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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané, 
 
spokojeně a klidně, jako když kůrovec žere naše lesy, 

přišlo léto a s ním palkovická pouť, konec školního roku  
a prázdniny. Samozřejmě, že ten klid je pouze zdánlivý. Tak 
jako kůrovec neví dne ani hodiny, kdy ho hospodář odhalí  
a zlikviduje, tak ani já si nejsem jistý, co mi další hodiny  
a dny přinesou. S odcházejícím jarem se ve vesnici vyrojilo 
spousta sousedských sporů, končících zahrazením příjezdo-
vých cest k rodinným domům, chatám a pozemkům. Někdo řekne, že je to daň za 
jakousi demokracii a ochranu soukromých majetků. Vím ale, že většinou to tak není. 
Jsou to trucpodniky, msty, rozpoutávání žabomyších válek, anebo odvety Obci za 
rozhodnuti, které majiteli, takovýchto, dnes už zatarasených cest a chodníků, nebylo 
po chuti. Musím s politováním říci, že pokud se jedná o spory mezi sousedy, Obec 
má pouze vyjednávací možnosti, kterých ovšem v míře vrchovaté využívá. Třeba je-
den takový spor řešíme čtyři roky. Nakonec, když už je všechno domluveno a majitel 
cesty souhlasí s průjezdem a věcným břemenem pro majitelé chaty na konci této 
cesty, tak majitel chaty s věcným břemenem nesouhlasí a o možnost průjezdu se bu-
de raději soudit. Spousta ztracených hodin, hodně zbytečně popsaných papírů, ale  
i tak to někdy funguje nebo spíš nefunguje. Musím říct, že na druhé straně je přehr-
šel velkých majitelů, kterým byly v minulosti přes pozemky vybudovány cesty nebo 
jiné stavby, určené  pro občanskou vybavenost, bez jejich souhlasu. Dnes v klidu 
řeknou: „starosto, dyť se jaksi domluvime a takovy kusek cesty něstoji ani za řeč. Vy-
lez na Hůrky, podivej se na tu dědinu a uvidiš kolik teho pola je a do hrobu si nic 
něvezmu.“ Taky názor. A musím říct, že toto se mi dobře poslouchá. Nicméně se ty-
to věci musí dořešit a pozemky pod obecními stavbami v dohledné době vyměříme  
a v rámci možnosti vykoupíme nebo směníme.  

S končícím školním rokem musím poděkovat panu řediteli základní a mateřské 
školy, učitelům, vychovatelům, zaměstnancům, trenérům a vedoucím sportovních  
a zájmových kroužků, za úspěšně proběhnuvší školní rok, sportovní a kulturní sezo-
nu. Samozřejmě je třeba poděkovat i žákům za výsledky, kterých dosáhli.  

Přeji Vám všem krásné léto, co nejdelší prázdniny, hezkou dovolenou a kdo se 
rozhodne někam cestovat, třeba i s cestovní kanceláři, tak ať Vás nedoveze jen tam, 
ale i zpátky.  

       Nashledanou v září 
Váš starosta 
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Lidové zvyky, obyčeje a pranostiky – červen 
 

 
V červnu deštivo a chladno způsobí 

rok neúrodný snadno. 
Když je červen deštivý, polehává obilí. 
Za chladu není ovádů. 
Červnové večerní hřmění – ryb a ra-

ků nadělení. 
 

21. červen (Aloise) 
Na sv. Aloise, poseč louku, neboj se! 
Dvacátého prvního června nastává 

den slunovratu, což je den, kdy slunce 
dosáhne vrcholu své vlády a pomalu za-
číná slábnout. Zároveň tímto dnem 
začíná léto, čas tepla, plodnosti a naděje 
v bohatou úrodu. 

Původ slavení pochází z dob pohan-
ských, kdy si naši předci všimli, že tímto 
dnem ztrácí slunce svou moc, a proto se 
snažili slunci nějak pomoci v získání či 
doplnění jeho slábnoucí moci. Slunce 
hrálo vždy velmi důležitou roli v jejich ži-
votě. S nadějí zapalovali ohně věříce, že 
teplo a světlo, které oheň vydával, po-
mohou v doplnění sil. 

Slavnost letního slunovratu se zako-
řenila v srdcích našich předků natolik 
hluboko, že se jí církví nedařilo nikdy 
zakázat. Proto ji převzala a upravila spo-
jením s oslavou památky narození svět-

ce Jana Křtitele. Z tohoto důvodu se 
slaví v předvečer jeho narození. 

 
23. červen (Agripiny) 

Na svatou Agripinu odpočívej ve stínu. 
 
24. červen (Jana Křtitele) 

Na svatého Jana otvírá se k létu brána. 
Nekuká-li kukačka před svatým Ja-

nem, bude neúrodný rok. 
Do Jana Křtitele nechval ječmene. 
 

25. červen (Ivana) 
Svatý Ivan bývá plačtivý pan. 
 

26. červen (Jana Buriana) 
Svatý Jan Burián mlátí bez cepů. 
 

27. červen (Sedmi bratří, Ladislava) 
Často povětrnost Sedmi bratří na 

budoucích sedm týdnů patří. 
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm 

neděl trvá. 
 

29. červen (Petra a Pavla) 
Na Petra a Pavla den jasný a čistý, 

rok úrodný bude jistý. 
O Petru – li prší, po třicet dní déšť se 

vrší.

 
Vážení spoluobčané Palkovic a Myslíku.  

Redakční rada s obecním úřadem v Palkovicích 
Vám všem přeje krásnou dovolenou, hezké poča-
sí a dětem krásné prázdniny plné nádherných zá-
žitků. 

Za redakční radu Karla Menšíková 
předseda komise
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Další číslo Palkovických listů vyjde v měsíci září. 
 

 
 
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Zveme Vás na  

PÁTÉ OBECNÍ DOŽÍNKY,  
které se budou konat 25. srpna 2007.  
 
V bohatém kulturním programu  
(viz. letáky v srpnu) vystoupí mimo jiné  
Michal David a Martin Ševčík. 

 
 
 

 
Oznámení o sběru plastových odpadů 

 
Oznamujeme občanům, že firma Frý-

decká skládka, a.s. v spoluprácí s firmou 
EKO-KOM, a.s., předala na OÚ Palko-
vice igelitové pytle, které by měly po-

moci při třídění plastových odpadů. Ige-
litové pytle si je možno vyzvednout do 
Vašich domácností v úředních dnech 
v kanceláři OÚ Palkovice. 

Bližší informace jsou uvedeny na při-
loženém letáčku v Palkovických listech. 

 
 
 

 
Upozornění občanům o platbách 
místních poplatků (splatnost 
30.4.2007) 

 
Upozorňujeme občany, kteří dosud 

nemají uhrazeny místní poplatky za od-
pad a psy, aby tak učinili v nejbližším 

možném termínu, a to buď v pokladně 
OÚ Palkovice v úředních dnech nebo 
složenkou, které byly rozesílány v měsíci 
březnu.  

Jestliže, tak dlužníci neučiní bude po-
stupováno dle OZV č. 1/2006 čl. 8 
Sankce. 

