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Soubor z polské Porabky

08/2012Obecního ú�adu v Palkovicích



10. mezinárodní olympiáda

Ve dnech 25. - 2
8. �íj

na 2012 se 

v Opav� uskute�nila jubilejní 10. meziná-

rodní olympiáda turistic
kých oddíl� mlá-

deže. Poprvé v dosavadní p�tadvacetileté 

historii oddílu jsm
e se této olympiády zú-

�astnili ta
ké my. O

rganiza�n� byla akce, 

které se zú�astnilo celkem 300 d�tí 

a mladých lidí z �
eské republiky a Slo-

venska, výb
orn� zvlá

dnutá a je jen škoda, 

že nám více
 nep�álo po�así. S

out�žilo se 

v atletických discip
línách, plavání, flo

rba-

lu, volejbalu, ping-pongu a z níže uvede-

ných výsl
edk� je z�ejmé, že naši �le

nové 

obci P
alkovice ostudu neud�lali. K

rom� 

sportovních discip
lín byl p�ipraven do-

provodný program skládající s
e z dalších

 

znávac

krásném okolí

na galave�erem, na kte

ceni všic
hni nejlepší sp

ortovci

Atletick
ý tro

jboj (b�h 60 m, hod 

kriket. m
í�kem, skok daleký)

1. místo
 – 

Lenka Výmolová

3. – 
Kate�ina Vyvia

lová, 5. Melani

Halešová, 6. Kate�ina Barešová, 7. An

Hu	ová, 8. Eliška Kubalová, 9. Ane

Sochová, 12. Hana Polášková, 13

Bajtek, 15. Jakub Linart, 
16. 

Bajtková a Eva Martinová, 17. Dom

Barešová, 18. Michal Haleš, 19

mír Šupina, 22. Daniel Bareš a 

Bílek.
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 – Dominika Barešová (spole�n� 

se �leny oddílu TOM Lišáci V
setín)

Volejbal

5. – 10. místo
 – Klára Lýsková,

Kate�ina Vyvialová, Jaromír 
Šupina,

Lenka Výmolová, Jana Bajtková, Domini-

ka Barešová

Nejlepší p
íse�

4. – 7. místo
 – Žlutý kvítek Palkovice 

+ Tuláci Frýdek-Místek

Nejlepší fo
tografie z o

lympiády

1. místo
 – K
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setkání
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strukto�i 

dílu a jejím cíle
m byla vzá

jem-

ráce mezi �l
eny zú

�astn�ných 

Tulák� z Frýdku-Místku, Nezma-

ovce, Divo�ák� z F
rýdlantu nad 

cí a Žlutého kvítku z Palkovic. 
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turistic
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e 

vky a Oš�adnice, ale na 

me plnili 
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mladší tu
rnaj v p
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 zapojil se

 do 
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 stolních her.
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dány sla
dké odm�ny. A
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více než 100 ú�astník� mladších i st
ar-
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�ích a vedoucích. Ob�erstve
ní v p
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r�zných druh� buchet, kolá�� a mufín� 
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 n�kte�í ta

tínkové a maminky na-

šich �len� nebo i st
arší �

lenové, jim
ž za

 

vše touto cestou d�kujeme. Pod�ková-

ní pat�í ta
ké Obci P

alkovice za finan�ní 

odporu této zajímavé akce.
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Váno�ní p�ání 

Pranostika

Slovo starosty

Sn�hové vlo�ky k zemi se snáší, 
mráz si s okny pohrává, 

chybí už jen pár stran v kalendá�i, 
váno�ní �as nastává.

Za oknem sype se sn�hová nadílka, 
záclony provoní anýz a vanilka. 
Váno�ní koledy zpívají and�lé, 

už jsou tu Vánoce, tak a
 jsou š
astné a veselé.

Co leden sn�hem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Lednem rok nový se starým se stýká,

kdo ve starém nepracoval, a
 v novém nena�íká.
Kašpar, Melichar, Baltazar, všechny díry zamazal.

O sv. Fabiánu bez kožicha ani ránu.
Mnoho sn�hu v lednu, mnoho h�ib� v srpnu.

Milí Palkovjané a Myslikovjané,

starý rok pomalu za sebou zavírá dve�e. Mnozí z Vás bilancují, co Vám p�inesl, co 
se Vám v n�m poda�ilo, �i naopak. A
 už byl pro Vás tento rok  jakýkoliv, p�eji Vám, 
aby jste v roce 2013 prožívali jen dny krásné, p�íjemné  a spokojené.

V nadcházejícím váno�ním �ase Vám p�eji dny bez starostí, honi�ek a stres�.

A
 jsou pro Vás Vánoce skute�n� svátky klidu, radosti, št�stí a pohody.

Radim Ba�a 
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Zprávy z Obecního ú�adu...

Usnesení
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 

19. 11. 2012 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na v�domí:
1) Kontrolu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 

18. 9. 2012 do 14. 11. 2012.
2) Rozbor hospoda�ení obce k 31. 10. 2012.
3) Informaci místostarosty o postupu vyplácení p�ísp�vku na údržbu nemovitostí 

a jejich okolí v roce 2012.
4) Informaci místostarosty o výsledku díl�ího p�ezkoumání hospoda�ení obce Palko-

vice v roce 2012.
5) Informaci starosty obce o p�ipravovaných investi�ních akcích pro p�íští období.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) �leny návrhové komise ve složení Ing. Tomáš Hu	a, Mgr. Ludmila Skarková, 

Aleš Kubala.
3) �leny komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. V�ra Krpcová, Dalibor Rada.
4) Záv�re�ný ú�et obce Palkovice za rok 2011, který se uzavírá vyjád�ením souhlasu 

s celoro�ním hospoda�ením, a to bez výhrad.
5) Sm�rnici �.1/2012 pro zadávání ve�ejných zakázek malého rozsahu.
6) Zrušení výb�rového �ízení na dodavatele stavebních prací na akci „Oprava ha-

varijního stavu místních komunikací k. ú.Palkovice“ z d�vodu chybn� sestavené 
zadávací dokumentace a v sou�asné dob� nevhodných klimatických podmínek 
pro realizaci dané akce. 

7) Obecn� závaznou vyhlášku Obce Palkovice �. 2/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromaž	ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ová-
ní komunálních odpad�.

8) Obecn� závaznou vyhlášku Obce Palkovice �.3/2012, kterou se zrušuje Obecn� 
závazná vyhláška �.11/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
p�ístroj nebo jiné technické herní za�ízení povolené Ministerstvem financí podle 
jiného právního p�edpisu ze dne 13. 12. 2010.
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9) Smlouvu o dílo �. 327/2012 mezi Obcí Palkovice a firmou L-Design Zden�k 
Látal na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR na akci „Palkovice-
-Myslík, Stavba chodníku v�etn� odvodn�ní“ za cenu 243 tis. K� + platná sazba 
DPH.

10) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a Fest-Bau s.r.o. o prodeji pozemk� par-
c.�. 1550/15, 1550/16, 1550/17, 1550/18 a 1550/19 za dohodnutou kupní 
cenu 12 960,-K�.

11) Dohodu mezi Obcí Palkovice a m�stem Straše� o spolupráci v oblasti místní sa-
mosprávy, ekonomického rozvoje, ochrany životního prost�edí, kultury, sociální 
ochrany mládeže a sportu.

12) Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Církevní památky-spo-
le�né hodnoty Palkovic a Porabky“ s plánovaným rozpo�tem cca 1,4 mil K� 
a p�edpokládanou dotaci cca 750 tis K�. Realizace projektu je plánovaná na rok 
2013 s finan�ním vyú�továním v roce 2014.

13) P�ijetí dotace na rekonstrukci a zateplení budovy Palkovice 619 a zám�r vyhláše-
ní výb�rového �ízení na dodavatele stavebních prací.

III. Ruší:
1) Usnesení zastupitelstva obce �. ZO/11/2012/II./4 ve zn�ní: Zastupitelstvo Obce 

Palkovice po projednání Schvaluje: 4) Záv�re�ný ú�et obce Palkovice za rok 
2011, který se uzavírá vyjád�ením souhlasu s celoro�ním hospoda�ením, a to bez 
výhrad.

2) Usnesení zastupitelstva obce �. ZO/13/2012/II./5 ve zn�ní: Zastupitelstvo Obce 
Palkovice po projednání Schvaluje: 5) Na základ� provedeného výb�rového �ízení 
malého rozsahu na akci „Oprava havarijního stavu místních komunikací  k. ú.Pal-
kovice“, smlouvu s vít�znou firmou Ostravské komunikace a.s. za nabídkovou 
cenu 2 332 863,-K� bez DPH.

V Palkovicích 19. 11. 2012

    Radim Ba�a  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta
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OBEC PALKOVICE
Obecn� závazná vyhláška �. 2/2012

o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, 
t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� 

Zastupitelstvo obce Palkovice se na svém zasedání dne 19. 11. 2012 usnesením 
�. ZO/14/2012/II./7 usneslo vydat na základ� § 14 odst. 2 zákona �. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

�l. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Palkovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shro-
maž	ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpa-
d� (dále jen „poplatek“).

(2) �ízení o poplatcích vykonává obecní ú�ad1.

�l. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromaž	ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání 
a odstra�ování komunálních odpad� platí2:
a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinc� na území �eské re-

publiky povolen trvalý pobyt nebo p�echodný pobyt na dobu delší než 
90 dn�,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinc� na území �eské republiky 
pobývá na území �eské republiky p�echodn� po dobu delší 3 m�síc�,

4. které byla ud�lena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo do�asná ochrana podle zákona upravujícího do�asnou ochranu 
cizinc�,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur�enou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný d�m, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická oso-
ba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavb� 
ur�ené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit poplatek spole�n� a nerozdíln�.

(2) Za fyzické osoby tvo�ící domácnost m�že poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 
osoby žijící v rodinném nebo bytovém dom� m�že poplatek platit vlastník nebo 
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obec-
nímu ú�adu oznámit jméno, pop�ípad� jména, p�íjmení a data narození osob, za 
které poplatek platí.
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�l. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozd�ji do 30 dn� ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 
p�ípadn� doložit existenci skute�ností zakládajících nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku. 

(2) Poplatník dle �l. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jmé-
no, pop�ípad� jména, a p�íjmení, místo pobytu, pop�ípad� další adresy pro doru-
�ování.

(3) Poplatník dle �l. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také eviden�ní 
nebo popisné �íslo stavby ur�ené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; 
není-li stavba nebo d�m ozna�en eviden�ním nebo popisným �íslem, uvede po-
platník parcelní �íslo pozemku, na kterém je tato stavba umíst�na. V p�ípad� bytu 
je poplatník povinen ohlásit orienta�ní nebo popisné �íslo stavby, ve které se 
byt nachází, a �íslo bytu, pop�ípad� popis umíst�ní v budov�, pokud nejsou byty 
o�íslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, ozna�ena orienta�ním nebo 
popisným �íslem, uvede poplatník parcelní �íslo pozemku, na kterém je umíst�na 
stavba s bytem.

(4) Stejným zp�sobem a ve stejné lh�t� jsou poplatníci povinni ohlásit správci po-
platku zánik své poplatkové povinnosti v d�sledku zm�ny pobytu nebo v d�sledku 
zm�ny vlastnictví ke stavb� ur�ené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlišt� na území �lenského státu Evropské 
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocn�nce v tuzemsku pro 
doru�ování3.

(6) Dojde-li ke zm�n� údaj� uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto zm�nu 
oznámit do 15 dn� ode dne, kdy nastala4.

