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Jaro už začalo, 

sluníčko svítí, 

na louce rozkvetlo 

voňavé kvítí. 

Velikonoce 

jsou tu zas, 

pomlázky a vajec čas. 

 

 
 

Veselé Velikonoce a spoustu elánu do dalších jarních 
dní přeje všem občanům rada obce, členové zastupitelstva, 
redakční rada a OÚ v Palkovicích. 
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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané,  
 

myslím si, že v době, kdy budete číst tyto věty, už bude 
skáceno jak v Palkovicích, tak na Myslíku více než několik 
stromů. Na Myslíku se mimo jiné jedná o tři stromy 
v parčíku u kaple, které brání sousedním lípám v dalším 
zdravém růstu. Po několikaletém přešlapování je tento krok 
nutný s ohledem na již zmiňovaný další růst ostatních 
stromů, a také je třeba vzít v úvahu budovu myslíkovské 
kaple a hlavně její sakristie, kterou jeden ze stromů svými 
kořeny již začal narušovat. V Palkovicích se jedná o ještě větší zásah do krajiny. Bu-
de pokácena alej přestárlých topolů od budovy obecního úřadu směrem ke sjezdovce 
a dále do Metylovic. Jedná se o více než sedmdesátileté topoly, které ohrožují jak 
zdraví, tak majetek chodců, cyklistů a automobilistů, jedoucích v menším, větším či 
žádném větru po této cestě. Dále bude odborně prořezána Švehlova alej podél říčky 
Olešné v centru obce. Veškeré tyto zásahy jsou provedeny na základě znaleckého 
posudku s vědomím a povolením Agentury ochrany  přírody a krajiny ČR v Ostravě. 
Samozřejmě, že tak jako spousta z vás, ani já nemám z těchto zásahů radost. Co si 
asi řekne paní, která mě loni po vykácení několika nevzhledných keřů a živých plotů 
nazvala „šílencem s motorovou pilou“. Je ovšem se třeba zeptat, co by se dělo, kdy-
by někomu padající větev či celý strom zničil kolo nebo auto, nebo dokonce ublížil 
na zdraví. Všichni víte, kdo by byl za neštěstí odpovědný. Ano, nejspíš starosta. Za 
všechny pokácené stromy, keře a jiné dřeviny bude minimálně ve dvojnásobném 
počtu realizována náhradní výsadba.  

Mnozí z vás jste si určitě všimli, že byla znovu otevřena zrekonstruovaná restau-
race „U Kubalů“. Myslím, že Palkovice takovouto „lepší hospodu“ v centru už po-
třebovaly. Mi nezbývá, než manželům Golovým popřát hodně spokojených hostů  
a mnoho podnikatelských úspěchů.  

Krásné Velikonoce a hezký začátek jara přeje  
Váš starosta Radim Bača 

 
 
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Demografický přehled obyvatel obce Palkovice za rok 2007 

 
obyvatelé Palkovice Myslík celkem 
Stav k 1. 1. 2007 2 456 463 2 919 
přihlášení 85 16 101 
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narození 19 1 20 
odhlášení 31 7 38 
zemřelí 20 4 24 
stav k 31. 12. 2007 2 509 469 2 978 

 
 Palkovice Myslík celkem 
muži 1 247 228 1 475 
ženy 1 262 241 1 503 
celkem 2 509 469 2 978 

 
Děti do 15 let 451   Průměrný věk  39,06 
Děti do 18 let 580   Průměrný věk mužů 38,2 
Starší 60 let  590   Průměrný věk žen 39,9 
 

 

 
 

Sběr odpadu 
 
V sobotu 19. dubna 2008 se v prostorách haly OÚ Palkovice (naproti Restaura-

ce pod Habešem) v době od 8-12 hodin uskuteční sběr textilu, ojetých pneumatik  
a sběr velkoobjemového odpadu. 