 
 

 
 

Projekt „U nás v Palkovicích“ 
 
V posledních dnech a týdnech se mezi 

občany naší obce objevují názory, co to je, 

k čemu to bude dobré, co nám to přinese, 
kolik to bude stát, kdo to zaplatí…? 

Proto je na místě občany podrobněji 
informovat. Vám pozornějším asi neu-
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niklo, že se jedná o projekt Obce Palko-
vice, financovaný Moravskoslezským 
krajem v rámci „Společného regionální-
ho operačního programu“ do kterého se 
naše obec přihlásila ještě v době půso-
bení minulého zastupitelstva obce. Pro 
zpracování žádosti o dotaci si obec vy-
brala zkušeného poradce ing. Miroslava 
Lyska. Na konci roku 2006 nám Mo-
ravskoslezský kraj oznámil, že náš pro-
jekt „U nás v Palkovicích“ splnil veškeré 
podmínky, líbil se a byl vybrán k finan-
cování. 

Na základě tohoto rozhodnuti vyhlá-
sila obec výběrové řízení na dodavatele 
projektu. Čtvrté zasedání Zastupitelstva 
obce Palkovice (25. 4.) schválilo výsle-
dek jednání hodnotící komise výběro-
vého řízení na akci „U nás v Palkovi-
cích.“ a vítězem se stala firma Šmíra 
Print s. r. o., která v současné době již 
projekt realizuje. 

A nyní odpověď na některé z vašich 
otázek. V první řadě cílem této akce je: 

Rozvoj cestovního ruchu prostřednic-
tvím vytvoření podmínek pro rozvoj 
služeb v oblasti cestovního ruchu a tím 
zvýšení hospodářské prosperity obce, 
malých a středních podnikatelů včetně 
vytvoření možnosti vzniku pracovních 
příležitosti přímo v obci. 

 
Dílčí cíle: 

 
Zlepšení vztahů samotných obyvatel 

obce k cestovnímu ruchu. 
Zlepšení informovanosti návštěvníků 

obce Palkovice. 
Zkvalitnění marketinku obce. 
Zlepšení a zkvalitnění jména obce. 

Výstupy akce (stručný přehled.) 
 

Grafický manuál jednotného  
vizuálního stylu obce Palkovice: 

Ten bude definovat jednotnost vzhle-
du všech propagačních aktivit obce 
Palkovice. 

 
Informační systém: 

Bude obsahovat, vítací a loučící se 
tabule na okrajích obce (šest sad od 
Olešné, Místku, Kozlovic, Metylovic,  
Chlebovic a Hodoňovic.) 

Informační panely s mapou (dva ku-
sy, střed obce Palkovice a Myslík). 

Směrovky se sloupky (19 sloupků a 
47 směrovek.) 

Vyhlídková panoramata (2 ks, na 
Podhůří a nad Myslíkem.) 

Informační tabulky k turistickým cí-
lům (9 ks – kostel v Palkovicích, kaple 
na Myslíku, kaple sv. Mauritia, Lurdy, 
vrchol Kubánkova, rekreační středisko 
Hůrky, památník amerického letce, po-
mníky obětem II. sv. války v Palkovicích 
a na Myslíku.) 

 
Výstupy akce – tištěné materiály: 

Turistická mapa Palkovic – 5 tis. ku-
sů (v JČ, JA, JP) 

Brožura „Cestovní ruch v Palkovi-
cích“ – 3 tis. kusů. 

Letáčky „Turistické atraktivity Palko-
vic“ – 7500 kusů 

Letáčky „Poutní místa Palkovic  
a okolí.“ – 7500 kusů 

Kniha „Palkovice“ (500 ks v češtině, 
100 ks v angličtině, 100 ks v polštině.) 
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Vytvoření samostatných webových 
stránek: 

Půjde o zpracování samostatného  
turistického portálu se systémovým roz-
tříděním informací o turistických atrakti-
vitách a službách cestovního ruchu v ob-
ci a okolí. 

 
Výstupy akce – drobné propagační 
materiály: 

Trička s potiskem. 
 

Účast na veletrhu: 
Půjde o vícedenní účast na tuzem-

ském veletrhu cestovního ruchu se 
samostatným stánkem obce Palkovice. 

 
To vše by mělo být naplněno a spl-

něno do dubna 2008 se závěrečným 
seminářem v měsíci říjnu 2007. Půjde o 
seminář rekapitulující zkušenosti a před-
stavující výsledky akce za účasti zástupců 
Moravskoslezského kraje, informačních 
kanceláří, starostů okolních obcí atd.. 

 
Kolik to bude stát a kdo to zaplatí? 

Tuto odpověď jsem si nechal na-
posled. Všechny tyto akce operačního 
programu cestovního ruchu jsou finan-
covány Evropskou Unií a Moravsko-
slezským krajem ve výší 90% a 10% 
z rozpočtu obce Palkovice. Celý projekt 
by měl stát 1 300 000 Kč. 

To, ale není vše. Z regionálního ope-
račního programu NUTS 2 Moravsko-
slezského kraje je na podporu cestovní-
ho ruchu v letech 2007 - 2013 možno 
čerpat další značné finanční prostředky. 
Takže doplňujících projektů může být 
mnohem víc, než je zde uvedeno. 

O jednom projektu se ale musím ješ-
tě alespoň ve stručnosti přece jen 
zmínit. Je pro naši obec šitý rovnou na 
míru. A to jak pro osoby právnické tak  
i osoby fyzické. Jedná se o doplňující 
projekt „Vyrobeno v Beskydech.“ Vý-
robky, které jsou vyrobeny v Beskydech 
místními výrobci, nepoškozují přírodu 
ani životní prostředí, jsou kvalitní a navíc 
jedinečné ve vztahu k Beskydám svou 
tradicí, výrobou z místních surovin, pří-
padně se značným podílem ruční práce, 
mohou získat při splnění podmínek Cer-
tifikát k užívání ochranné známky – 
značky „Vyrobeno v Beskydech“. 

Co je výhodou užívání této značky? 
V první řadě je to jedinečná forma pro-
pagace a zviditelnění firmy, majitele, 
výrobce, vesnice i cestovního ruchu.  
A to prostřednictvím katalogů, letáků  
i webových stránek. Další možnosti je 
rozvíjet různé aktivity spolu s ostatními 
držiteli této značky v rámci sdružení „Li-
dé v Beskydech“ například společnou 
účastí na místních jarmarcích. Ke zpuš-
tění je připraven také elektronický 
obchod se značenými výrobky z Beskyd 
a Krkonoš. 