�l. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku �iní 492,- K� a je tvo�ena:
a) z �ástky 87,- K� za kalendá�ní rok a
b) z �ástky 405,- K� za kalendá�ní rok. Tato �ástka je stanovena na základ� 

skute�ných náklad� obce p�edchozího kalendá�ního roku na sb�r a svoz ne-
t�íd�ného komunálního odpadu za poplatníka a kalendá�ní rok.

(2) Rozú�tování skute�ných náklad� obce p�edchozího kalendá�ního roku na sb�r 
a svoz net�íd�ného komunálního odpadu za osobu a kalendá�ní rok je obsaženo 
v p�íloze, která tvo�í nedílnou sou�ást této vyhlášky.

(3) V p�ípad� zm�ny místa pobytu fyzické osoby, zm�ny vlastnictví stavby ur�ené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v pr�b�hu kalendá�ního roku 
se poplatek platí v pom�rné výši, která odpovídá po�tu kalendá�ních m�síc� po-
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bytu nebo vlastnictví v p�íslušném kalendá�ním roce. Dojde-li ke zm�n� v pr�b�hu 
kalendá�ního m�síce, je pro stanovení po�tu m�síc� rozhodný stav k poslednímu 
dni tohoto m�síce5.

�l. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázov� a to nejpozd�ji do 30. 4. p�íslušného kalendá�ní-
ho roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek 
splatný nejpozd�ji do 15. dne m�síce, který následuje po m�síci, ve kterém poplat-
ková povinnost vznikla, nejpozd�ji však do konce p�íslušného kalendá�ního roku.

�l. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci uvedeni v �l. 2 odst. 1:
a) v p�ípad�, že se jedná o rodinu s po�tem d�tí vyšším než 3, se poplatek za 

4. a další dít� neplatí (dít�tem pro ú�ely této vyhlášky se rozumí každý ob�an 
do 18 let).

b) kte�í jsou trvale p�ihlášení v sídle ohlašovny na adrese Palkovice 619.
c) kte�í nejmén� 6 m�síc� v p�íslušném kalendá�ním roce pobývali v za�ízeních 

sociálních služeb nebo zdravotnických za�ízeních, jestliže poplatník tuto sku-
te�nost správci poplatku doloží6.

d) po dobu výkonu vazby nebo trestu odn�tí svobody v délce 6 m�síc� a více 
v p�íslušném kalendá�ním roce, jestliže poplatník tuto skute�nost správci po-
platku doloží6.

e) kte�í se v p�íslušném kalendá�ním roce prokazateln� zdržují déle než 6 m�sí-
c� v zahrani�í, jestliže poplatník tuto skute�nost správci poplatku doloží

f) kte�í se v p�íslušném kalendá�ním roce prokazateln� zdržují déle než 6 m�sí-
c� mimo své trvalé bydlišt� a platí za systém shromaž	ování, sb�ru, p�epra-
vy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� jiné obci7, jestliže 
poplatník tuto skute�nost správci poplatku doloží6.

(2) Úleva se poskytuje:
a)  poplatníkovi, který má ve vlastnictví stavbu ur�enou k individuální rekreaci, 

byt nebo rodinný d�m ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 
na území obce Palkovice a zárove� je poplatníkem dle �l. 2, odst. 1. Popla-
tek s titulu vlastnictví stavby ur�ené k individuální rekreaci se snižuje o 50%.

b)  jedná-li se práv� narozené dít�, a to za m�síc, ve kterém se narodilo.

�l. 7
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem v�as nebo ve správné výši, vym��í 
mu obecní ú�ad poplatek platebním vým�rem nebo hromadným p�edpisným se-
znamem8.
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(2) V�as nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo �ást t�chto poplatk� m�že 
obecní ú�ad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je p�íslušenstvím poplatku9.

�l. 8
Odpov�dnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v dob� vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za 
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce spole�n� a neroz-
díln�; zákonný zástupce má v takovém p�ípad� stejné procesní postavení jako 
poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vym��í obecní ú�ad 
poplatek jednomu z nich.

�l. 9
P�echodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecn� závazná vyhláška �. 3/2011 o místním poplatku za provoz 
systému shromaž	ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komu-
nálních odpad� ze dne 19. 12. 2011.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé p�ed nabytím ú�innost této vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních p�edpis�.

�l. 10
Ú�innost

 Tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 1. 1. 2013. 

 
    Radim Ba�a  Aleš Kubala
      Starosta  Místostarosta

1 § 14 odst. 3 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
6 § 92 odst. 3 ve spojení s §93 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád (do 31. 12. 

2010 dle § 31 odst. 4 a 9 zákona �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) a § 76 odst. 2 zákona �.280/2009 Sb. Da�ový �ád 
v platném zn�ní

7 zákon �. 275/2002 Sb., kterým se m�ní zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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P�íloha �. 1

Sazba poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�-
ní využívání a odstra�ování komunálních odpad� na území obce Palkovice

Sazbu poplatku tvo�í:

a) �ástka 87 K� za osobu a kalendá�ní rok
b) �ástka 405 K� za osobu a kalendá�ní rok. Tato �ástka je stanovena na základ� 

skute�ných náklad� obce p�edchozího roku na sb�r a svoz net�íd�ného komunál-
ního odpadu za poplatníka a kalendá�ní rok.

Sazba �ástky b) = SN/PP

SN…Skute�né náklady na sb�r, svoz a uložení net�íd�ného komunálního odpadu 
za rok 2011 �iní K� 1. 373.553

PP….Po�et poplatník� 3390 k datu 12. 10. 2012

Vyú�tování skute�ných náklad� z p�edchozího roku na sb�r, svoz a uložení net�í-
d�ného komunálního odpadu �iní:

1.373.553,-/3390=405,18 po zaokrouhlení 405 K�/osoba, kdy maximální �ástka 
ve vyhlášce �iní dle § 10b odst. 4 písm. b) maximáln� 750 K�.

Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt

Sazba poplatku v K� za osobu a rok 492,-

Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu ur�enou nebo sloužící k in-
dividuální rekreaci

Sazba poplatku v K� za stavbu a rok 492,- 

Poplatek za psa
Poplatek za psa v roce 2013 �iní 150 K�. Za každého dalšího psa 250 K�. 

Poplatek je nutno zaplatit nejpozd�ji do 30. dubna 2013!!!
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Palkovické listy
Palkovické listy vyjdou v roce 2013 ve stejném rozsahu a za stejnou cenu 

jako v roce 2012. To znamená – vyjde 8 �ísel za cenu 50 K�/ rok. �tená�i, kte�í 
cht�jí listy v roce 2013 odebírat nech
 je zaplatí do 30. dubna 2013 v ú�ední 
dny (pond�lí a st�eda 7.00 – 17.00) v pokladn� Obecního ú�adu.

Informace ob�an�m – p�ipojení na splaškovou kanalizaci
Ob�ané, kte�í jsou v sou�asné dob� p�ipojeni na splaškovou kanalizaci v ma-

jetku obce Palkovice, obdrželi v nedávné dob� dopis Severomoravských vodovo-
d� a kanalizací Ostrava a.s. o ukon�ení jejich provozování této kanalizace. Celou 
splaškovou kanalizaci bude 

od 1. 1. 2013 provozovat obec Palkovice. Zastupitelstvo obce schválí na 
svém �ádném zasedání 18. 12. 2012 výši sto�ného pro rok 2013 a následn� 
budou s jednotlivými ob�any sepisovány smlouvy o odvád�ní odpadních vod. 
Ode�ty vodom�r� budou probíhat jako doposud beze zm�n, to znamená, bude 
je nadále provád�t SmVaK, který bude fakturovat pouze vodné a data násled-
n� poskytne na základ� smlouvy obci. Fakturace sto�ného bude �tvrtletní jako 
doposud, fakturovat jej bude obec. Podrobné informace pro ob�any, kte�í bu-
dou své nemovitosti nov� napojovat na splaškovou kanalizaci, budou uve�ejn�ny 
v p�íštím �ísle Palkovických list� a na internetových stránkách obce.

Pohyb ps� na ve�ejném prostranství 
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 vy-
hlášku 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.

Sb�r autoplast�
Žádáme ob�any, aby nevhazovali au-

toplasty do kontejner� na plasty ani do 
velkoobjemových kontejner� rozmís-
t�ných v mén� p�ístupných oblastech. 

Autoplasty m�žete odevzdat ve sb�rném 
dvo�e v Palkovicích a to:
St�eda  15.00 – 18.00
Sobota    8.00 – 11.00
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Upozorn�ní ob�an�m
Na základ� rozši�ujícího se nešvaru 

v naší obci, spalování nevhodných paliv 
v  kotlích na tuhá paliva, upozor�ujeme 
ob�any, že dle zákona �. 86/2002 Sb. 

O ochran� ovzduší, dle § 3 odst. 2 a 4 
je obecn� zakázáno v domovních kotlích 
pálit odpady a jiná než povolená paliva 
podle zákona �. 22/1997 Sb.

Novoro�ní výšlap na Kubánkov
1. ledna 2013 se uskute�ní tradi�ní 

novoro�ní výšlap na nejvyšší horu Pal-
kovických h�rek – Kubánkov. Slavnostní

zapálení novoro�ní vatry je v 11.30
hodin.

M�žete se t�šit také na tradi�ní ob�er-
stvení v „mysliveckém krmelci“.

Zpomalovací semafory
a d�tské dopravní h�išt�

Každodenn� jsme o�itými sv�dky 
a ú�astníky úskalí silni�ní dopravy. Vidí-
me a slyšíme ze sd�lovacích prost�edk� 
mnohdy tragické události. Bezohlednost, 
rychlost, ohrožování zdraví a života všech 
co se na komunikacích pohybují.

Jak je na tom naše obec Palkovice 
a Myslík cítí každý jinak. N�kdo je spoko-
jen, jiný ne.

Malou rekapitulací zjistíme, že na tom 
nejsme zase tak špatn� v porovnání s n�-
kterými obcemi �i m�sty. Mnoho práce 
již bylo vykonáno a mnoho je ješt� p�ed 
námi. Máme opravené hlavní cesty, tolik 
požadovaný chodník z centra Palkovic až 

na Myslík. Nasv�tlené místa p�echázení 
pro p�ší, informa�ní tabule zaznamená-
vající rychlost projížd�jících automobil�. 
V p�ipravovaném zám�ru i již zapo�até 
realizaci výstavbu chodník� od za�át-
ku obce ke kinu. Pokra�ování chodníku 
z Myslíku sm�rem na Kozlovice a také 
propojení cyklostezky od rekrea�ní oblas-
ti Olešné do Palkovic.

Nabízí se zde ješt� další možnosti jak 
zvýšit nejen pocit bezpe�í, ale také sku-
te�nou bezpe�nost v doprav�. Jedním 
z již u�in�ných opat�ení je umíst�ní do-
pravních zna�ek v �ásti „Staré cesty“ 
a propojovacího úseku mezi Palkovicemi 
a Kun�i�kami u Bašky. Další možností je 
instalace ú�inných zpomalovacích sema-

Mimo�ádný svoz popelnic
Mimo�ádný svoz popelnic bude v sobotu 29. 12. 2012!!!
V úterý 1. ledna 2013 se popelnice svážet nebudou. Další svozy v roce 2013 

budou v úterý v liché týdny.