 
 

Sběr velkoobjemového odpadu 
 
Sběr se uskuteční v sobotu 26. dubna a v sobotu 3. května 2008. Provede ho 

Obecní úřad Palkovice dle následujícího harmonogramu: 
 
Sobota 26. dubna 
Palkovice – osada (p. Wiej)      8.00 –   8.30 hod. 
Palkovice – osada (p. Mičaník)     8.45 –   9.15 hod. 
Palkovice – osada (p. Šlachta)   10.15 – 10.45 hod. 
Palkovice – u p. Míčka    11.00 – 11.45 hod. 
Palkovice – trafo     12.15 – 13.00 hod. 
Palkovice – stará cesta    13.15 – 14.00 hod. 
Palkovice – autobus. zastávka Podhůří (p. Holý) 14.30 – 15.00 hod. 
Palkovice – Podhůří (Zero)    15.15 – 15.45 hod. 
Palkovice – Jednota na dolním konci   16.00 – 17.00 hod. 
Palkovice – na návsi     17.15 – 18.00 hod. 
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Sobota 3. května: 
Myslík – u p. Fucimana      8.00 –   8.30 hod. 
Myslík – trafo       8.45 –   9.30 hod. 
Myslík – požární zbrojnice    10.00 – 10.30 hod. 
Myslík – kaple     10.45 – 11.15 hod. 
Palkovice – rozhraní     11.45 – 12.15 hod. 
Palkovice – kopeček     12.30 – 13.15 hod. 
Palkovice – pohostinství Kuchař   13.45 – 14.45 hod. 
Palkovice – drážky     15.00 – 15.30 hod. 
Palkovice – restaurace Tomis    15.45 – 16.45 hod. 
 
 

Sběr nebezpečného odpadu 
 
V sobotu 3. května 2008 provede Frýdecká skládka sběr nebezpečného odpadu. 

Harmonogram sběru: 
Palkovice – Stará cesta – zastávka     7.30 –   7.45 hod. 
Palkovice – Transformátor      7.50 –   8.05 hod. 
Palkovice – prodejna Jednota      8.10 –   8.40 hod. 
Palkovice – hala naproti OÚ      8.45 –   9.15 hod. 
Palkovice – Tomis       9.20 –   9.50 hod. 
Palkovice – horní konec, bývalá Jednota    9.55 – 10.10 hod. 
Palkovice – kopeček     10.15 – 10.30 hod. 
Palkovice – rozhraní     10.35 – 10.50 hod. 
Myslík – kaple     11.30 – 11.45 hod. 
Myslík – transformátor    11.50 – 12.05 hod. 
Myslík – pod Bačovým kopcem,  
před kamenným mostem na Kozlovice  12.10 – 12.25 hod. 
 
 
 

Nebezpečné odpady 
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, moni-
tory, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a nepotřebné léky. 
 

Velkoobjemové odpady 
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.  
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Obecní úřad Palkovice 
ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov 

VYHLAŠUJE 

H U M A N I T Á R N Í  S B Í R K U 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše jen funkční 
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

 
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: 
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, dále pak ledničky, 
televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 
znehodnotí. 

Sbírka se uskuteční v naší obci 
 

dne: 19. dubna 2008 (sobota) 
čas:  8 – 12 hodin 
místo: hala Obecního úřadu Palkovice  

(naproti Restaurace pod Habešem) 
 
Věci prosím zabalte do pevných igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace -  tel. 558 656 124 nebo 739 633 313  
(Obecní úřad Palkovice) 

 
 

 
 

Odpadkové koše na zastávkách 
 
V poslední době se na autobusových 

zastávkách rozmáhá nešvar, a to odklá-
dání komunálního odpadu do nebo 

k odpadkovým košům. Oslovujeme ob-
čany, kteří takto své odpady odkládají, 
aby si koše nepletli s popelnicí. Zamysle-
te se, prosím, nad svým konáním. Vždyť 
zastávky jsou prostranstvím nás všech. 
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Upozornění pro cestující hromadné 
linkové dopravy 

 
Jak jsme již informovali v minulém 

čísle „Palkovických listů“, došlo po při-
pomínkách občanů a obecních úřadů 
z Kozlovic, Palkovic, Lhotky a Metylovic 
k některým změnám jízdních řádů ve 
směru z Frýdku-Místku do Palkovic, 

Kozlovic a Lhotky. Zejména přibyla no-
vá zastávka „U Polikliniky“. S touto 
změnou souvisí také změny odjezdu au-
tobusů dotčených spojů, které vstoupily 
v platnost 3. 3. 2008. My Vám je dnes 
uvádíme, abyste si je ve vydaných jízd-
ních řádech našim obecním úřadem 
opravili a doplnili (další nové jízdní řády 
budou vydány až v lednu 2009). 