Při kratičké návštěvě předsedkyně 
sdružení v Palkovicích paní Radky Sa-
chrové, která si prohlédla výrobu a šití 
dek i dalších výrobků z vlny nám řekla: 
„.......to jsou určitě jedny z výrobků, kte-
ré by Certifikát mohly získat......“ 

Tak co výrobci ? Z řemeslné výroby, 
výroby potravin, zemědělských produktů 
(sýry, obiloviny,víno, zelenina, ovoce, 
med, a podobně) a přírodních produktů. 
Máte zájem zviditelnit sebe, své výrobky 
i naši obec? Pokud ano, získáte veškeré 
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podrobnosti včetně formuláře žádosti na 
www.domaci-vyrobky.cz, nebo u paní 
Radky Sachrové tel. 777 793 744 

Z dostupných materiálů zpracoval 
Stanislav Harabiš 

 
 

 
 

 
Zánik povolení k vypouštění  
odpadních vod do vod povrchových 
nebo podzemních 

 
Vodní zákon č. 254/2001 Sb. uklá-

dá povinnost mít povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových ne-
bo podzemních. Vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových nebo podzem-
ních bez povolení je nelegální již od roku 
1955. 

K 1. 1. 2008 zanikají povolení k vy-
pouštění odpadních vod do vod povr-
chových nebo podzemních, která byla 
vydána před 1. 1. 2002. Povolení vy-
daná po 1. lednu 2002 platí i nadále. 

Stávající povolení k vypouštění od-
padních vod do vod povrchových nebo 
podzemních, jejichž platnost končí  
k 1. 1. 2008, lze prodloužit, a to  
v případě, že se nezměnily podmínky, za 
kterých bylo povolení uděleno. O pro-
dloužení je nutné požádat do 1. 7. 2007 
na příslušném vodoprávním úřadě, kte-
rým je obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. Nelze prodloužit povolení  
k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních z jiných nemovitostí než 
jsou rodinné domy a stavby pro indivi-
duální rekreaci. 

Doporučujeme, aby si ti, kdo žádné 
povolení nemají a přesto vypouští ze 
svých nemovitostí odpadní vody do vod 

povrchových (řeka, potok) nebo pod-
zemních (přes půdní vrstvy), o toto po-
volení zažádali a vypouštění zlegalizovali. 
Povolení vydává příslušný vodoprávní 
úřad. Tento vodoprávní úřad zhodnotí 
konkrétní situaci v lokalitě a stanoví 
konkrétní podmínky pro vypouštění od-
padních vod. V každém případě musí 
vlastníci nemovitostí instalovat moderní 
domovní čistírnu odpadních vod. V mno-
ha případech bude dostatečná rekon-
strukce stávající žumpy nebo septiku. 

Povinnost mít domovní čistírnu od-
padních vod neukládá vodní ani jiný 
zákon a nevyplývá ani z žádných práv-
ních předpisů EU. 

Bližší informace, vzory žádostí a for-
mulářů lze získat na příslušném vodo-
právním úřadě a také na internetových 
stránkách www.zanikpovoleni.cz. 

Pokud není v obci obecní kanalizace 
zakončená čistírnou odpadních vod, ma-
jí majitelé nemovitostí možnost řešit 
čištění odpadních vod pomocí žumpy, 
septiku nebo domovní čistírny odpad-
ních vod. 

 
Žumpa 

Žumpa je bezodtoková jímka. Obsah 
žumpy je nutné pravidelně vyvážet ke 
zneškodnění. Žumpa je nejčastěji prove-
dena jako těsná betonová jímka, existují 
však i továrně vyráběné plastové nádrže. 
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Správné provedení žumpy je třeba pra-
videlně kontrolovat a je nutné, aby 
vyhovovala příslušné technické normě. 
Povolení k vypouštění odpadních vod 
není pro žumpu potřeba, protože žum-
pa není vodní dílo. 

 
Septik 

Každý septik, který není zaústěn do 
kanalizace, musí mít povolení k vypouš-
tění odpadních vod do vod povrchových 
nebo podzemních. V tomto povolení 
úřad stanoví podmínky, které musí sep-
tik splňovat. 

Septik je usazovací nádrž. Běžné jsou 
septiky se dvěma nebo více komorami, 
oddělenými 

příčkami. Specifický účinný prostor 
septiku pro 1 připojeného obyvatele je 
orientačně 0,6 m3, avšak celkový účinný 
prostor nesmí být menší než 3 m3. Ze 
septiku je nutné nejméně jednou za rok 
vyvézt kal. S ohledem na jeho čistící 
účinek je septik přijatelný jen jako me-
chanický stupeň, za nímž by měl 
následovat další stupeň čištění, např. 
zemní filtr. Zemní filtr je zařízení nejčas-
těji založené v izolované jámě, ve které 
je uložena filtrační náplň, na jejímž po-
vrchu mohou existovat čistící organizmy. 
Jako náplň se používá písek, štěrkopí-
sek apod.. Na 1 obyvatele se uvažuje 
specifická plocha zemního filtru 0,75 až 
1,0 m2. Zemní filtry dosahují vysokou 
účinnost v odstranění znečištění i cho-
roboplodných zárodků. 

Septik se zemním filtrem má tu vý-
hodu, že oproti většině domovních 
čistíren funguje spolehlivě na rekreač-

ních objektech při kolísajícím přítoku 
odpadních vod. 

 
Domovní čistírna odpadních vod 

Domovní čistírnu si musíte pořídit  
v případě, že chcete z Vaší nemovitosti 
vypouštět odpadní vody přímo do vod-
ního toku nebo přes půdu do vod 
podzemních a nechcete si zřizovat žum-
pu nebo septik. 

Čistírna odpadních vod je vodním dí-
lem a k jejímu zřízení potřebujete sta-
vební povolení a povolení k vypouštění 
odpadních vod z této čistírny (obě povo-
lení vydává vodoprávní úřad jedním roz-
hodnutím). Na domovní čistírnu jako ku-
sový balený výrobek musí být výrobcem 
nebo dovozcem vydáno tzv. „Prohlášení 
o shodě“. Pořizovací cena závisí na 
mnoha faktorech (místní podmínky, po-
čet připojených obyvatel atd.). Je také 
třeba počítat s provozními náklady (spo-
třeba elektrické energie, odběry vzorků, 
údržba atd.). 

V případě jakéhokoliv napojení na 
kanalizaci, ať už kanalizační přípojkou 
nebo zaústěním septiku či domovní čis-
tírny, není třeba mít povolení k vypouš-
tění do vod povrchových nebo pod-
zemních. Vždy je ale nutná dohoda  
s majitelem kanalizace, který stanoví 
podmínky k vypouštění do kanalizace 
(požadavky na jakost odpadních vod, vý-
ši stočného atd.). Ustanovení § 18 
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích tímto není dotčeno. 

 
info@env.cz  

telefon 267 122 313 
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Upozornění vlastníkům lesa  
 
Vzhledem k závažnosti situace v pře-

množení kůrovců žádám vlastníky lesa, 
kteří ode mne obdrželi upozornění,  
o dodržení termínu zpracování kůrovco-
vé dřevní hmoty. V případě, že tento 
termín nebude dodržen, může uplatnit 
orgán státní správy lesů vůči vlastníkům 

sankční postih podle § 55 zákona  
č. 289/1995 Sb. až do výše 100 000 Kč 
a taktéž požadovat správní poplatek 
(1 000 Kč) dle zákona 500/2004 Sb. 
správní řád § 79 odst. 5. 