Uzav�ení Obecního ú�adu
V pond�lí 31. 12. 2012 bude Obecní ú�ad v Palkovicích uzav�en.
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Reakce starosty obce na p�edchozí 
�lánek

Jelikož jsem �lenem tiskové komise, 
dostal se mi tento �lánek do rukou d�íve 
než vám, ob�an�m.  I když jsme vše, co 
je zde napsáno s Petrem G�esem probíra-
li osobn�, je t�eba napsat pár v�t jak ke 
zpomalovacím semafor�m, tak k d�tské-
mu dopravnímu h�išti. 

O zpomalovacích semaforech na obci 
už mluvíme skoro t�i roky. Veškeré zása-
hy do provozu na krajských komunikacích 

je t�eba �ešit se správcem komunikace, 
potažmo s majitelem, což je Moravsko-
slezský krajský ú�ad. Dále s dopravním 
inženýrem na M�stském ú�ad� ve Frýd-
ku-Místku, speciálním stavebním ú�adem 
a Policii �R ve Frýdku-Místku.  Ani jeden 
z t�chto subjekt� na námi navrhované 
zpomalovací semafory nereagoval klad-
n�. V n�kterých okresech, �i m�stech tyto 
semafory povolovány jsou. V sousedních 
Metylovicích jsou nyní nov�, takzvan� 
na zkoušku, namontovány tyto semafory 

for� na hlavním tahu obcí a d�tské do-
pravní h�išt�.

Zpomalovací semafory umíst�né na 
vhodném míst� spojené s místem pro 
p�echázení chodc� nám nenásilnou for-
mou zajistí nejen bezpe�né p�echázení, 
ale také omezení agresivní jízdy vozidel. 
V mnohých obcích Moravskoslezkého 
kraje již toto za�ízení mají n�kolik let na-
instalováno. A p�ibývají další a další, kte-
ré je cht�jí. Jsou to aktivní prvky dopravy 
zajiš
ující bezpe�nost na silnicích. Vhodná 
místa lze vytipovat v každé obci. V�tšinou 
se instalují na za�átku obce nebo v nejo-
hrožen�jších místech, p�ípadn� v blízkosti 
škol. V podstat� se jedná o sv�telné sig-
naliza�ní za�ízení - semafor, dopln�ný za-
�ízením ke zjišt�ní rychlosti projížd�jícího 
vozidla, s funkcí p�epnutí signaliza�ního 
za�ízení na zelenou. Jednoduše, trvale sví-
tí na semaforu �ervená, a jestliže je rych-
lost p�ijížd�jícího vozidla v povoleném 
limitu rychlosti v obci, p�epne se na ze-
lenou. Pokud chodec hodlá p�ejít, stiskne 
tla�ítko na semaforu a pro �idi�e z�stane 
svítit �ervená. Na vybudování tohoto za-
�ízení je možné získat finan�ní prost�edky 

z dopravních grant� (nap�. SDFI- státní 
fond dopravní infrastruktury).

D�tské dopravní h�išt� BESIP je dal-
ším prvkem zvyšujícím bezpe�nost. S ru-
kou na srdci, kolik teoretického i praktic-
kého �asu v�nujeme my, rodi�ové v této 
problematice našim d�tem? Doposud do-
pravní výchovu dobrovoln� zajiš
ují u�ite-
lé naší školy. Na praktickou �ást dojížd�jí 
do Frýdku-Místku. Za minimálních finan�-
ních prost�edk� jsme schopni toto h�išt� 
mít také u nás. Nejvhodn�jší dostupnou 
lokalitou je obecní zpevn�ná asfaltová 
plocha mezi t�locvi�nou a poštou. Mimo 
jiné také pro blízkost školy. V dopoled-
ních hodinách by mohla být v užívána 
školou a d�tmi a v odpoledních d�tmi sa-
motnými nebo s rodi�i.

V každém p�ípad� je to jen �ást re-
alizovatelných návrh� v oblasti dopravy. 
Vše zajisté za�íná u samotné ohledupl-
nosti v��i ostatním. Pokusme se ud�lat 
n�co, co stojí mén� než samotná ztráta 
lidského života.

Mgr. Petr G�es
zastupitel obce Palkovice

„Bezpe�ný venkov, sport pro všechny“
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T�íkrálová sbírka
Ve dnech 2. až 15. ledna 

2013 prob�hne v rámci celé 
�eské republiky tradi�ní T�í-
králová sbírka. Nejinak tomu 
bude i v Palkovicích. Skupin-
ky �ádn� delegovaných koled-

ník� budou koledovat a vybírat dobrovol-
né p�ísp�vky do zape�et�ných kasi�ek s 
logem Charity. Každá skupinka bude mít 
svého vedoucího, který bude ozna�en 

pr�kazem koledníka, na kterém bude 
mít mimo jiné �íslo kasi�ky a �íslo OP. 
Na požádání ochotn� p�edloží k ov��ení 
totožnosti ob�anský pr�kaz. Sbírku po-
�ádá Charita �eská republika a výt�žek 
sbírky bude použit v p�evážné v�tšin� na 
projekty v rámci místních charit. V našem 
p�ípad� to budou projekty Charity Frý-
dek-Místek. Více informací na stránkách 
www.trikralovasbirka.cz

Ing. Tomáš Hu�a

dva. Po p�lro�ním provozu jsme domlu-
veni s Policií �R, že bude celá v�c vyhod-
nocena a eventuáln� v Palkovicích dopo-
ru�ena.  Uvidíme, zda se v Metylovicích 
tyto semafory osv�d�í. Panují obavy, že 
semafory budou omezovat provoz v tom 
smyslu, že �idi�, jedoucí vyšší rychlostí, 
než je povolena, bude nucen zastavit na 
�ervenou a za ním jedoucí vozidla, i když 
tyto pojedou dle dopravních p�edpis�, 
budou muset zastavit také, �ímž budou 
„potrestání“ i ti, kte�í se neprovinili.

K tématu dopravního h�išt� – když 
jsme v zastupitelstvu v roce 1998 za�a-
li uvažovat o stavb�, �i p�estavb� školy, 
uvažovalo se mimo jiné i o povrchu p�i-
lehlého sportovišt�. Zvít�zil, pro spor-
tovce ne velmi milovaný asfalt, z d�vodu 
toho, že je vhodný i pro d�tské dopravní 
h�išt�. Dopravní výchova má v Palkovi-
cích dlouholetou tradici a je v osnovách 
pravideln� zahrnována.  Již já jako žák 
základní školy jsem výuku této problema-
tiky zažil.  Pravideln� jsme se zú�ast�ovali 
okrskových, okresních i krajských závo-
d� a vozili jsme z t�chto sout�ží medai-
le. Také dnešní žáci školy si vedou velmi 
dob�e. V letošním roce vyhráli dokonce 

okresní kolo dopravní sout�že M�stské 
policie FM „O nejlepší družstvo doprav-
ního h�išt�“.

V sou�asné dob� se vyu�uje dopravní 
výchova na asfaltovém h�išti u školy. D�ti 
mají k dispozici kola i dopravní zna�ky, 
které jsou uschovány ve sklep� školy. 

Vyhradit parkovišt� u t�locvi�ny pro 
dopravní h�išt� by znamenalo vyjmout 
toto parkovišt� ze statutu místních ko-
munikací. Znamenalo by to p�i každé 
dopravní výuce zakázat vjezd, otá�ení �i 
parkování vozidel. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o nejfrekventovan�jší parkovišt� 
v obci, p�ineslo by to nep�íjemné kom-
plikace.

Je pot�eba uvažovat spíše systémov�. 
Takovou asfaltovou plochu, která by byla 
p�ístupná i ve�ejnosti, také takzvaným 
„skej
ák�m“ a podobn�, eventuáln� na 
rozší�ení palkovické pouti, by bylo možné 
vybudovat za t�locvi�nou. Pozemek byl 
v minulosti vykoupen pro ú�ely zbudo-
vání tréninkového h�išt�, �i jiného spor-
tovního nebo kulturního vyžití. Myslím si, 
že na takovéto aktivity je tento pozemek 
jako vyšitý.

Radim Ba�a, starosta
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Váno�ní jarmark
V sobotu 8. prosince se v odpoledních 

hodinách na prostranství p�ed základní 
školou uskute�nil tradi�ní „Váno�ní jar-
mark“.  V nákupním p�edváno�ním sho-
nu jsme se aspo� na chvíli mohli poza-
stavit a p�i popíjení horkého sva�eného 
vína, va�onky nebo medoviny popovídat 
se známými, p�áteli, �i sousedy.  

K p�íjemné atmosfé�e p�isp�l ve vel-
ké mí�e i program, na kterém se podíleli: 
kapela Palkovjanka, žáci naší školy, sbor 
místní  Scholy a také naši družební hos-
té – d�tský folklórní soubor ze slovenské 
Zázrivé a tzv. „Kolo hospody�“ z polské 
Porabky. Všechna vystoupení se návšt�v-
ník�m velmi líbila.

V prodeji byly drobné dárky a váno�ní 

dekorace, které vyráb�ly naše d�ti z ma-
te�ské i základní školy, výrobky z medu, 
váno�ní stromky, grilované ovoce, již 
tradi�ní klobásky, n�co pro zah�átí a ten-
tokrát i slovenské výrobky ze sýru. D�ti 
si mohly pustit lodi�ku ze sko�ápky, roz-
krájet jablí�ko nebo si odlít trochu olova.  
Nechyb�li ani �erti a and�lé.

V budov� školy sou�asn� probíhaly 
dv� výstavy – výstava fotografií pana Mi-
roslava Lyska nazvaná „Na cest�“ a vý-
stava betlém� paní Dany Malkové. 

Celou akci po�ádali �lenové zastupitel-
stva obce ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Pal-
kovicích.

Všem, kte�í p�isp�li ke zda�ilému pr�-
b�hu akce, pat�í velké pod�kování.

Mgr. V�ra Krpcová

Pod�kování
�ímskokatolická farnost Palkovice d�kuje podnikateli panu Josefu Novákovi 

za poskytnutí daru -  mini kamerového systému pro pot�eby varhaník� - do kos-
tela sv. Jana K�titele v Palkovicích. P�vodní kamerový systém byl zni�en bleskem 
p�i bou�ce v �ervenci letošního roku.

Ješt� jednou ze srdce d�kujeme.

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

„Každý z nás je výji-
me�ný. Každý z nás je 
d�ležitý.“

Mnohý z nás prochází 
kolem vrátnice základ-
ní školy a �as od �asu 
prohodí ono obligátní 
„Dobrý den“ a pak „Na-

shledanou“.  Myslí v té chvíli jen 
na své dít� a v�bec nezná toho, 
kdo sedí za okénkem. Neví, co vše 
pro n�j a jeho d�ti vlastn� d�lá. Je 

pro n�j zkrátka cizí �lov�k, i když 
je to „jeho“ školník. Poj�me dnes 
spole�n� nahlédnout do duše škol-
níka. Zvu vás ke �tení rozhovo-
ru s panem Zde�kem Muron�m 
- školníkem.

Pane Muroni, už deset let vyko-
náváte funkci školníka. Zajímalo by 
mne, co vlastn� d�láte?

Když už jsme u té výjime�nosti, vý-
jime�ný skute�n� jsem. A to tím, že mi 
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už nikdo nevezme jedno prvenství: vždy 
už z�stanu prvním školníkem v nové ško-
le. Ale to je opravdu všechno. Nenapsal 
jsem žádnou moudrou knihu, nevytvo�il 
sv�tový rekord a ani nezdolal žádnou 
osmitisícovku! Jsem jen zam�stnancem 
základní školy - a za to pobírám mzdu. 
Jsem zodpov�dný za technický chod 
budov, za �istotu a dodržování hygienic-
kých norem. P�ímo �ídím údržbá�e a d�v-
�ata z úklidu. Udržet v chodu všechny ty 
technologické celky však n�kdy není jed-
noduché. Deset let je p�ece jen už n�jaká 
doba a budova, bohužel, za�íná stárnout. 
Cílem provozních pracovník� školy, pat-
�í mezi n� i ú�etní a kucha�ky, je vytvo�it 
pro u�itele takové pracovní podmínky, 
aby mohli kvalitn� napl�ovat zákonem 
stanovený cíl vzd�lávání spojený s povin-
nou školní docházkou. Dále se podílíme 
na akcích konaných v areálu školy po�á-
daných a
 už vedením školy, anebo zá-
jmovými organizacemi naší obce i mimo 
vyu�ování. 