 
 
Linka 860 301 FM-Palkovice-Kozlovice a linka 860 324 FM-Palkovice-Metylovice-Lhotka 
Změny se tykají těchto spojů a upravených časů odjezdu autobusů: 

FM 7 FM 9 FM29 FM11 FM17 FM47 FM27 FM25 FM 9 FM49 FM37 FM33 FM45 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FM –VP     13.25    14.30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FM aut. nádraží 
8.01 9.07 10.15 11.30 12.34 13.33 14.20 14.33 14.40 14.39 15.55 18.35 19.37 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FM Poliklinika 
8.04 9.11 10.19 11.33 12.38 13.37 14.24 14.37 14.44 14.43 15.58 18.38 19.40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FM Slezan 03 
8.08 9.15 10.23 11.37 12.42 13.40 14.28 14.41 14.48 14.47 16.01 18.42 19.43 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FM Pod Puklí 
8.12 9.17 10.26 11.39 12.46 13.43 14.33 14.43 14.50 14.50  16.05 18.44 19.45 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
U ostatních zást. platí stejné časy jako doposud plus minuty navíc. 
+3 +4 +3 0  +2 +1 +1 +4 +3 +1 +2 +3 +2 
 
 

Linka 860 350 Ostravice - Frýdlant 
n/O. – Palkovice - Staříč. 

U této linky dochází k drobné úpravě 
času při odjezdu ve směru do Staříče,  
a to u spoje číslo 17, kde se jedná  

o uspíšení o 5 minut a u spoje číslo 21, 
kde se rovněž jedná o uspíšení o 2 mi-
nuty. 

Z dostupných materiálů zpracoval: 
Stanislav Harabiš

 
 

 
 

Vakcinace psů proti vzteklině  
v Palkovicích 

Na základě zákona č. 166/1999 Sb. 
je majitel psa povinen mít psa naočko-

vaného proti vzteklině. Hromadné oč-
kování proběhne v Palkovicích v sobotu 
19. dubna podle následujícího harmo-
nogramu: 
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Osada u lípy 8.00 – 8.15 hod. 
Podhůří  8.30 – 8.45 hod. 
Prodejna potravin  
horní konec 9.00 – 9.30 hod. 
Prodejna potravin  
Myslík  9.45 – 10.15 hod. 

Palkovice před kulturním  
domem  10.35 – 11.00 hod. 

 
Očkování se týká psů starších 3. mě-

síců. Cena za naočkování jednoho 
zvířete je 110,- Kč včetně 19% DPH. 

 
 

 

 

Základní škola Palkovice 
 

 
Výtvarná soutěž 

Charita Frenštát pod Radhoštem 
(Centrum denních služeb - Mateřské 
centrum KLUBÍČKO) vyhlásilo ke konci 
roku 2007 výtvarnou soutěž „Tři králo-
vé v Betlémě“. Z prací žáků ZŠ Palkovi-
ce zaslaných do této soutěže byl vybrán 
výkres Moniky Mičulkové, žákyně 6. tří-
dy (viz foto na 4. straně obálky). Monika 
převzala 7. února ocenění za 2. místo 
ve své kategorii. 

Mgr. Irena Jalůvková 
 

 

 
 

 

Pozvání na Republikový  
pohár AŠSK ČR  
ve sportovní gymnastice 

Účastníci: IV. kategorie - starší 
žáci - 8. - 9. ročník ZŠ, tercie a 
kvarta osmiletých gymnázií, prima 
a sekunda šestiletých gymnázií. V. 
kategorie - studenti 1. - 4. ročníku 
SŠ, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, 
tercie až sexta šestiletých gymnázií. 

Tělocvična Palkovice 
 
25. 4. 2008    9 h - 15 h 
 
Soutěž je pořádaná pod záštitou 
Magistrátu města Frýdek – Mís-
tek a Obecního úřadu Palkovice 
 

(Tělocvičny budou 24. 4. a 25. 4. 
pro běžný provoz oddílů uzavřeny) 

 
 
 

 

Opavo, otevři svou náruč víc,  
přijíždí stolní tenis z Palkovic 

Dne 12. 2. 2008 se v Opavě usku-
tečnilo vskutku neopakovatelné spor-

tovní klání, kterého se zúčastnila také 
naše škola. Po nekompromisním postu-
pu z okresního kola, které se konalo ve 
Frýdlantě nad Ostravicí, kde útočné 
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smršti našich „ borců “ nebyla schopna 
čelit žádná ze zúčastněných škol, násle-
dovalo krajské finále v Opavě. Naše ško-
la vyslala do boje družinu ve složení: 
Lukáš Blažek, Daniel Klimša, Jaroslav 
Opěla a Jan Prokop. Měli obstát 
v nabité konkurenci 5 škol. Po velmi vy-
rovnaných a nervy drásajících utkáních 

obsadila naše škola velmi dobré 4. mís-
to. Pořadí škol na turnaji: 

