osolí-
me a necháme v chladu 
odležet. Potom ji okmínu-

jeme a vložíme do pekáčku. Pokud je 
husa větší, můžeme ji naporcovat. 

Husu podlijeme vodou, vložíme 
do vyhřáté trouby a zvolna pečeme při 
180 °C. Během pečení kůži několi-

krát lehce propíchneme vidličkou, aby 
se vypeklo sádlo. Přeléváme ji výpe-
kem a podle potřeby ještě podléváme 
vodou. 

Hlávku zelí očistíme, opatrně zba-
víme košťálu a ostrým nožem nakrájí-
me na nudličky. K téměř měkkému 
masu přidáme do pekáčku oloupanou 
a na kolečka pokrájenou cibuli, nakrá-
jené hlávkové zelí, zastříkneme octem 
a okmínujeme. Asi po 10 minutách 
pečení přidáme dvě nahrubo nastrou-
haná jablka a také oloupané, na kost-
ky rozkrájené brambory. 

Poslední jablko nakrájíme na plátky 
a obložíme jím husu. Takto připrave-
nou směs promícháme a pečeme spo-
lečně s husou ještě 15-20 minut. 

 
 
Husa zapečená v šouletu 
 
Potřebujeme: 1 husa, sůl, 1 lžička 
drceného kmínu, 250 g krup, 250 g 
hrachu, 2 lžíce husího sádla, 1 velká 
cibule, mletý pepř, 1 lžička majoránky, 
3-4 stroužky česneku, husí sádlo na 
vymazání pekáče, strouhanka na vysy-
pání 
 
Jak na to: 

Ze všeho nejdříve husu zevnitř 
i zvenčí osolíme a pokmínujeme. Vlo-
žíme do pekáčku, podlijeme malým 
množstvím vody a dáme péct do pře-
dem rozehřáté trouby. Nezapomene-
me podlévat a přelévat výpekem. 

Mezitím uvaříme předem naložené 
kroupy a hrách doměkka. Na hluboké 
pánvi rozehřejeme husí sádlo a na něm 
zpěníme nadrobno pokrájenou cibuli. 
Poté přisypeme kroupy s hrachem, oso-
líme, opepříme, přidáme majoránku, 
prolisovaný česnek a vše promícháme. 

Vezmeme si vetší pekáč, také ho 
vymažeme husím sádlem, vysypeme 
strouhankou a rozložíme polovinu šoule-
tu. Na něj poklademe kousky částečně 
vykostěné husy a překryjeme zbytkem 
šouletu. Nakonec pokapeme výpekem 
a zapečeme v troubě do červena. Husa 
zapečená v šouletu je chutná s kysaným 
zelím či sterilovanými okurkami. 
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Pečená husa 
 
Potřebujeme: 1 husa (cca 4 kg), sůl 
a kmín podle chuti, voda na podlévání 
podle potřeby 
 
Jak na to: 

Husu omyjeme, osušíme, posolíme 
i uvnitř a okmínujeme. Někdo ji solí tře-
ba čtyři hodiny dopředu, aby se sůl vsák-
la. Na dno pekáčku si dáme kousek pe-
čící fólie a husu položíme prsama dolů. 
(Tím, že budeme mít v pekáčku fólii, za-
bráníme při otáčení stržení kůže.) 

Do pekáčku nalijeme vodu, asi 1 cm, 
a dáme péct odkryté na 200 stupňů. 

Jakmile se nám opeče jedna strana, 
tak husu obrátíme a pečeme stále odkry-

tou. Až budeme mít v pekáčku vypečené 
sádlo, tak si ho postupně naběračkou 
vybíráme do kastrůlku vedle. 

Husu podle potřeby podléváme 
a propícháme jí vidličkou, aby vytekl 
tuk. Já jsem ji stále měla nějakou tužší 
a tak jsem ji na půl hodinky přikryla. 

Počítejte s tím, že takhle velká husa 
se bude péct kolem třech hodin. Hoto-
vou husu rozporcujeme. Z pekáčku ze 
stran seškrábeme takové ty napečené 
kousky a rozmícháme je v tuku. Potom 
vložíme zpátky naporcovanou husu 
a ještě na chvilku ji dáme do trouby. 

Podáváme s houskovým knedlíkem 
a červeným zelím. Budeme mít určitě 
šest porcí. 

  
 

Kino 
 

 

KUNG FU PANDA 2 
V Poově životě je stále co odhalovat. 
Například – přemýšleli jste někdy nad 
tím, jak je možné, že je jeho tatínkem 
houser? Pokračování úspěšné animova-
né komedie ze studia DreamWorks… 
Dvojnásobně pandastické. 

NEDĚLE 20.11.2011 V 15.30 
HOD!!!. Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: přístupný, české znění, 
91 minut, širokoúhlý, 
premiéra: 2. června  2011 
 
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI 
Už zase na nás útočí mimozemšťané. 
Tentokrát si ale vybrali špatný čas 
a špatné místo. Jejich prvotním cílem 
se stal Divoký západ a doba, kdy 
všem, kdo tu chtěli přežít, visely kolty 
proklatě nízko. Nevídaná kombinace 
westernu a sci-fi filmu. 
PÁTEK 25.11.2011 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: přístupný, české znění, 
118 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 25. srpna 2011
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Termínový kalendář 
 

 
7. 12. Seniorklub – Předvánoční společenský večer“ – Restaurace Pod Habešem, 

16.00 hod. 
11. 12. „Vánoční koncert“ – kostel Palkovice, 16.00 hod.  
17. 12. „Setkáváme se v čase předvánočním“ – před ZŠ, 16.00 hod. 
31. 12. Lidový silvestrovský ples – Restaurace Pod Habešem, 19.00 hod. 
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