Za ty roky tady znáte každý 
šroubek, už by Vás nem�lo nic p�e-
kvapit.

Exteriér školy vyhlíží stále nov�, ale 
za deset let amortizace pokro�ila a opo-
t�ebování je citelné. Investice do techno-
logií, která byla použita na digitální �ízení 
kotelny, kamerový systém a další tech-
nické vymoženosti, byla v dob� výstavby 
školy hodn� vysoká. Dnes máme rok od 
roku dražší náklady na údržbu budovy. 
Obec pln� hradí provozní náklady školy 
ze svého rozpo�tu, spadají sem výdaje za 
energie, vodu, topení, �istící prost�edky. 
Ale ceny neustále rostou. 

Váš tým už se asi op�t „t�ší“ na 
zimu.

Ur�it� ano. Už se nem�žeme do�kat 
sn�hu. Samoz�ejm�, že v zim� té práce 
máme o n�co víc. Udržovat chodníky 
sch�dné mají zákonnou povinnost i ob-
�ané p�ed svými domy. Nedá se nic d�-
lat. Hodn� nám ale pomáhají pracovníci 
obecního ú�adu. A ne jen v zim� se sn�-
hem. Také v pr�b�hu celého roku. Za to 
jim pat�í obrovské díky.  

Ve�ejnost vás ovšem zná jen 
jako muže, který p�ebírá svázané 
noviny u kontejneru p�ed školou.

I to ke škole pat�í. D�ti sb�r baví 
a mají z n�j i peníze do spole�né poklad-
ny. Za ty obnosy se již po�ídila spousta 
p�kných v�cí pro vyžití žák� mimo vy-
u�ování. Pamatuji si, že v za�átcích se 
nasbíralo p�l kontejneru starého papíru, 
pak bylo období, kdy se nasbíralo p�t 
i šest kontejner�, ale rozmíst�ním obec-
ních kontejner� na papír tento objem 
klesá. Pro d�ti vyhlašujeme každoro�n� 
sout�ž, kdo nasbírá nejvíce kilogram�. 
To máte vid�t, jak se d�ti i rodi�e snaží.

H�išt� za školou se od ur�ité 
doby odpoledne uzavírá a není p�í-
stupné ve�ejnosti. Co bylo d�vo-
dem? Jsou d�ti dnes jiné, než bý-
valy kdysi?

Rozhodnutí padlo po dohod� z�izo-
vatele školy s vedením. Situace už byla 
neudržitelná. Bohužel nemáme kapaci-
tu na to, abychom ráno uklízeli rozbité 
láhve od alkoholu a zametali zbytky vy-
kou�ených cigaret. H�išt� slouží p�ede-
vším d�tem z družiny a mate�ské školky, 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

17

využíváme jej i v rámci t�locviku. To je 
ten hlavní d�vod. Za deset let mého p�-
sobení mohu ale �íci, že d�ti nejsou jiné, 
nejsou horší, jsou to d�ti se svými plusy 
a mínusy, tak jako jsme byli my.

Od roku 2004 jste vedoucím ry-
bá�ského kroužku na naší základní 
škole. Kdo se do n�j m�že p�ihlásit 
a kde kroužek p�sobí?

P�ihlásit se mohou d�ti velké, malé 
a dokonce i d�ti ze školky. Jednou za �tr-
náct dn�, pravideln� v úterý odpoledne, 
se u�íme být rybá�em „podle zákona“. 
Protože se rybá�ské právo �ídí zákonem, 
�lenové našeho kroužku skládají rybá�-
ské zkoušky. Posléze obdrží osv�d�ení 
o zp�sobilosti a na základ� této zp�so-
bilosti si koupí Státní rybá�ský lístek. Na 
základ� tohoto rybá�ského lístku si pak 
d�ti mohou koupit „Povolenky k rybo-
lovu“. Dít� do patnácti let se bez absol-
vování výuky v tomto kroužku nem�že 
stát rybá�em. Jiná šance, jak se stát ry-
bá�em, není. Povolenku jim prodáme 
bu	 pstruhovou (Olešná nad p�ehradou, 
Ostravice, Morávka, Mohelnice), anebo 
mimopstruhovou (p�ehrada Olešná, Baš-
ka, �eka Olešná pod p�ehradou). D�ti si 
nejvíce kupují mimopstruhovou z d�vodu 
dostupnosti v okolí. Je to docela drahý 
koní�ek. I když kroužek je bez poplatku, 
tak nákup ná�iní pot�ebného k rybolovu 
m�že vyjít rodi�e i na n�kolik tisíc korun.

Kde jste pracoval p�ed tím, než jste 
u nás nastoupil do funkce školníka?

Po maturit� jsem nastoupil na D�l 
Paskov, kde jsem za�ínal od d�lnických 
profesí. P�es r�zné technické funkce, 

mimo jiné jsem byl i vedoucí rekrea�ního 
st�ediska, jsem se dostal na úsek „dega-
zace“  - tedy odplyn�ní dol�- , kde jsem 
p�sobil jako vedoucí úseku. Ze šach-
ty jsem ze zdravotních d�vod� odešel 
v roce 1995. Poté jsem se chvíli v�noval 
pojiš
ovnictví i realitní �innosti.

Po�ád mi ale není jasné, jak jste 
se dostal na naší základní školu?

V zim� v roce 2001 jsem se dov�-
d�l, že základní škola v Palkovicích hledá 
školníka pro úpln� novou školu. Potkal 
jsem se s panem �editelem, Mgr. Fran-
tiškem Brixem, a v dubnu 2002 jsem už 
do funkce školníka nastupoval.

Byly to nezapomenutelné za�átky. 
V lét�, kdy se st�hovala „stará“ škola do 
nové, jsme m�li co d�lat, abychom vše 
v�as stihli. A že to byla po�ádná porce 
práce. Ale nejde jen o mne. Nezištn� se 
na tom podílelo i mnoho u�itel�. S bý-
valým údržbá�em, panem Kahánkem, 
na to vzpomínáme s úsm�vem dodnes. 
Ješt� i dnes bych rád pod�koval za ne-
zištnou pomoc všem místním hasi��m 
- Tomášovi, Martinovi, Filipovi a ostat-
ním -, protože kdyby oni nep�idali ruku 
k dílu, tak by se v zá�í 2002 neu�ilo. A
 
to ale není nespravedlivé, moje dodate�-
né pod�kování pat�í samoz�ejm� všem, 
kte�í se na této akci podíleli.

Bydlíte v Palkovicích již patnáct 
let. Chybí Vám tady n�co?

Jsem nadmíru spokojen, máme no-
vou cestu, chodníky, kanalizaci, je tady 
lékárna i dokto�i, v ned�li si m�žu zajít 
do obchodu - po�ád je otev�eno -, ne-
mám žádný problém.
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Základní škola a mate�ská škola Palkovice

Pod�kování za dary a pomoc škole
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Pal-

kovice, zastoupený p. Jaroslavem �ech-
mánkem, daroval škole 2 stoly na stolní 
tenis. Stoly jsou umíst�ny v odpo�inko-
vých �ástech chodeb v 1. a 2. pat�e, žáci 
je využívají o p�estávkách a volných ho-
dinách.

Pan Martin Polášek zajistil hasi�e 
z SDH Palkovice, kte�í se nebojí práce na 
vysokém žeb�íku, a spole�n� opravili díry 
ve vn�jším zateplení budovy školy, které 
tam opakovan� vyklovávají ptáci.

Ivo Fišer
�editel školy

Školní parlament
V naší škole byl zvolen Školní parla-

ment, který si žáci zvolili v �ádných škol-
ních volbách, ze zástupc� jednotlivých 
t�íd. Mezi zástupci jsou tito žáci:

Morys Ond�ej, Šigutová Nela z 2. A., 
Vraníková Alice, Jursová Magdaléna 
z 2. B., Veselková Vendula, Radová Te-
reza z 3. t�., G�esová Kristina, Bosák Voj-
ta z 4. t�., Šotkovský Jakub, Kolouchová 
Tereza z 5. t�., Juchelková Pavlína, Dyba-

lová Jana z 6. t�., Chlebková Petra, Oliva 
Jan ze 7. t�., Kup�áková Markéta, Merta 
Ladislav z 8. t�., Troj�ínský Tomáš, Raj-
nochová Barbora z 9. t�.

Školní parlament dává prostor pro 
zapojení žák� do života školy, p�edkládá 
podn�ty, návrhy a vede žáky k vzájemné 
spolupráci se školou.

Školní parlament si p�ipravil na 
30. 11. 2012 Prezentaci o ke�ské dívce 
Everlyne Anyango Otieno z nadace Naše 
dít�, kde seznámil všechny žáky školy s ži-
votními podmínkami a podporou jejího 
vzd�lávaní.

Žáci se dov�d�li, co obnáší život v ke�-
ské vesnici, jak vypadá tamní škola, jak 
žije její rodina a jak se nakládá s finan�ní-
mi prost�edky zaslanými této dívce.

Za školní parlament 
Mgr. Šárka Pindurová

A co relax? P�ece nejen prací 
�lov�k je živ.

Jsem d�de�kem a mám t�i vnou�ata, 
tak se jim snažím ve svém volném �ase 
v�novat. Najdu si �as na ryby, rád si za-
jdu do p�írody a samoz�ejm� jako kaž-
dý normální chlap se dívám v televizi na 
sport. 

Záv�rem, pane Muroni, popro-
sím o Vaše p�ání do nového roku.

Do nového roku pop�eji ob�an�m 
Palkovic hlavn� zdraví. Rodi��m spoko-
jenost se školou, kterou jejich d�ti na-
všt�vují.  A my se budeme snažit, aby se 
jim v ní líbilo.
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Stolní tenis – okresní kolo
Ve �tvrtek 1. 11. 2012 se v t�locvi�n� 

v Palkovicích uskute�nilo okresní kolo ve 
stolním tenisu. Turnaje se zú�astnilo cel-
kem šest škol (ZŠ Návsí, ZŠ Sedlišt�, ZŠ 
Paskov, ZŠ Komenského Frýdlant n. O., 
6. ZŠ Frýdek-Místek, ZŠ Palkovice). Žáci 

startovali ve dvou kategoriích: III. kategorie 
(6. + 7. ro�ník), IV. kategorie (8. + 9. ro�-
ník). Po velmi dobrých výkonech se naši 
žáci umístili na velmi dobrém 3. míst� ve 
starší kategorii. Mladší žáci skon�ili na 
4. míst�. Nutno dodat, že za naše družstvo 
mladších žák� startovaly i dívky.