 
OLH ing. Tomáš Svoboda 

č.p. 716, 739 13  Kunčice p./O. 
tel. 603 867 494

  
 
 

Základní škola Palkovice 
 

 
 

 
 
 

Dětský den na ZŠ Palkovice 
 

Tak jako každým rokem se i letos  
1. června uskutečnila školní oslava „Dne 
dětí“. Učitelé připravili pro své žáky 
řadu soutěží, ve kterých se bojovalo  
o sladké odměny. Vše bylo doplněno 
návštěvou filmového představení Asterix 
a Vikingové v místním kině. Sponzorem 
všeho dění bylo Sdružení rodičů při ZŠ. 

 

Ředitelství ZŠ Palkovice 
Dotazovala se Karla Menšíková 

 
 

 
Okresní dopravní soutěž cyklistů 

 
V minulém čísle Palkovických listů 

jsme Vás informovali o okrskovém kole 
dopravní soutěže cyklistů, které se kona-
lo na naší škole. Vítězem se stala dvě 
naše družstva, která reprezentovala 18. 
května 2007 školu a okrsek Místek 
v okresním kole této soutěže. Čekaly 
zde na ně ještě další dvě disciplíny – 
zdravotní příprava a jízda podle pravidel 

silničního provozu, a také vítězové dal-
ších okrskových kol. Sedm družstev 
v každé kategorii, celkem 56 závodníků. 
Ve velké konkurenci obsadilo naše druž-
stvo, ve II. kategorii - 2. místo a druž-
stvo v I. kategorii - 4. místo. Na 1. místě 
se umístila družstva PZŠ Vendryně  
v I. kategorii i ve II. kategorii. Tato nej-
lepší družstva reprezentovala okres Frý-
dek-Místek v krajském kole, které se 
v letošním školním roce konalo ve Fren-
štátě pod Radhoštěm. 
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Seznam dětí, oceněných starostou obce Palkovice dne 27.6.2007 
za mimořádné úspěchy v uplynulém školním roce: 

 
Bečková Lucie finále soutěže ZOO Ostrava 2. místo, matematická olympiáda,  
 dopravní soutěž 
Široká Zuzana  finále soutěže ZOO Ostrava 2. místo 
Václavíková Adéla  finále soutěže ZOO Ostrava 2. místo 
Vyvialová Petra  finále soutěže ZOO Ostrava 2. místo,  
 biologická olympiáda, republikové finále soutěže  
 v lehké atletice, 1. místo v šestiskoku  
Neoral Radim  finále soutěže ZOO Ostrava 2. místo 
Kouláková Kateřina  soutěže ve zpěvu a literárních soutěžích 
 
Kocich Pavel republikové finále soutěže CPP 3. místo 
Koulák Květoslav  republikové finále soutěže CPP 3. místo 
Bílek Aleš  republikové finále soutěže v lehké atletice 
Dárková Simona   republikové finále soutěže v lehké atletice 3. místo v družstvech 
Vyvialová Kateřina republikové finále soutěže v lehké atletice 3. místo v družstvech 
 
Teakwon-Do 
 

Hubík Filip  Oblastní soutěž - 3. místo MATSOGI žáci do 45 kg  
Paluzgová Ada   1. místo TUL junioři - oblast,mistrovství Moravy 3. místo TUL  
                              junioři 8.-7. cup, mistrovství ČR v turistických závodech  
 (postup na mezinárodní mistrovství) 
Streit Jiří  Mistrovství Moravy - 1. místo TUL junioři 8.- 7.cup 
Streit Lukáš   Mistrovství Moravy - 1. místo TUL žáci 6.-5. cup,  
 2. místo TKI žáci 
 
 
 

Mateřská škola 
 

 
Veselé odpoledne 

 
V měsíci květnu rozkvetla naše MŠ 

netradiční oslavou ke Dni matek. Nesla 
název „Odpoledne plné lásky“ a konala 
se na školní zahradě. Děti ve svých tří-
dách nacvičily písně pro maminky, 
tanečky a hudebně pohybové hry. S ra-
dostí, láskou a píli připravily svým ma-

minkám milé dárečky v podobě květi-
náčků, keramické a krepové kytičky, sr-
díčka a portréty maminek. Upekly také 
bublaninu k občerstvení. Vše začalo rá-
no. Děti se nedočkavě vyptávaly: „Kdy 
už přijdou maminky?“ Těšily se a očička 
jim zářila radostí a nedočkavostí. „Gene-
rálka“ – zvolaly paní učitelky. Děti si 
secvičily své vystoupení … a hurá na 
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oběd. Konečně jsou tady maminky, ba-
bičky i tatínkové. Usedli na lavičky, před 
sebou nazdobenou zahradu plnou pře-
kvapení a hlavně řadu roztomilých 
dětiček. Cililink … začínáme! Jedna pí-
seň, druhá píseň, taneček a dáreček … 
už je tady zvoneček. Dětem se vystou-
pení moc povedlo a po veliké puse 

mamince si odvedly tu svou do koutků 
s překvapením, kde si společně tvořily 
malé dárky a povídaly si. Co je však nej-
důležitější? I přes ošklivé, zamračené 
počasí svítilo v naší MŠ sluníčko, všech-
ny tváře se rozzářily a vonělo to láskou  
a spokojeností. 

 
 
 

 
Za zvířátky do ZOO 

 
A je to tady. Vytoužený školní výlet 

do ZOO. Je ráno, pátek 8. 6. 2007  
a děti netrpělivě čekají na odjezd. S na-
baleným batůžkem pobíhají po zahradě 
a vyhlížejí autobus. „Ještě nejede!“, vo-
lají hlídající děti na kamarády. 

Konečně u vrátek zastavil autobus  
a děti radostí poskočily. Nasedat a je-
deme! „Svítí, svítí slunce nad hlavou …“ 
V doprovodu sluníčka jsme dojeli do ost-
ravské ZOO. Zde jsme nejprve shlédli 
pohádkové představení Janáčkovy fil-
harmonie, které se nám moc líbilo. Po-
obědvali jsme a hurá za zvířátky! Ko-
zičky, jeleni, opičky a ptáčci, sloni, hro-

ši, žirafy i velbloudi, všechna zvířátka 
byla nádherná. Po náročné procházce 
zoologickou zahradou na nás v cíli čekal 
vláček – „Zebra“. Tak nasedat a zpátky 
na začátek. Šššš- jedeme. Nakonec si 
děti ještě koupily suvenýry nebo dobroty 
za své kapesné. 

„Ahoj zvířátka!“ Unaveni, ale s dob-
rou náladou jsme jeli domů. 

„Sláva, nazdar výletu…maminky, už 
jsme tu!“ Výlet do ZOO se opravdu vy-
dařil a to nejen díky pěknému počasí. 
Vždyť přece každý ví, že s úsměvem  
a pohodou každý výlet stojí za to! 

 
Za MŠ zpracovala  
Lenka Svobodová 

 
 

 

 

Sport… 
 

 
Zápisky z oddílu sportovní 
gymnastiky 

 
Okresní kolo - Frýdek-Místek  
21. 4. 2007 

 
Bude pršet, bude hezky? To uvidíme. 