 
1. místo – ZŠ Karviná 
2. místo – ZŠ Otická 
3. místo – ZŠ Dolní Benešov 
4. místo – ZŠ Palkovice 
5. místo – ZŠ Nový Jíčín 

 
 

 
 

Vážení občané Palkovic! 
 
Překáží Vám doma starý papír? 

Nevíte kam s ním? 
 
Ve dnech od 14. 4. do 18. 4. 2008 

bude přistaven k Základní škole v Palko-
vicích kontejner na sběr starého papíru. 
V těchto dnech bude rovněž probíhat 
mezi třídami školy soutěž v jeho sběru. 

Pokud máte doma překážející starý 
papír a chtěli byste se ho zbavit - věno-
vat žákům školy, můžete jej odevzdat  
v tomto týdnu vždy od 8:00 hod. do 
15:00 hod. a ve čtvrtek 17. 4. do 
16:30 hodin (v případě domluvy mohou 
starý papír odvést naši žáci). 

 
Ředitelství Základní školy Palkovice 

Dotazovala se Karla Menšíková 
 
 

 

 

Lidé kolem nás 
 

 
Mladý palkovický virtuos v cizině 

 
Každodenní několikahodinový tré-

nink na pianu absolvuje mladý Ivo Ka-
hánek, absolvent pražského AMU pro-
fesora Ivana Klánského, aby mohl publi-
ku v České republice a v posledních le-
tech i v cizině předvést své klavírní 
umění. Naposled jsme ho mohli vidět 
v televizi v prosinci 2008 v rámci Ad-
ventních koncertů pro humanitární úče-
ly. V lednu koncertoval v Ostravě a 28. 
února pak na scéně Národního domu 
v Místku v souboru Trio Concertino se 

svými kolegy houslistou Janem Fišerem 
a violoncelistou Tomášem Jamníkem. 

Pro Palkovické listy si udělal v ná-
ročném časovém období chvilku pro 
rozhovor: 

Co bylo pro Vás v minulém roce 
největším úspěchem? 

„Na první místo bych zařadil můj 
koncert na Festivalu BBC PROMS 
v Londýně. Je to jeden z nejslavnějších 
festivalů na světě se 114 letou historií. 
Za doprovodu Orchestru BBC Sympho-
ny, pod řízením českého dirigenta Jiřího 
Bělohlávka, jsem zde hrál skladbu Bo-
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huslava Martinů-Klavírní koncert č. 4. 
Tento festival se konal ve velkém sále 
Royal Albert Hall v Londýně a přenášela 
ho BBC televize a BBC rádio.“ 

Kdo Vás na tento festival po-
zval? 

„Oslovila mě samotná Agentura 
BBC PROMS. Především je to ale záslu-
ha dirigenta pana Jiřího Bělohlávka 
z Prahy, který mě zná z několika mých 
koncertů i z Pražského jara. Byla to pro 
mě prestižní záležitost, což je i otázka 
štěstí, protože se to nepodaří každému. 
Je to v podstatě elitní věc. Zkrátka je to 
pro mě i kariérní záležitost.“ 

Jaké další aktivity jste měl v mi-
nulém roce? 

„Z dalších zajímavých věcí to byly 
nahrávky pro česko-anglickou společ-
nost Bohemia, a to skladby L. Janáčka 
a J. Kleina. Leoše Janáčka jsem zvolil 
nejen proto, že je to osoba našeho kra-
je, ale jeho skladby jsou mi velmi blízké. 
Další CD jsem natáčel pro Supraphon 
s kolegou violoncelistou Tomášem Jam-
níkem. Obě desky měly úspěch nejen  
u nás, ale i v cizině. Na základě těchto 
nahrávek jsem v září podepsal smlouvu 
se známou firmou Supraphon.“ 

Co tedy chystáte pro letošní rok 
2008? 