Sb�r vršk� PET lahví
Již od školního roku 2011/2012 je 

naše škola zapojena do projektu: Sb�r 
vršk� PET lahví. Omyté vršky PET lahví 
odevzdávají žáci do sb�rných kontejner� 
umíst�ných na školních chodbách. V mi-
nulém školním roce žáci nasbírali cca 
40kg uzáv�r�, v tomto školním roce je to 

prozatím o 10kg mén�. Vršky PET lahví 
jsou pr�b�žn� odváženy do Ostravy, kde 
dochází k jejich dalšímu zpracování. Uzá-
v�ry jsou t�íd�ny klienty Diakonie Ostra-
va, následn� taveny a jsou z nich vyráb�ny 
nejr�zn�jší p�edm�ty. Celý tento projekt 
slouží k dobrým ú�el�m, tomuto odpovídá 
i aktivní zapojení žák� do projektu.

Bruslení 2012
Ve st�edu 28. 11. 2012 se ve Více-

ú�elové sportovní hale ve Frýdku-Místku 
uskute�nilo bruslení žák� ZŠ Palkovice. 
Této akce se zú�astnila v�tšina žák� naší 

školy, celkem 131 žák� z I. i II. stupn�. 
Oblíbenost tohoto zimního sportu mezi 
d�tmi velmi vzrostla, neuv��itelná jsou 
zlepšení žák� ve sportu na dvou nožích. 
Všichni budeme rádi, když toto bruslení 
nebude posledním.

Žáci 3. t�ídy a jejich rodi�e slavili 
Halloween

Dne 6. 11. 2012 se žáci 3. t�ídy a je-
jich rodi�e sešli v odpoledních hodinách 
ve škole, aby se n�co dozv�d�li o zná-
mém anglosaském svátku, zahráli si ja-
zykové hry a vytvo�ili originální podzimní 
dekorace z dýní. Anglický jazyk se na naší 
škole vyu�uje povinn� práv� od t�etí t�ídy, 
a tak se vyu�ující rozhodli žáky motivovat 
k výuce tohoto cizího jazyka zábavnou 
formou a zárove� cht�li nechat rodi�e 
trochu nahlédnout do toho, jakým zp�so-
bem se d�ti v tomto v�ku jazyk u�í.

D�ti si p�ipravily strašidelné kostýmy, 
u�itelky zase p�ipravily tajemnou atmo-
sféru v u�ebnách, v�etn� hudby, r�zných 
rekvizit a ob�erstvení. Akce probíhala ve 
dvou skupinách. Pod vedením Mgr. Zuza-
ny Kvapilové si žáci zahráli r�zné jazyko-
vé hry a vyrobili dý�ové lucerny. Druhá 
skupina s Mgr. Barborou Vraníkovou se 
v�novala jazykové �ásti této tématiky, d�ti 
va�ily strašidelnou polévku, nau�ily se ná-
zvy n�kterých zví�at, procvi�ily si barvy, 
�íslovky a n�které slovní vazby. Akce byla 
ukon�ena rejem a vyhodnocením masek. 

V��íme, že se akce d�tem i rodi��m 
líbila.
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Úsp�ch ve výtvarné sout�ži Barevný 
podzim 2012

Každoro�n� se žáci ZŠ v Palkovicích 
ú�astní n�kolika výtvarných sout�ží. Jed-
nou z výtvarn� nadaných žáky� naší ško-

ly je i Eva Hlava�ková z 6. t�ídy, která nás 
svým dílkem reprezentovala v 18. ro�-
níku výtvarné sout�že Barevný podzim 
2012 a získala v oblastním kole ve své 
kategorii p�kné 2. místo.

SMOPO CUP 2012 – Kozlovice
V pond�lí 19. 11. 2012 se žáci ZŠ 

Palkovice zú�astnili florbalového turna-
je SMOPO CUP 2012 (Sdružení m�st 
a obcí povodí Ond�ejnice). Turnaj byl 
stejn� jako loni odehrán v Kozlovicích, 
nutno zmínit, že organizace turnaje byla 
na velmi dobré úrovni. Jedinou ka�kou 
tak byl nízký po�et zú�astn�ných m�st 
a obcí. Palkovice m�ly své zastoupení 
v obou kategoriích – 1., 2. st. ZŠ. Po dob-
rých výkonech obsadili naši žáci 2. místo 
(starší žáci) a 3. místo (mladší žáci), za což 
jim pat�í velká gratulace.

Složení družstev:

mladší žáci – Trochta Kamil, Pavlas 
Vít Jakub, Jaroš Josef, Ba�ová Alena, 
G�esová Kristina, Halata Mat�j, P�lucha 
Jan, Pavelková Kristýna, Kubalová Eliš-
ka, Šotkovský Jakub, Rajnoch Adam, 
Hlisníkovský Jan, Le�ko David

starší žáci – Bob�ák Mat�j, Bajtek 
Ji�í, Minar�ík Ji�í, Warzecha Jakub, Mer-
ta Ladislav, Slípek Ji�í, Farský Adam, Ko-
lá� David, Troj�ínský Tomáš, Svobodník 
Mat�j, Bílek Petr

Výzva ob�an�m 
– zvýšený nár�st krá-
deží v�cí z motorových 
vozidel!

Policie �eské repub-
liky tímto vyzývá ob�any všech obcí pat-
�ících do našeho služebního obvodu, aby 
pomohli p�i pátrání po podez�elých oso-
bách, které se v posledním období dopou-
št�jí na území našeho služebního obvodu 
a okolí p�e�in� krádeže a to zejména v�cí 
z motorových vozidel. V souvislosti s touto 
trestnou �inností byl zaznamenán zvýšený 
nápad t�chto krádeží, kdy si pachatelé 
z vozidel neodnášejí pouze osobní v�ci 
a cennosti, ale také ná�adí, pracovní po-
m�cky, tedy vše co jim p�ijde pod ruku. 

Zárove� policisté vyzývají všechny ob-
�any, aby si �ádn� zajistili sv�j majetek, 
nenechávali v motorových vozidlech žád-
né cenné v�ci a to ani v zavazadlovém 
prostoru. Taková vozidla totiž na zlod�je 
p�sobí, jako výkladní sk�í� prodejny smí-
šeného zboží, kde se nemusí platit.

Jakoukoli informaci �i podn�t, který 
by napomohl k objasn�ní této trestné 
�innosti, sd�lte prosím neprodlen� na 
linku Obvodního odd�lení Policie �eské 
republiky v  Palkovicích 558 656 174, 
p�ípadn� na bezplatnou linku 158 nebo 
na e-mail  fmooppalko@mvcr.cz.

prap. Ond�ej Ple�ka
preventista

Policie �eské republiky informuje...



P A L K O V I C K É  L I S T Y

21

T�locvi�na Palkovice - sout�že, turnaje, zápasy - I. pololetí 2013

Sport…

06. 01. 2013 Florbalový turnaj
11. 01. 2013 Palkovice "C" - Lištná "B", stolní tenis, 17.30
12. 01. 2013 Palkovice - Litovel, volejbal muži "A", první zápas, 10.00
 Palkovice - Brno, volejbal ženy "A", první zápas, 10.00
 Palkovice "A" - Brušperk "B", stolní tenis, 17.00
13. 01. 2013 Palkovice - Kylešovice, volejbal ženy "B", první zápas, 9.00
19. 01. 2013 Fotbalový turnaj – žáci, 8.00
 Palkovice "B" - Staré M�sto, stolní tenis, 17.00
20. 01. 2013 Palkovice - Poruba, volejbal kadetky, první zápas 9.00
25. 01. 2013 Palkovice "C" - Písek "B", stolní tenis, 17.30
26. 01. 2013 Palkovice - Znojmo, volejbal muži "A", první zápas, 10.00
 Palkovice - Vsetín, volejbal ženy "A", první zápas, 10.00
02. 02. 2013 Palkovice - Frenštát p.R., volejbal ženy "B", první zápas, 9.00
 Palkovice "B" - T�inec "C", stolní tenis, 17.00
03. 02. 2013 Palkovice - Polanka, volejbal kadetky, první zápas, 9.00
08. 02. 2013 Palkovice "C" - Dobrá "C", stolní tenis, 17.30
09. 02. 2013 AEROBIKSTAR - sout�ž v aerobiku, 9.00
 Palkovice "A" - Mo�kov, stolní tenis, 17.00
10. 02. 2013 Palkovice "A" - Frenštát p.R. "B", stolní tenis, 10.00
16. 02. 2013 Palkovie - Holubice, volejbal muži "A", první zápas 10.00
 Palkovice - Frýdlant n.O., volejbal ženy "B", první zápas 9.00
 Palkovice - Lanškroun, volejbal ženy "A", první zápas 10.00
17. 02. 2013 Palkovice - Raškovice, volejbal kadetky, první zápas 9.00
23. 02. 2013 Palkovice - Pstruží, volejbal muži "B", první zápas 10.00
 Palkovice - Kop�ivnice, volejbal ženy "C", první zápas 9.00
 Palkovice "A" - Bobrovníky, stolní tenis, 17.00
24. 02. 2013 Palkovice "A" - Kate�inky, stolní tenis, 10.00
01. 03. 2013 Palkovice "C" - Návsí, stolní tenis, 17.30
02. 03. 2013 Palkovice - Metylovice, volejbal ženy "C", první zápas 9.00
 Palkovice - Odry, volejbal ženy "B", první zápas 9.00
 Palkovice "B" - Paskov, stolní tenis, 17.00
03. 03. 2013 Palkovice - Stará B�lá, volejbal kadetky, první zápas 9.00
09. 03. 2013 Palkovice - Šlapanice, volejbal muži "A", první zápas 10.00
 Palkovice - P�erov, volejbal ženy "A", první zápas 10.00
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Z �innosti turistického oddílu Žlutý kvítek

10. mezinárodní olympiáda
Ve dnech 25. - 28. �íjna 2012 se 

v Opav� uskute�nila jubilejní 10. meziná-
rodní olympiáda turistických oddíl� mlá-
deže. Poprvé v dosavadní p�tadvacetileté 
historii oddílu jsme se této olympiády zú-
�astnili také my. Organiza�n� byla akce, 
které se zú�astnilo celkem 300 d�tí 
a mladých lidí z �eské republiky a Slo-
venska, výborn� zvládnutá a je jen škoda, 
že nám více nep�álo po�así. Sout�žilo se 
v atletických disciplínách, plavání, florba-
lu, volejbalu, ping-pongu a z níže uvede-
ných výsledk� je z�ejmé, že naši �lenové 
obci Palkovice ostudu neud�lali. Krom� 
sportovních disciplín byl p�ipraven do-
provodný program skládající se z dalších 

nesportovních sout�ží, workshop� a po-
znávacích zájezd� po Opav�, �i jejím 
krásném okolí. Olympiáda byla zakon�e-
na galave�erem, na kterém byli vyhodno-
ceni všichni nejlepší sportovci. 

Atletický trojboj (b�h 60 m, hod 
kriket. mí�kem, skok daleký)
1. místo – Lenka Výmolová, 
3. – Kate�ina Vyvialová, 5. Melanie 
Halešová, 6. Kate�ina Barešová, 7. Anna 
Hu	ová, 8. Eliška Kubalová, 9. Anežka 
Sochová, 12. Hana Polášková, 13. Ji�í 
Bajtek, 15. Jakub Linart, 16. Jana
Bajtková a Eva Martinová, 17. Dominika 
Barešová, 18. Michal Haleš, 19. Jaro-
mír Šupina, 22. Daniel Bareš a 23. Petr
Bílek.