Sraz ráno na zastávce a hurá na další 

závody.Tentokrát nás čeká okresní kolo 
soutěže v atletice na stadionu Slezan ve 
Frýdku-Místku. Soutěžili jsme ve skoku 
do dálky, sprintu, hodu míčkem a vytr-
valostním běhu. Naši se drželi velmi dob-
ře. Mladší děvčata skončila na 2. místě 
v družstvech, a to ve složení: Magda 
Králíková (12), Míša Klimšová (11), Mo-
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nika Lepíková (8), Simona Dárková (2)  
a Kateřina Vyvialová (3) postoupily na 
krajskou soutěž. Starší děvčata byla také 
skvělá a skončila na prvním místě 
v družstvech ve složení Hanka Magerová 
(5), Jolana Kusá (7) a Petra Vyvialová 
(2), která postupuje na kraj. Kluci neměli 
družstvo, ale i tak v jednotlivcích skončili 
velmi dobře. Michal Šedý (3) postupuje 
na kraj. Martin Kocich (5), Květoslav 
Koulák (7), Pavel Kocich (6) a jako po-
slední na kraj postoupil Aleš Bílek (2). 

 
Krajské kolo - Havířov 

 
Tak tentokrát to máme jisté, bude 

horko. V autobuse je dobrá nálada, snad 
nám to vydrží i na hřišti. Teď to bude 
horší, krajská soutěž je postupová a do-
stat se na republikové závody touží snad 
každý. Protože horko bylo opravdu ne-
únosné, organizátoři se nad námi dva-
krát slitovali a pustili zavlažovače na celé 
travnaté ploše, což bylo skvělé. Z plouží-
cích se trosek na hřišti se najednou stali 
tryskoví běžci. A mělo to něco do sebe, 
musím všechny pochválit, byli skvělí. Mi-
chal Šedý skončil na 9. místě, Aleš Bílek 

byl o jediný bod na 4. místě, Petra Vy-
vialová skončila na 2. místě, Kateřina 
Vyvialová také na 2. místě a Simona 
Dárková na 3. místě. A to nejlepší na 
konec Aleš, Petra, Kateřina a Simona 
postoupili na republikovou soutěž do 
Brandýsa nad Labem, která se koná  
15. – 17. června. 

 
Republikové finále  
v lehké atletice – Mladá Boleslav 
 

Ve dnech 15. - 17. 6. 2007 se  
v Mladé Boleslavi konalo republikové fi-
nále v lehké atletice, do kterého se pro-
bojovali také závodníci TJ Sokol Pal-
kovice. V soutěži se Petra Vyvialová 
umístila na 25. místě, Aleš Bílek na  
23. místě, Simona Dárková na 24. mís-
tě a Kateřina Vyvialová na 19. místě. 
V umístění družstev skončily Kateřina  
a Simona na pěkném 3. místě. V do-
plňkovém závodě v šestiskoku se umísti-
la Petra Vyvialová na 1. místě, když 
překonala rekord stadionu, Kateřina Vy-
vialová skončila na 2. místě. 

  
 
 

 
Zpráva z republikové soutěže  
ve sportovní gymnastice 

 
Ve dnech 12. – 14. 5. 2007 pro-

běhla v Doubí u Třeboně republiková 
soutěž ve sportovní gymnastice. Soutěže 
se zúčastnilo všech 14 krajů naší re-
publiky. 

Palkovický oddíl sportovní gymnasti-
ky reprezentoval v kategorii mladších 

žáků Kid Koulák. Vedl si velmi dobře. 
V soutěži jednotlivců se umístil na  
17. místě. Společně s chlapci TJ VP FM 
pak vybojoval v soutěži družstev bronzo-
vou medaili. 

Celkově skončil Moravskoslezský kraj 
na 2. místě, pouhých 0,15 bodů za 
vítězným Jihočeským krajem. 

 
Martina Mertová
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Z činnosti TOM 1309 - Žlutý kvítek 
 
V průběhu dubna – června 2007 

jsme se zúčastnili tří krajských postupo-
vých turistických závodů. Úspěchy byly 
střídavé a celkem se nám v krajských 
kolech podařilo získat 5 zlatých, 5 stří-
brných a 3 bronzové medaile. Jmenovat 
výsledky téměř 40 účastníků našeho od-
dílu by se nevešlo jen na jednu stranu,  
a proto se soustřeďme jen na ty nejvý-
znamnější úspěchy. 

V rámci Poháru Moravskoslezského 
kraje se přebornicí v kategorii mladších 
dorostenek stala Ada Paluzgová, pře-
borníkem v kategorii starších dorostenců 
se stal Jan Šupina, který se této pocty 
dočkal již potřetí za sebou, hlídka nej-
mladších žáků Adam Bukovjan a To-
máš Trojčínský se umístila na 2. místě 
před další naší hlídkou Adam Smolík – 
Petr Bílek. Hlídka mladších žáků To-
máš Hrdina – Lukáš Sasín se 
umístila na 3. místě. Všechny tyto hlídky 
postoupily do Českého poháru a spolu 
s nimi ještě Lenka Hrdinová, Soňa 

Lepíková a Ondřej Huďa s Jakubem 
Linartem. 

Konkurence mezi více než 500 
účastníky Českého poháru je velmi těžká 
a ne všem se podařilo probojovat na 
Mistrovství České republiky v Pacově.  
I když mnozí zůstali jen těsně za postu-
pem. Úspěchem v Českém poháru by- 
la bronzová medaile Ady Paluzgové  
a stříbrná medaile Jana Šupiny. Oba 
závodníci se na mistrovství probojovali 
společně s hlídkou Tomáš Hrdina – 
Lukáš Sasín a Soňou Lepíkovou. 

Dne 16. června 2007 proběhlo  
v Pacově mistrovství České republiky 
v turistických závodech, v nichž byli naši 
závodníci rovněž úspěšní. Soňa Lepíková 
obsadila v silné konkurenci soupeřek 16. 
místo, Lukáš Sasín s Tomášem Hrdinou 
8. místo, Jan Šupina 4. místo, když 
na třetí místo ztratil pouhých 9 sekund. 
Na bronzový stupínek po velmi namáha-
vém běhu a krkolomném pádu vystoupila 
Ada Paluzgová, která se tak rovněž pro-
bojovala na mezinárodní turistické závo-
dy, které se konají v Kralovicích. 

 
 

 
 

Z činnosti turistického oddílu Žlutý 
kvítek a sportovní gymnastiky 

 
V rámci branných závodů „Medvědí 

stezkou“ jsme se zúčastnili okresního  
a krajského kola rovněž se střídavými 
úspěchy. Mnozí favorité skončili v poli 
poražených, když se neúspěšně potýkali 
s jednotlivými úkoly. Celkem jsme získali 

6 zlatých, 6 stříbrných a 6 bronzových 
medailí. Do republikového finále se pro-
bojovali Pavel Kocich s Květoslavem 
Koulákem, Dagmar Čechmánková 
s Lenkou Hrdinovou, Vladan Sukač 
s Janem Šupinou a Jolana Kusá 
s Hanou Magerovou. Škoda jen, 
že postupující hlídka Ada Paluzgová 
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s Kateřinou Koulákovou se nemohla fi-
nále zúčastnit. 