10. 03. 2013 Palkovice - Orlová,volejbal ženy "B", první zápas 9.00
15. 03. 2013 Palkovice "C" - Lhotka, stolní tenis 17.30
16. 03. 2013 Palkovice - Kozlovice, volejbal muži "B", první zápas 10.00
 Palkovice - Raškovice, volejbal ženy "C", první zápas 9.00
 Palkovice "B" - Malenovice, stolní tenis, 17.00
17. 03. 2013 Palkovice - Karviná, volejbal kadetky, první zápas, 9.00
23. 03. 2013 Palkovice - Morávka, volejbal muži "A", první zápas, 10.00
 Palkovice - �eská T�ebová, volejbal ženy "A", první zápas, 10.00
 Palkovice "A" - Odry, stolní tenis, 17.00
24. 03. 2013 Palkovice "A" - Nový Ji�ín, stolní tenis, 10.00
29. 03. 2013 Palkovice "C" - Malenovice "E", stolní tenis, 17.30
30. 03. 2013 Palkovice "B" - Dobrá, stolní tenis, 17.00
06. 04. 2013 Palkovice - Štramberk, volejbal muži "B", první zápas, 10.00
 Palkovice - T�inec, volejbal ženy "C", první zápas, 9.00
13. 04. 2013 Regionální p�ehlídka pódiových skladeb, 10.00
27. 04. 2013 Krajská sout�ž ve sportovní gymnastice, 10.00
28. 04. 2013 Krajská p�ehlídka pódiových skladeb, 10.45
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B�žecká štafeta 4 x 100 metr�
4. místo – Lenka Výmolová, Anna Hu	o-
vá, Anežka Sochová, Eva Martinová
6. místo – Melanie Halešová, Michal Ha-
leš, Kate�ina Barešová, Klára Lýsková
8. místo – Kate�ina Vyvialová, Ji�í Bajtek, 
Dominika Barešová, Tereza Ml�ochová

Florbal
4. místo – kapitán Michal Haleš, ne-
hrající trenér Ond�ej Hu	a, Vladan
Suka�, Jakub Linart, Ladislav Merta, Petr 
Bílek, Ji�í Bajtek, Daniel Bareš, Jan Šupi-
na, Tomáš Hu	a, Melanie Halešová.

Ping-pong
1. místo – Hana Polášková, 5. místo 
– Anna Hu	ová

Plavecká štafeta 4 x 25 metr�
4. místo – Anežka Sochová,Eliška Kuba-

lová, Kate�ina Žváková, Eva Martinová

Plavecká štafeta 4 x 50 metr�
3. místo – Michal Haleš (spole�n� se 
�leny oddílu TOM �ervík Kežmarok)
6. místo – Dominika Barešová (spole�n� 
se �leny oddílu TOM Lišáci Vsetín)

Volejbal
5. – 10. místo – Klára Lýsková,
Kate�ina Vyvialová, Jaromír Šupina,
Lenka Výmolová, Jana Bajtková, Domini-
ka Barešová

Nejlepší píse�
4. – 7. místo – Žlutý kvítek Palkovice 
+ Tuláci Frýdek-Místek

Nejlepší fotografie z olympiády
1. místo – Kate�ina Barešová

Mezioddílové setkání
Další akci, kterou jsme uspo�ádali 

24. 11. 2012, bylo mezioddílové setká-
ní. Akci programov� p�ipravili instrukto�i 
našeho oddílu a jejím cílem byla vzájem-
ná spolupráce mezi �leny zú�astn�ných 
oddíl� – Tulák� z Frýdku-Místku, Nezma-
r� z Bílovce, Divo�ák� z Frýdlantu nad 
Ostravicí a Žlutého kvítku z Palkovic. 
Pozvánku obdržely i turistické oddíly ze 
slovenské Turzovky a Oš�adnice, ale na 
setkání nedorazily. 

V dopoledním programu jsme plnili 
podmínky sout�že Pevnost Boyard, v níž 
si mnozí museli sáhnout až na dno svých 
sil. A neplatilo to jen o sout�žících, ale 
i o rozhod�ích. Tajemnost celé sout�že 
umoc�ovala p�ítomnost hlavního promo-
tora – otce Furada. V odpoledním bloku 
jsme pro ú�astníky uspo�ádali vlaštovkiá-
du, pro starší �leny turnaj v ringu a pro 

mladší turnaj v pinkesu. A kdo m�l v zá-
v�ru dne ješt� dostatek síly, zapojil se do 
hraní oddychových stolních her.

V 16.30 hodin prob�hlo vyhlášení vý-
sledk� a nejlepším jednotlivc�m byly p�e-
dány sladké odm�ny. Akce se zú�astnilo 
více než 100 ú�astník� mladších i star-
ších, malých i velkých, n�kolik rozhod-
�ích a vedoucích. Ob�erstvení v podob� 
r�zných druh� buchet, kolá�� a mufín� 
zajistili n�kte�í tatínkové a maminky na-
šich �len� nebo i starší �lenové, jimž za 
vše touto cestou d�kujeme. Pod�ková-
ní pat�í také Obci Palkovice za finan�ní 
podporu této zajímavé akce.

Dom� všichni ú�astníci odjížd�-
li s dobrou náladou, a jak si lze p�e�íst 
na „feisu“, tak se t�ší na další podobnou 
akci, kterou chystáme uspo�ádat v násle-
dujícím roce.

vedení oddílu Žlutý kvítek
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Blahop�ejeme...

A	 lásku, zdraví i moudrost stále máš
a plnými doušky si všeho krásného 
užíváš.
Nasa� svým sn�m sv�tla hv�zd,
bude pak snadn�jší vše v život� s hu-
morem nést.

V listopadu slavily své krásné „kulatiny“ 
paní Vilma Pachotová, paní Františka

Zemanová a pan P�emysl Mi�ulka
z Palkovic.

P�ijm�te laskav� naše 
blahop�ání, nech
 plní se 
Vaše sny a p�ání.

Redak�ní rada Palko-
vických list�, Rada a za-
stupitelstvo obce a KPOZ.

Spole�enská rubrika

Zahrádká�i

Kalendá� zahrádká�e…

Leden.... Jak vysoko v lednu leží 
sníh, tak vysoko tráva poroste.

Okrasná zahrada

Pozornost v�nujeme sn�hové pokrýv-
ce, p�edevším u rostlin, které jsou chou-
lostivé na holomrazy.

  Pokud sn�hová pokrývka chybí, je 
nutné choulostivé rostliny (ibišky, r�že…) 
ochránit jiným zp�sobem nap�. chvojím 
nebo slámou. Na holomrazy je pot�ebné 
pamatovat i u skalky a dostate�n� ji smr-
kovým chvojím zakrýt. 
•  Pozornost zasn�žení a stavu sn�hové 

pokrývky vyžadují i jehli�nany, které 
jsou zvlášt� choulostivé na polámání tí-
hou t�žkého sn�hu (odstra�ujeme sníh 
nejlépe hráb�mi a kontrolujeme svázání 
snadno rozklesávajících druh� d�evin)

• Stálezelené d�eviny (nap�íklad m�lce 
ko�enící rododendrony) v bezmrazých 
dnech zaléváme i b�hem zimy - mráz 

totiž snadno p�du vysuší, hloubku pro-
mrznutí p�dy m�žeme ovlivnit nastýlá-
ním ko�enového balu. 

• Venkovní rostliny, které máme uscho-
vané doma, mírn� zaléváme. 

• Kontrolujeme stav, ve kterém máme 
uskladn�né cibule a hlízy okrasných 
rostlin. 

• M�žeme pro�ezávat okrasné stromy 
a ke�e (krom� t�ch, které pokvetou již 
brzy na ja�e). 

•  V okrasném jezírku vytvá�íme díry 
v ledu, aby se v n�m nekazila voda 
a aby ryby m�ly dostatek kyslíku. 

•  Nevcházíme na zmrzlý trávník, který by 
mohly poškodit stopy, které by na n�m 
po nás z�staly.

Ovocná zahrada

V lednu je nejvhodn�jší termín odb�-
ru roub� peckovin a jádrovin - d�ležité je 
odebírat z letorost� vybraných zdravých 
strom� a míst dostate�n� oslun�ných. 
Na�ezané se ukládají do p�im��en� vlhké-
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ho písku v dostate�n� chladném sklep�, 
p�íp. zapustíme do zem� na chladném 
míst� zahrádky (severní strana u stromu, 
�i stavby), pro lepší uchování zasypeme 
rouby sn�hem. Pro jarní množení bobulo-
vin (rybíz, angrešt) m�žeme d�evité �ízky 
uchovat obdobn�. 
•  Bílíme kmeny a siln�jší v�tve ovocných 

strom� vápnem.
•  Odstra�ujeme ze zahrady mrtvé a ne-

mocné ovocné d�eviny. 
•  Ze strom� odstra�ujeme a likvidujeme 

všechny p�ischlé mumifikované „moni-
liozní“ plody.

•  P�i velkých mrazech p�ikrýváme bez-
trnné ostružníky chvojím. 

•  K ovocným strom�m a ke��m p�ihrnu-
jeme sníh, který jim slouží jako zdroj 
vláhy. 

•  Majitelé broskvoní by již nyní m�li pa-
matovat na kade�avost - ta se sice pro-
jeví až na prvních listech, ale ochrana 
se provádí i pokud jsou p�es zimu tep-
lejší období, houb� zp�sobující kade-
�avost sta�í již n�kolikadenní oteplení 
nad 10 – 12 ºC, což je i v tužší zim� 
celkem obvyklé.

• Pravideln� kontrolujeme uskladn�né 
ovoce. Skladovací prostory pravideln� 
v�tráme, hnilobami napadené plody 
ihned odstra�ujeme a likvidujeme.

•  Uskladn�ná jablka, která mají sklony 
k vadnutí, umis
ujeme do igelitových 
sá�k� s drobnými otvory. 

•  Vy�istíme pta�í budky a odstraníme 
z nich stará hnízda. 

• V zim� máme dostatek �asu ke zho-
tovení hnízdících budek pro ptactvo 
a k jejich umíst�ní v sadu. P�edevším se 
snažíme p�ilákat sýkorky, vytvo�it pro 
n� zimní nocovišt� a to pomocí nov� 
vytvo�ených budek nebo nap�. využi-

tím odpadních um�lohmotných nádob, 
jejichž jeden letový otvor zaslepíme. 
Pokud zhotovíme d�ev�né budky, pak 
jejich vnit�ní rozm�ry pro sýkorky mají 
být 14 x 14 x 25cm. Vletový otvor 
o pr�m�ru 3,2 – 3,5cm má být umís-
t�n v horní t�etin� výšky p�ední desky, 
otvor je t�eba nasm�rovat k jihu nebo 
k východu. Budky zav�šujeme do výšky 
2 – 3m nad zemí.

•  Nezapomínáme také ptáky p�ikrmovat 
– sýkorky dávají p�ednost olejnatým 
semen�m a kousku zav�šeného loje.

Zeleninová zahrada

V zim� náš organismus pot�ebuje do-
statek vitamin�, aby se ubránil virózám 
a nachlazením. Nap�íklad obilné klí�ky 
jsou zdrojem vlákniny i cenných vitami-
n�. Pšenici nebo žito propláchneme vo-
dou a hodinu �i dv� je necháme namo�e-
né v misce. Poté vodu slijeme a nádobku 
se zrny umístíme na sv�tlé a teplé místo. 
Postupným výsevem se dá v byt� p�sto-
vat i �e�icha, které jako p�stební substrát 
sta�í vlhká buni�itá vata na tácku.
•  Zelina�it v tomto období m�že i ten, 

kdo nemá žádnou zahrádku ani menší 
záhonek pod oknem, �i balkon. V byt� 
lze narychlit pažitku, která poskytuje 
�erstvou, zdravou a chutnou na
. Sta-
�í jí na podzim p�esadit do kv�tiná�e 
a nyní p�enést na teplé a sv�tlé místo. 
Podobn� lze v této dob� rychlit i na
 
petržele, na
ového celeru, cibuli zimní-
-se�ku, �i �ekanku salátovou. 

•  Podle pot�eby odebíráme ze zahra-
dy kade�avou petržel, kterou je dobré 
p�ed p�íchodem zimy zakrýt chvojím. 
I když není k dispozici sklep, poskytne 
nám zahrádka tuto zeleninu �erstvou 
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b�hem celé zimy. S déletrvajícími mrazy 
a sn�hovou pokrývkou je nutné p�edem 
po�ítat a �ást p�ezimující zeleniny pro 
kuchy�skou pot�ebu si p�ipravit v zakry-
tém pa�eništi. 

•  Do vytáp�ného skleníku, �i teplého pa-
�eništ� m�žeme koncem m�síce za�ít 
s výsevem celeru, protože má dlouhou 
vegeta�ní dobu, pro rychlení vyséváme 
salát (JANTAR, SMARAGD), �edk-
vi�ky, rané kedlubny (nap�. PRAGA, 
DVORANA nebo modrý AZUR). Ve 
studeném pa�eništi m�žete p�stovat 
i salát HUMIL, který dob�e snáší nízké 
teploty.

•  Prohlédneme zeleninu, kterou jsme vy-
seli na podzim, jestli není poškozena 
hlodavci.

•  Pravideln� kontrolujeme stav uložené ze-
leniny. Zkaženou a kazící se vyhodíme. 

•  P�ipravujeme si substrát pro p�stování 
sazenic v kv�tiná�ích. Kv�tiná�e vy�istí-
me a vydesinfikujeme. 

•  Nakoupíme chyb�jící osivo pro jarní 
výsevy. Semena si podržují klí�ivost 
i n�kolik let. Nap�. cibule, pór, mrkev, 
petržel, �ekanka, salát, špenát klí�í i po 
t�ech letech, koš
álová zelenina, raj�e, 
paprika asi 5 let a okurky a tykve až 
10 let. P�ed nákupem si m�žete klí�i-
vost vyzkoušet na malém vzorku, pro 
orientaci sta�í jen 10 semen, ty zano�te 
do vlhkého papíru na talí�ku a zakryjte 
tak, aby nevyschly. Za jeden až dva týd-
ny na teplém míst� budete v�d�t, jak na 
tom osivo je. 

•  Pokud máte na zahrádce pa�eništ� je 
konec ledna vhodný termín k p�íprav� 
na novou sezonu. Pa�eništ� vyvezte do 
hloubky 20 - 50 cm a nechte n�kolik 
dn� zakryté odpo�inout, v únoru do n�j 
navezete hn�j a založíte jej k teplému 
nebo poloteplému rychlení.

Ing. Vratislav Obadal

P�edváno�ní rozhovor 
s Petrem Lessym

P�edváno�ní 
shon je u konce. 
Ježíšek nakoupil 

vše, co m�l zapsáno 
ve svém seznamu dár-

k�, p�íbytky jsou provo-
n�ny purpurou, strome�ky 

ozdobeny, stoly se prohýbají pod tíhou 
cukroví… Nastal �as pro relaxaci, který 
m�že mít podobu návšt�vy blízkých, �i 
známých. P�ijm�te tedy pozvání k Petru 
Lessymu. Nemusíte ovšem opoušt�t sv�j 
d�m: sta�í jen v�novat pár chvil následují-
címu rozhovoru.

Pane Lessy, bezmála p�ed devíti 
lety jste rozší�il �ady ob�an� Palko-
vic. Co Vás p�im�lo k tomu, že jste 
zam�nil Frýdek-Místek za naši obec?

Moje druhá umíst�nka na policii byla 
práv� do Palkovic. Sloužil jsem zde t�i 
roky. Obec se mi líbila už tenkrát, myslím 
si, že je to bezpe�ná lokalita pro rodiny 
s d�tmi a do m�sta to taky není daleko.

Jste tady maximáln� spokojen, 
nebo vidíte, že by se v obci dalo 
n�co vylepšit?

Chybí mi tady jasn� definované cent-
rum obce, se zónou klidu. Hodn� se tady 
vybudovalo, ale vylepšit by se také n�co 
dalo. Nap�íklad zpomalova�e rychlosti pro 
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zklidn�ní dopravy. Mám p�íklad z Rakous-
ka, kde jsou uprost�ed silnice p�kn� osá-
zené ostr�vky, které rozd�lí silnici na dv� 
�ásti a �idi�i tak musí zpomalit rychlost.

Využiji atmosféry sváte�ních dní: 
jakým zp�sobem se Vaše rodina na 
Vánoce p�ipravuje a jak je prožívá?

Dáre�ky nakupujeme všichni. Rádi 
se p�ekvapujeme, tak si tam každý z nás 
najde n�jaké to malé p�ekvapení. Já na-
p�íklad nepohrdnu knihou, zajímá mne li-
teratura faktu, ale i dobrá detektivka. Man-
želka má ráda romantické romány. A náš 
t�iadvacetiletý syn si pod strome�kem také 
n�co najde. Letos p�ijede i dcera s vnou�-
kem a všichni se na n� moc t�šíme. Op�t 
shlédneme n�jakou klasickou starou �es-
kou pohádku.

Je slavnostní ve�e�e pln� v man-
žel�in� režii, nebo p�idávají ruku ke 
kucha�skému dílu také ostatní �leno-
vé rodiny? A jak vlastn� vypadá Vaše 
št�drove�erní menu?

Manželka p�ipravuje klasickou �esne-
kovou polévku, smaženého kapra a víde�-
ské telecí �íze�ky. No a já p�ipravuji bram-
borový salát. Nazvala jsem jej Lessyho 
salát bez majonézy a zde uvádím recept, 
který nadiktoval p�ímo šéfkucha�: nakrá-

jím uva�ené brambory, jablka, papriky t�í 
barev, �ervenou cibuli, opražím dobrou 
slaninku, zaliju sladko-kyselým nálevem, 
p�idám olivový olej, s�l a pep�. A co 
k n�mu? P�iznám se bez mu�ení, dávám 
p�ednost telecímu �íze�ku. A rodinka také.

Dostane na Vánoce k ve�e�i n�co 
dobrého i váš pejsek? Co je to za 
rasu „hovawart“?

Hovawart je skv�lý hlída�, ale musím 
podotknout, že i když je veliký, je to po�ád 
ješt� št�n�. Žádné rozmazlování nebude, 
k ve�e�i dostane granule. 

Poslední dny „starého“ roku jsou 
spojeny s bilancováním. Pominu-li 
p�edsevzetí, která si obvykle dáváme 
a málokdy splníme, zeptám se Vás, 
co byste si p�ál v roce novém?

A
 je lepší. Jsem v��ný optimista a v�-
�ím, že bude lepší.

Vaše p�ání známe: co byste však 
pop�ál obyvatel�m Palkovic?

Hlavn� zdraví, protože bez zdraví jde 
všechno o hodn� h��, dále jim p�eji, a
 
jsou všichni spokojení a optimisti�tí, pro-
tože já v��ím, že bude lépe.

Za rozhovor pod�kovala
 Iveta Trochtová, �lenka redak�ní rady.

Silvestrovské p�ání 

Starosti roku starého spláchn�te 
a naše Palkovické listy dál �t�te  ...
 
Zdraví, št�stí a láska a	 Vás na srdci h�ejí,
to Vám �lenové Redak�ní rady do Nového roku p�ejí.
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Novoro�ní sýrová roláda
300 g tvrdého sýra, 125 g másla, 2 ks 

taveného sýra, 250 g šunky, 100 g dietní-
ho salámu, 2 malé cibule, kapie, petrželová 
na
, 3-4 natvrdo uva�ená vejce, mletý pep�, 
vegeta

Nejprve p�ipravíme nápl� tak, že vy-
šleháme tavený sýr s máslem, p�idáme na 
kostky nakrájenou šunku a salám, nasekaná 
vejce, kapii, petrželku a cibuli, dochutíme ve-
getou a pep�em a vše dob�e promícháme. 
Do vroucí vody pono�íme na 20 minut tvrdý 
sýr v mikrotenovém sá�ku. Pak jej vyndáme 
a rychle rozválíme, pot�eme náplní, svine-
me, zabalíme do alobalu a dáme ztuhnout do 
ledni�ky.

Novoro�ní ovocný salát
2 banány, p�l hrnku hruškového kompo-

tu, 2 kompotované broskve, š
áva z 1 po-
meran�e, 2 lžíce sekaných mandlí, šleha�ka

Oloupané banány nakrájíme na kole�ka, 
kompotované ovoce na malé kosti�ky, pro-
mícháme, zalijeme 
p o m e r a n � o v o u 
š
ávou, ozdobíme 
šleha�kou a posy-
peme mandlemi.

Recepty pro Vás…

O�echový medovník
Recept od manželky pana Lessyho
T�sto:
500 g hladké mouky
200 g cukru krupice
200 g Hery, m�že být i máslo
2 vejce
2 lžíce medu
1 prášek do pe�iva

Nádivka:
300 g nasekaných vlašských o�ech�
100 g cukru mou�ka
120 g másla
2 lžíce medu

Krém:
1 máslo
2 vanilkové pudingy
200g cukru mou�ka
½ l mléka
1 štamprle rumu

Zpracujeme t�sto, dáme odležet do 
ledni�ky.

T�sto rozd�líme na dv� p�lky, každou 
p�lku rozválíme na samostatný plech (na pe-
�ící papír). Jeden plech dáme péct. Pe�eme 
5-7 min. p�i 175°C. Uva�íme si nádivku: 
na jedné pánvi ope�eme nasucho naseka-
né o�echy. Na druhé v�tší pánvi rozpustíme 
máslo, p�idáme cukr, med,  p�imícháme 
o�echy. Ješt� teplou nádivku rozet�eme na 
druhé rozválené t�sto, které již máme p�ipra-
vené na pe�ícím papí�e na druhém plechu. 
Pe�eme 10 min. p�i 175°C. Ob� t�sta ne-
cháme vychladnout. Uva�íme krém: 2 vanil-
kové pudingy uva�it v ½ l mléka. Až pudingy 
vychladnout, dát šlehat, p�idávat postupn� 
máslo, cukr a nakonec p�idat rum.

První upe�ené t�sto pokapat citronem, 
pot�ít marmeládou, krémem, opatrn� p�i-
klopit druhým t�stem s nádivkou. Ješt� celý 
medovník pokapat rumem, celý plech zaba-
lit  do potraviná�ské folie a uložit do ledni�ky 
alespo� na jeden den. Medovník se krásn� 
proleží, ztuhne a lépe se krájí. Dobrou chu
.
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Více o Betlémském sv tle na www.betlemskesvetlo.cz 

I letos Vám skauti a skautky p inesou

Betlémské sv tlo

„Lid, který chodí 
v temnotách, uvidí velké 
sv tlo…“ 

(Iz 9, 1) 

Malý plamínek, 
tento novodobý 
symbol Vánoc, jenž 
svou silou spojuje 
mnohá srdce, vám 
budeme p edávat

V kostele sv. Jana K titele v Palkovicích
                                    

 v ned li 23.prosince v 9.45 hod (po mši svaté)  
 v pond lí 24.prosince od 9.30 do 10.30 hodin 
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pod registra�ní zna�kou MK �R E12364. Redakcí je pov��ena tisková komise rady obce 

Palkovice ve složení Ing. Vratislav Obadal – p�edseda redak�ní rady, Radim Ba�a, 
Iveta Trochtová, Petra Op�lová, Martina Mertová 

e-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. 
Internetová verze: www.palkovice.cz. Upozorn�ní! P�ísp�vky dodané po termínu uzáv�rky 

nebudou otišt�ny! Za obsah �lánku je zodpov�dný autor. Uzáv�rka p�íštího �ísla 31. 1. 2013.
Vychází osmkrát ro�n�. 