Trať republikového finále v Malém 
Ratmírově (jižní Čechy) byla velmi těžká 
s řadou nepochopitelných úkolů – zve-
dání činky, zatloukání hřebíků, shazová-
ní míčků injekční stříkačkou, výpočet fy-
zikálního vzorce. V těžké konkurenci 
jsme nástrahy dokázali zvládnout, ale 
přesto to ne vždy stačilo na medailové 
umístění. Hlídka Vladan Sukač – Jan 
Šupina se umístila na 11. místě, Jolana 

Kusá – Hana Magerová na 7. místě, 
Dagmar Čechmánková – Lenka Hrdino-
vá na 4. místě a nejlépe se s úkoly 
vypořádali nováčci Pavel Kocich 
a Květoslav Koulák, kteří se umístili 
na 3. místě. V hodnocení jednotlivých 
krajů se umístil Moravskoslezský kraj 
na 1. místě a odměnou byl zisk nejen 
poháru, ale i krásného plyšového med-
věda „Brumly“. 

 
 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice 
 
SDH Palkovice Vás srdečně zve dne 7. 7. 2007 

na noční pohárovou soutěž v požárním útoku na-
zvanou Memoriál Miloslava Menšíka - „O pohár 
palkovické sjezdovky“. Začátek v 21 hodin v areá-
lu palkovické sjezdovky. Soutěž je začleněna do 
Beskydské ligy. Občerstvení zajištěno. O zajímavé 
výkony nebude nouze!!! Těšíme se na Vaši účast. 

 

Dne 11. srpna náš sbor pořádá již tradiční 
denní soutěž „O pohár starosty obce Palkovice“. 
Bližší informace o místě a času konání naleznete 
v průběhu července ve vývěsní skřínce. 

 
 

 
 

Výstava ČZS Frýdek - Místek 
 
Ve dnech 4. – 7. srpna pořádá Český zahrádkářský svaz, Územní sdružení Frýdek-

Místek květinovou výstavu v barokní bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Tato 
výstava se koná ve spolupráci s římskokatolickou farností Frýdek. Květiny dodají  
a aranžovat budou základní organizace našeho Svazu, které se k této akci přihlásily. 
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Toto je zároveň pozvání pro ty, kteří chtějí shlédnout květinovou výstavu 
v chrámových prostorách. Tyto dny budou zároveň z církevního hlediska hlavními 
poutními dny tohoto chrámu. 

Vstupné bude dobrovolné. 
Mše sv. se budou konat: v sobotu 4. srpna v 8. hod. a pak v 18. hod. 

v neděli 5. srpna v 8. hod., v 10 hod. a v 18. hod. 
 
V případě, že někteří zahrádkáři by ještě chtěli přispět k výzdobě chrámu svými 

květinami, mohou se informovat na tel. č. 607 679 218 u paní Ševčíkové. 
 

 
 
 

 

Obvodní oddělení Policie ČR informuje 
 

 
Vážení spoluobčané, 

 
chtěl bych Vás touto 

cestou upozornit na jed-
no z ustanovení trestního 

zákona, které vešlo v účinnost dnem  
1. července 2006. Konkrétně se jedná 
o § 180d - Řízení motorového vozidla 
bez řidičského oprávnění. 

Toto ustanovení postihuje toho, kdo 
řídí motorové vozidlo, ačkoliv není drži-
telem příslušného řidičského oprávnění 
podle zvláštního zákona. Takový pacha-
tel bude potrestán trestem odnětím svo-
body až na jeden rok nebo peněžitým 
trestem nebo zákazem činnosti. 

Udělování řidičského oprávnění  
a jednotlivé skupiny a podskupiny toho-
to oprávnění upravuje zákon č. 361/ 
2000 Sb., tedy zákon o provozu na po-
zemních komunikacích. 

V praxi není toto jednoduché usta-
novení trestního zákona příliš známo. 
Možná právě proto je často porušováno. 

Je třeba si uvědomit, že řízení moto-
rového vozidla bez toho, aby jeho řidič 
prošel potřebnou přípravou teoretickou  

i praktickou, je obrovským rizikem jak 
pro řidiče samotného, tak pro ostatní 
účastníky silničního provozu. 

Je smutným faktem, že se s případy 
podobného druhu setkáváme takřka 
pravidelně i na našem obvodním oddě-
lení. Pachatelé tohoto trestného činu 
jsou pak policií realizováni převážně ve 
zkráceném přípravném řízení, což zna-
mená, že doba od spáchání deliktu  
k odsouzení se pohybuje řádově v týd-
nech. 

Co mně osobně zaráží ještě více je 
to, že mnozí „řidiči“, nejen že nejsou dr-
žiteli řidičského oprávnění, ale řídí často 
zároveň pod vlivem alkoholu, nebo mají 
řízení vozidla dokonce již zakázáno. 
Souběžně tedy páchají trestné činy 
Ohrožení pod vlivem návykové látky  
a Maření výkonu úředního rozhodnutí. 

Problémem poslední doby je i to, že 
motorová vozidla, včetně motocyklů, řídí 
bez oprávnění i osoby mladistvé, tedy 
mladší 18-ti let, případně i nezletilé, te-
dy mladší 15-ti let. 

V této souvislosti je třeba uvést, že 
každý, kdo by takové osobě motorové 
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vozidlo svěřil, navedl ji, radil jí a podob-
ně, stává se účastníkem na tomto trest-
ném činu a vystavuje se rovněž trestní 
odpovědnosti. Platí to nejen pro známé  

a kamarády, ale i pro rodiče dětí, prohá-
nějících se po silnicích v našich obcích. 

npor. Bc. Václav Vlček 
vedoucí oddělení PČR Palkovice 

 
 

 

 

Společenská rubrika 
 

 
 

 
 
 
 
 
Věk není to, v čem poznává se stáří,  
když oči mládím září 
a když se srdce umí pousmát … 
Pak ten věk není ani znát. 
 

Blahopřejeme 
 
Slavné „kulaté“ narozeniny oslavila 

v měsíci květnu 2007 občanka Palkovic 
paní Žofie Zlá. K jubileu jí srdečně bla-
hopřejí zastupitelé, rada obce, SPOZ  
a redakční rada. Do dalšího života pře-
jeme hodně zdraví, spokojenosti a mno-
ho dalších šťastných let v kruhu svých 
nejbližších. 

 
 
 

„Jediná na světě,  
jež nikdy nezradí… 
Na ni nám zůstane  
nejhezčí vzpomínka. 
Ta bytost nejdražší,  
to byla maminka.“ 

 

Rozloučili jsme se… 
 
Své nejbližší – rodinu, sousedy  

a obec v měsíci květnu 2007 opustila 
navždy paní Věra Krhutová z Palko-
vic.