29. 12. 2012   Badmintonový turnaj SMOPO – t�locvi�na Palkovice
  19. 1. 2013   Ples KDU
  19. 1. 2013   Fotbalový turnaj žák� – t�locvi�na Palkovice
  26. 1. 2013   Zv��inové hody
    2. 2. 2013   Zv��inové hody
    9. 2. 2013   Volejbalový ples
  16. 2. 2013   Hasi�ský ples
  23. 2. 2013   Hasi�ský ples

Termínový kalendá�

 

ty leté a osmileté gymnázium, s. r. o, 
              Cihelní 410, 73801 Frýdek-Místek 
     Tel., fax.: 558 433 572 www.cogfm.cz 

   
Soukromá škola s dlouholetou tradicí zve zájemce o studium  
na Dny otev ených dve í ve dnech 6. 12. 2012, 17. 1. 2013 od 11:00 do 16:00 hodin 
 
Studijní obory 
 
79- 41- K/81 gymnázium (osmiletý 

studijní cyklus) je ur en žák m, 
kte í 

  ukon ili 5. ro ník základní školy 
 cht jí své schopnosti dále pln  

rozvíjet 
 mají zájem o další studium na 

vyšších odborných a vysokých 
školách 

 

79 - 41- K/41 gymnázium všeobecné 
( ty letý studijní cyklus) je ur en 
žák m, kte í 

 ukon ili 9. ro ník základní školy 
 cht jí dosáhnout úplného 

st edoškolského vzd lání 
 mají zájem o další studium na 

vyšších odborných a vysokých 
školách 

 
Nabídka školy 
 
široké jazykové vzd lání (anglický, n mecký, špan lský, francouzský a ruský jazyk), 
individuální p ístup v mén  po etných kolektivech, možnost integrace handicapovaných 
žák , individuální formy studia pro vrcholové sportovce a nadané žáky, konzulta ní 
hodiny pro studenty, bezplatné studium v USA. 
 
Kontaktní adresa o.kotaskova@seznam.cz 
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Omalovánka pro d�ti
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Omalovánka pro d�ti
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minika 

9. Jaro-

23. Petr

012 se 

meziná-

ddíl� mlá-

dvacetileté 

ympiády zú-

� byla akce, 

m 300 d�tí 

epubliky a Slo-

á a je jen škoda, 

�así. S
out�žilo se 

h, plavání, flo
rba-

gu a z níže uvede-

mé, že naši �le
nové 

du neud�lali. K
rom� 

ín byl p�ipraven do-

m skládající s
e z dalších

 

nesportovních sout�ží, w
orkshop� a po-

znávacích zájezd� po Opav�, �i jejím 

krásném okolí. O
lympiáda byla zakon�e-

na galave�erem, na kterém byli vy
hodno-

ceni všic
hni nejlepší sp

ortovci. 

Atletick
ý tro

jboj (b�h 60 m, hod 

kriket. m
í�kem, skok daleký)

1. místo
 – 

Lenka Výmolová, 

3. – 
Kate�ina Vyvia

lová, 5. Melanie 

Halešová, 6. Kate�ina Barešová, 7. Anna 

Hu	ová, 8. Eliška Kubalová, 9. Anežka 

Sochová, 12. Hana Polášková, 13. Ji�
í 

Bajtek, 15. Jakub Linart, 
16. Jana

Bajtková a Eva Martinová, 17. Dominika 

Barešová, 18. Michal Haleš, 19. Jaro-

mír Šupina, 22. Daniel Bareš a 23. Petr

Bílek.

Stolní tenis – 
okresní kolo

Ve �tvr
tek 1. 11. 2012 se v t�

locvi�n
� 

v Palkovicíc
h uskute�nilo okresní kolo ve 

stolním tenisu. Turnaje se zú�astnilo cel-

kem šest šk
ol (ZŠ Návsí, 

ZŠ Sedlišt�, ZŠ 

Paskov, ZŠ Komenského Frýdlant n. O., 

6. ZŠ Frýdek-Místek, ZŠ Palkovice). Žáci 

startovali ve dvou kategoriích
: III. 

kategorie 

(6. + 7. ro�ník), IV. kategorie (8. + 9. ro�-

ník). Po velmi dobrých
 výk

onech se naši 

žáci umístili 
na velmi dobrém 3. míst� ve 

starší kategorii. 
Mladší žáci skon�ili 

na 

4. míst�. Nutno dodat, že
 za naše družstvo

 

mladších žák� startovaly i d
ívky.

Sb�r vrš
k� PET lahví

Již od školního roku 2011/2012 je 

naše škola zapojena do projektu: Sb�r 

vršk� PET lahví. O
myté vršk

y PET lahví 

odevzdávají žá
ci do sb�rných kontejner� 

umíst�ných na školních chodbách. V mi-

nulém školním roce žáci nasbírali cca 

40kg uzáv�r�, v to
mto školním roce je to 

prozatím o 10kg mén�. Vršky PET lahví 

jsou pr�b�žn� odváženy do Ostravy, k
de 

dochází k jejich dalšímu zpracování. Uzá-

v�ry js
ou t�íd

�ny klienty D
iakonie Ostra-

va, následn� taveny a jsou z nich vyrá
b�ny

nejr�zn�jší p
�edm�ty. C

elý te
nto projek

slouží k dobrým ú�el�m, tomuto odpoví

i aktivní zapojení žák� do projektu.

Bruslení 2012

Ve st�e
du 28. 11. 2012 se ve Více-

ú�elové sportovní hale ve Frýdku-Místku 

uskute�nilo bruslení žák� ZŠ Palkovice. 

Této akce se zú�astnila v�tšina žák� naší 

školy, c
elkem 131 žák� z I.

 i II.
 s

Oblíbenost tohoto zimního sport

d�tmi velmi vzro
stla, neuv��ite

zlepšení žák� ve sportu na dvo

Všichni budeme rádi, když to
t

nebude posledním.

Žáci 3. t�ídy a jejich rodi�e slavili 

Halloween

Dne 6. 11. 2012 se žáci 3. t�íd
y a je-

jich rodi�e sešli v
 odpoledních hodinách 

ve škole, aby se n�co dozv�d�li o zná-

ém anglosaském svátku, zahráli si ja-

a vytvo
�ili o

riginální podzimní 

Anglický jazyk se na naší 

á � od t�etí t�íd
y, 

tivovat 

D�ti si 
p�ipravily 

strašid

u�itelky zase p�ipravily 
ta

sféru v u�ebnách, v�e
tn�

rekvizit 
a ob�erstve

ní. A

dvou skupinách. Pod ve

ny Kvapilové si žá
ci za

vé hry a
 vyro

bili dý�

skupina s M
gr. B

arb

v�novala jazykové �

va�ily s
trašidelnou

zvy 
n�kterých

 zv

lovky a n�kter

ejem

S to
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Palkovicíc
h uskute�nilo 
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ZŠ Sedlišt�, ZŠ Paskov, ZŠ 
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P
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a, neuv��itelná jsou 

portu na dvou nožích. 

ádi, když to
to bruslení 

m.

ravily 
strašidelné kostým

y, 

p�ipravily 
tajemnou atmo-

nách, v�e
tn� hudby, r�

zných 

b�erstve
ní. Akce probíhala ve 

nách. Pod vedením Mgr. Zuza-

žáci zahráli r�zné jazyko-

é lucerny. D
ruhá 

kovou se 
ti
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e v odpoledních 

ví p�ed základní 

ní „Váno�ní jar-

�edváno�ním sho-

chvíli m
ohli poza-

horkého sva
�eného 

medoviny popovídat 

i, �i 
sousedy.  

mosfé�e p�isp�l ve vel-

m, na kterém se podíleli: 

nka, žáci naší šk
oly, s

bor 

a také naši družební hos-

lklórní soubor ze slovenské 

. „K
olo hospody�“ z p

olské 

šechna vyst
oupení se návšt�v-

mi líbila.

deji byly d
robné dárky a váno�ní 

dekorace, které vyrá
b�ly naše d�ti z m

a-

te�ské i zá
kladní školy, v

ýrobky z m
edu, 

váno�ní stromky, grilované ovoce, již 

tradi�ní klobásky, n�co pro zah�átí a ten-

tokrát i s
lovenské výr

obky ze
 sýru

. D�ti 

si m
ohly pustit l

odi�ku ze sko�ápky, ro
z-

krájet jablí�ko nebo si o
dlít tr

ochu olova.  

Nechyb�li ani �erti a and�lé.

V budov� školy sou�asn� probíhaly 

dv� výst
avy –

 výst
ava fotografií pana Mi-

roslava Lyska nazvaná „Na cest�“ a vý-

stava betlém� paní Dany Malkové. 

Celou akci po�ádali �le
nové zastupitel-

stva obce ve spolupráci se
 ZŠ a MŠ v Pal-

kovicíc
h.

Všem, kte�í p�isp�li ke zda�ilému pr�-

b�hu akce, pat�í ve
lké pod�kování.

Mgr. V�ra Krpcová

�kování

�ímskokatolická farnost Palkovice d�kuje podnikateli panu Josefu Novákovi 

poskytnutí daru -  m
ini kamerového syst

ému pro pot�eby varhaník� - do kos-

ela sv. J
ana K�titele v Palkovicíc

h. P�vodní kamerový sy
stém byl zn

i�en bleskem 

p�i bou�ce v �e
rvenci letošního roku.

Ješt� jednou ze srdce d�kujeme.

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

„Každý z n
ás je výjime�ný. Kaž-

dý z n
ás je

 d�ležitý
.“

Mnohý z nás prochází kolem 

vrátnice základní školy a �as od 

�asu prohodí ono obligátní „Dobrý 

den“ a pak „Nashledanou“.  M
yslí 

té chvíli je
n na své dít� a v�bec 

ho kdo sedí za
 okénkem. 

o n�j a jeho d�ti 

�j zkrátka cizí
 

kolník. 

do duše školníka. Zvu vás ke �te
ní 

rozhovoru s p
anem Zde�kem Mu-

ron�m - šk
olníkem.

Pane Muroni, už deset let vyko-

náváte funkci šk
olníka. Zajímalo by 

mne, co
 vlastn� d�láte?

Když už jsm
e u té výjime�nosti, v

ý-

jime�ný skute�n� jsem. A to tím, že mi 

Váno�ní jarmark

V sobotu 8. prosince

hodinách na prostrans

školou uskute�nil trad

mark“.  V
 nákupním

nu jsm
e se aspo� n

stavit a
 p�i popíjen

vína, va�onky neb

se známými, p�át

K p�íjemné a

ké mí�e i progr

kapela Palkovj

místní  Schol

té – d�tský f

Zázrivé
 a tz

Porabky. V

ník�m ve

V pr

V sobotu 8. prosince se v odpo

hodinách na prostranství 
p�ed 

školou uskute�nil tradi�ní „Ván

mark“.  V
 nákupním p�edváno

jsme se aspo� na chvíli m

�i popíjení horkéh

bo medovi
u

ý-

tel-

Pal-

u pr�-
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D�tský folklórní soubor ze slovenské ZázrivéD�tský folklórní soubor ze slovenské Zázrivé
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Soubor z polské PorabkySoubor z polské Porabky

Váno�ní 
jarmark