 
 

 
 

„Tvůj hlas se ztratil,  
Tvůj úsměv vítr vzal, 
nám jenom slzy a bolest 
zanechal…“ 

 
 

Těmito verši se loučíme s občanem 
naší obce, panem Ladislavem Buž-
kem, který zemřel v květnu 2007. 

 
Zastupitelstvo obce, rada, SPOZ  

a redakční rada Palkovických listů 
tímto vyslovuje všem pozůstalým svou 
hlubokou a upřímnou soustrast. 
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Představujeme společenské organizace (5) 
 

 
Název organizace:  
Český svaz včelařů Palkovice 
 
Založen: 1991 
Současný předseda: Tomáš Krč 
Počet členů: 53 
Průměrný věk. 60 let 
Počet členů výboru: 7 

Systém práce: kontrola pomocí 7 dů-
věrníků z Palkovic, Myslíku, části Mety-
lovic - po rozvodí a Zelinkovic 

Konání schůzí: jednou měsíčně vý-
bor, dvakrát do roka členská schůze 

Největší akce v r. 2006: setkání vče-
lařů na Hůrkách a beseda MUDr. Haj-
duškové pro Seniorklub. 

Největší akce v r. 2007: exkurze čle-
nů u pana Kopečka v Janovicích za 
přítomnosti 80 včelařů i z okolí. 

O významu a účelu spolku nás in-
formoval pan Tomáš Krč: „Včelařský 
spolek je sdružení těch, kteří mají zájem 
o včelařství a to z důvodů předávání 
zkušeností praktických i teoretických  
a také proto, abychom mohli společně 
bojovat proti chorobám včelstev, což je 

povinností každého včelaře vůči české-
mu svazu včelařů. Jsme povinni dobro-
volně a zdarma, případně za menší ces-
tovatelský poplatek, léčit včelstvo. Dělá-
me diagnostické zásahy ve včelstvech, 
protože nás od r. 1997 trápí škůdce – 
brouček, který napadá včely a vysává 
jim krev z těla. Při větším počtu těchto 
škůdců provádíme i zásahy léčebné. Tu-
to práci děláme komisionálně, proto 
existuje systém sedmi důvěrníků, kteří 
dohlížejí, aby se v jejich úseku léčení 
provádělo důsledně. 

Nejvíce včelstev má pan Břetislav 
Bujnoch, kolem 35 – 40, pak Pavel Kr-
pec a další. Mnozí měli ještě donedávna 
pro svá včelstva pevná stanoviště v pří-
rodě. 

Do naší organizace je možné se při-
hlásit v jakémkoliv věku, od žáků až po 
důchodový věk. Každého nového člena 
rádi přivítáme na naší členské schůzi.  
V současné době máme přihlášku i od 
vnučky našeho včelaře.“ 

Za rozhovor poděkoval Vilém Vlk 

 
 

 
 

Lidé kolem nás 
 

 
Mladí rybáři na Olešné 

 
Rybářský kroužek při organizaci sva-

zu rybářů v Palkovicích má bohatou 
minulost, díky zakladateli panu učiteli 
Radomíru Halatovi. Po jeho smrti pře-
vzal kroužek pan Zdeněk Muroň, se 
kterým jsme si povídali o činnosti a per-
spektivách kroužku:  

Existuje stále ještě rybářský kroužek 
mladých? 

„Odešlo poměrně dost starších ho-
chů, kteří přešli do rybářského dorostu. 
Nový rybářský zákon neřeší věkovou 
hranici rybářů. Přibylo šest dětí z první 
třídy, nejmladšímu je šest a půl roku. 
Nejsou registrováni, jsou pouze evidováni, 
chodí do kroužku, učí se teorii. Kdo bude 
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šikovný, dostane od příštího roku opráv-
nění k rybářskému lístku a na základě toho 
si může koupit povolenku. Celkem máme 
v kroužku kolem třiceti dětí.“ 

Než půjdou k řece s rybářským náči-
ním, mají průpravu? 

„Samozřejmě. Mají teoretickou a prak-
tickou průpravu, jako nahazování, vázá-
ní háčků, znalost druhů ryb, musí znát  
i rybářský zákon, i když za ně zodpoví-
dají rodiče. Musí vědět, že v květnu již 
mohou chytat pstruhy.“ 

Jsou to děti z rodin rybářů? 
„Vesměs jde o děti z rodin rybářů, 

můj syn je také rybář, chodil se mnou od 
dětských let. I u rodiny Ondrušáků je to 
generační záležitost od dědečka přes ot-

ce, až po dva vnuky. Nechtěl bych jme-
novat nejúspěšnější mladé rybáře, všich-
ni se snaží a každý má jiný druh „štěstí“ 
na ryby.“ 

Jaká mají mladí rybáři „svá“ území 
k lovu ryb? 

„Kdo si koupí třeba lístek na pstru-
hovou vodu, může lovit jen ve pstru-
hových vodách. Tam spadá Olešná, Mo-
rávka a část řeky Ostravice. Ti, kteří 
mají mimo pstruhovou povolenku, mo-
hou lovit na Olešné i na Bašce. 

Jistě je nutné panu Muroňovi podě-
kovat za jeho velkou péči o mladé 
rybáře, jejichž zájmem je příroda a ne 
hospoda. 

Dotazoval se Vilém Vlk 
  

 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

 
- Čtyřčlenná delegace výboru se zú-

častnila setkání klubu ve Fryčovicích, 
jehož součástí byl i kulturní program 
„Důchodci se baví“. Na závěr se konala 
schůze předsedů Seniorklubů povodí 
Ondřejnice, kteří rozhodli o tom, že 
příští setkání bude až v roce 2009,  
a to ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

- 16. května byl uspořádán zájezd do 
Slezska. Dopoledne jsme navštívili arbo-
retum u Opavy, kde si účastníci pro-
hlédli pavilony pěstitelské zahrady, které 
byly již částečně v květu. V poledne se 
konala prohlídka zámku v Hradci nad 
Moravicí a pak návštěva rozhledny na 
ostravské radnici s průvodcem. Všem se 
zájezd líbil. Ukončení proběhlo v restau-
raci „Ondráš“. 

Připravujeme: 
 
Protože další Palkovické listy vyjdou 

až v září, sdělujeme naše akce na období 
příštích tří měsíců: 

Ve středu 15. srpna v 16.00 tradiční 
„plackové hody“ v areálu pana Bači. 

 
Upozornění:  

 
Avizovaný zájezd v červenci s dětmi 

se z bezpečnostních důvodů nekoná, 
rozhodl tak výbor Seniorklubu. 

 
Blahopřání: 
 
Kulaté narozeniny:  
Václav Lanča (5. 7.) Palkovice 
Zlatá svatba: Manželé Emilie a Antonín 
Řezníčkovi (24. 8.) Palkovice 
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Péče o zdraví členů: Koncem dubna 
22 členů našeho klubu pečovalo o své 
zdraví v lázních Dudince na Slovensku. 
Absolvovalo 10 rehabilitačních proce-
dur: vodoléčbu, elektroléčbu, parafínové 
zábaly, biolampa, masáže, plynové in-
jekce, celkové základní rehabilitace dle 

určení lékaře u příjmu. Dále byly konány 
výlety do Podhájské, do Štúrova a Osři-
homě, večery ve vinném sklípku. Na 
podzim pojede dalších osm účastníků.  
O náboru na rok 2008 rozhodne výbor. 

Z pověření výboru  
Seniorklubu Vilém Vlk

 
 

 
 

Omluva 
 
Omlouváme se panu Josefu Chlebkovi za chybu v jeho příjmení, ke 

které došlo v minulém čísle (chyba tisku). 
Děkuji za pochopení. 

Karla Menšíková
 
 
 

 

Dík starostům… 
 
Nejsem rodák z Palkovic a za dobu, 

po kterou tady žiji, se vystřídali tři sta-
rostové. Vedle svého volebního progra-
mu měli a mají péči o starší občany. 

Pod školou podél břehu Olešné je 
ulice, kde snad kromě jedné rodiny, byd-
lí samí starší lidé. Při pojmenování ulic ji 
mohou dát název „Seniorská“. Na můj 
návrh, zajistil první starosta prodloužení 
veřejného osvětlení téměř až na konec 
ulice. 

Druhý starosta při svém „prvním slo-
vu“ v Palkovických listech navrhl, aby se 
pro budoucí generace zřídila v prázdné 
školní třídě „selská jizba“ se starými 
věcmi. Iniciativy se ujal Seniorklub. Po 
dobu šesti měsíců sváželi občané staré 

řemeslné nářadí, nástroje, řemeslnické 
potřeby a to vše se uskladnilo ve sklepě 
školy. Bohužel k realizaci tohoto nápadu 
již nedošlo. Snad kvůli zvýšeným finanč-
ním nákladům. Ani další požadavek 
starších občanů této ulice, aby se po-
vodní zničená lávka přes Olešnou nahra-
dila novou se neuskutečnil. Druhý sta-
rosta se projevil takto: „Na novou 
nejsou peníze“. 

Až v pořadí třetí starosta slíbil, že se 
o tuto záležitost postará. Svůj slib téměř 
do roka splnil a sám byl přítomen při 
umístění „nového mostku“ na své místo. 
Takže přes Olešnou již můžeme všichni 
bezpečně chodit na úřady, k lékaři i jin-
de. 

Díky prvnímu a třetímu starostovi! 
(vv) 
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Smutná vzpomínka 
 
26. 7. 1987, to je před dvaceti lety, 

při zpáteční cestě na kole z výborové 
schůze TJ Sokol, z loděnice na přehradě 
Olešná, tragicky zahynul předseda této 
organizace Ing. Jaromír Janík. 

Byl členem oddílu odbíjené, později 
v letech 1986 – 1987 předsedou tělo-
výchovné jednoty. Byl obětavým funk-
cionářem, cvičitelem mužů odboru zá- 
 

kladní tělovýchovy, který připravil „de-
vítku mužů“ na celostátní spartakiádu 
v roce 1985 do Prahy. Byl i vášnivým 
turistou a podílel se na brigádách při 
stavbě tělocvičny. 

Byl neúnavným propagátorem tělo-
výchovy v obci. Nikdy na jeho obětavou 
funkcionářskou činnost, i na jeho pevné 
přátelství nezapomeneme. 

 
J. Janíková, Mirek a kamarádi

 
 

 

Kino 
 

 

 
 
Goyovy přízraky 
Nové americko-španělsko-české drama 
režiséra Miloše Formana. 
Pátek 6.7.2007 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Od 15 let, české titulky, 114 minut,  
klasický, premiéra: 1. Února 2007 
 
Vratné lahve 
Nový český film Zdeňka Svěráka & Jana 
Svěráka. Aby mohlo být vítání, musí být 
napřed loučení. 
Pátek 13.7.2007 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupný, české znění, 95 minut,  
klasický, premiéra: 8. Března 2007 
 
300: Bitva u Thermopyl 
Nový americký historický film. Věčnou 
slávu mají na dosah ruky... 
Pátek 20.7.2007 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 

Od 12 let, české titulky, 117 minut,  
širokoúhlý, premiéra: 22. Března 2007 
 
Šarlotina pavučinka 
Nová americká rodinná komedie. Po-
moc přichází shora! 
Neděle 22.7.2007 v 16.00 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupný, české znění, 97 minut,  
klasický, premiéra: 25. Ledna 2007 
 
Hudbu složil, slova napsal 
Nová americká komedie. Není come-
back jako comeback...  
Pátek 27.7.2007 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Od 12 let, české titulky, 104 minut,  
širokoúhlý, premiéra: 15. Března 2007 
 
Dannyho parťáci 3 
Nová americká krimikomedie. Pomsta je 
sladká ... 
Pátek 3.8.2007 V 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Od 12 let, české titulky, 122 minut,  
širokoúhlý, premiéra: 5. Července 2007 
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Spider – Man 3 
Nový americký dobrodružný akční film. 
Ta největší bitva na něj teprve čeká.  
Pátek 10.8.2007 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupný, české znění, 140 minut,  
širokoúhlý, premiéra: 3. Května 2007 
  
Fontána 
Nové americké drama. Co kdybyste 
mohli žít věčně? 
Pátek 17.8.2007 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Od 12 let, české titulky, 97 minut,  
širokoúhlý, premiéra: 8. Března 2007 
 
Robinsonovi 
Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ješ-
tě neznáte Robinsonovy! 

Neděle 19.8.2007 v 16.00 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupný, české znění, 109 minut,  
klasický, premiéra: 5. Dubna 2007 
 
Tajnosti 
Nové české komediální drama. Jan Svě-
rák uvádí nový film Alice Nellis. 
Pátek 24.8.2007 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Od 12 let, české znění, 97 minut,  
širokoúhlý, premiéra: 17. Května 2007 
 
Sunshine 
Nový americký sci-fi film. Slunce umírá. 
Pátek 31.8.2007 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Od 12 let, české titulky, 107 minut,  
širokoúhlý, premiéra: 19. Dubna 2007 

 
 
 

Termínový kalendář 
 

 
7.7.  SDH Palkovice – 21.00 – noční pohárová soutěž v areálu sjezdovky 

v Palkovicích 
4. – 7. 8.  Český zahrádkářský svaz - květinová výstava – bazilika Panny Marie ve 

Frýdku (podrobnosti uvnitř listů) 
11. 8.  SDH Palkovice – „O pohár starosty obce“ 
15. 8.  Seniorklub – 16.00 – „plackové hody! – areál pana Bači 
25. 8.  Obecní dožínky 

 
 

 
Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619,  

reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku pod registrační značkou MK ČR E12364.  
Redakcí je pověřena tisková komise rady obce Palkovice ve složení  

K. Menšíková, R. Bača, A. Kubala, P. Opělová, St. Harabiš, V. Vlk, J. Vašíková.  
Sestavuje P. Opělová, e-mail: petra.opelova@email.cz.  

Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. Internetová verze: www.palkovice.cz.  
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny!  

Za obsah článku je zodpovědný autor. Uzávěrka příštího čísla 3. 9. 2007. 
Vychází osmkrát ročně.
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