„Nejdříve další nahrávání s  firmou 
Supraphon. Jedno CD za měsíc opět 
s kolegou Jamníkem, již druhé v pořadí. 
V květnu pak další sólovou desku, na 
které nebude chybět Leoš Janáček  
a Bohuslav Martinů. Plánuji také výjezd 
do zahraničí, nějaké koncertní debuty 
v Římě, možná v Tokiu. Poslední důle-
žitý koncert bude ještě v červnu s Českou 
filharmonii s londýnským repertoárem.“ 

Tradiční otázka, který pianista 
je vám vzorem? 

„Těch vzorů je hodně. Od každého si 
beru něco pro své umělecké hraní. 
Především je to profesor Ivan Klánský,  
u kterého jsem na AMU studoval, se 
kterým mám tu čest spolupracovat  
i pedagogicky. Jinak bych dále rád 
jmenoval žijící ikonu české pianistiky 
Ivana Moravce, kterého si nesmírně vá-
žím. Z již nežijících pianistů bych jme-
noval Jana Panenku a Josefa Páleníčka.“ 

Co byste vzkázal mladým začí-
najícím klavírním talentům? 

„Já bych jim řekl, ať se studiem 
hodně zabývají, aby si tím život hodně 
obohatili, aby jim hra na klavír poskytla 
neopakovatelné zážitky. Ať se tedy učí na 
klavír spíše s láskou než s nějakými 
ambicemi. Ať tu hudbu poslouchají, chodí 
se učit na koncerty a ať z ní mají radost.“ 

Pokusil jste se někdy sám na-
psat nějakou klavírní skladbu? 

„Bylo to již dávno, více jak deset let. 
Myslím si však, že jsem jen vyhraněný 
na interpretaci. V dnešní době v podsta-
tě ani neznám žádného klavíristu, který 
by usiloval o nejvyšší interpretaci a za-
býval se tvorbou vlastních skladeb. Jistě 
to někteří zkoušeli, ale snad toho brzo 
nechali.“ 

Skončil se sice rozhovor s mladým, 
nadějným, talentovaným pianistou, ale 
mě to nedalo, abych se ho při loučení 
nedotázal, zda se mu již Palkovice ne-
zdají cizí. S úsměvem mi však sdělil, že 
se vždy těší nejen na setkání se svou 
rodinou. Se svými kolegy často v Palko-
vicích nacvičují nové skladby, protože je 
zde klid. 

Rozhovor pro spoluobčany  
připravil Vilém Vlk 
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Sport... 
 

 
Informace oddílu kopané 

 
V sobotu 16. 2. 2008 uspořádal od-

díl kopané TJ Sokol Palkovice turnaj 
v sálové kopané žáků narozených v roce 
1997 až 2001. Pozvání na tuto akci při-
jaly oddíly Staříče, Fryčovic, Hukvald, 
Václavovic a Starého Města. Hrálo se ve 
dvou skupinách rozdělených dle roku 
narození. V každé skupině hrálo 5 druž-
stev. Utkání „modré“ a „červené“ sku-
piny se pak pravidelně střídala. Na tur-
naji hrálo celkem 80 hráčů, což spolu 
s vedoucími, rodiči a příznivci bylo do-
hromady kolem 150 lidí. Měl jsem oba-
vy, jak se vše zvládne, protože zvláště  
6 – 10 letí kluci jsou velice živí a udržet 
disciplínu šest hodin v kuse je velice slo-
žité.  

Jediným problémem se nakonec 
ukázal nedostatek převlékacích kabin, 
protože současně hrál své soutěžní utká-
ní oddíl volejbalu, takže klubovna TJ  
a dvě kabiny byly blokovány pro ně. Na 
druhé straně se však ukázalo, že to pro 
kluky bylo perfektní zpestření a pro vo-
lejbalisty se také naskytla možnost ob-
čerstvit se mezi zápasy. 

Závěrem můžu říct, že vše proběhlo 
bez nejmenších problémů ke spokoje-
nosti všech účastníků. Naším záměrem 
bylo využít „okurkové sezóny ve fotbale“ 
a také ověřit si možnost pořádat i větší 
akce v nově zrekonstruovaném sportov-
ním komplexu obce. Ukázalo se a bylo 
by asi vhodné zvážit, zdali místo mini by-
tu nebo jedné ze dvou kluboven nezřídit 
raději bufet. 

Stejně tak jako využití třetího sálu 
pro něco jako fitcentrum. Už nyní nám 
tento komplex všichni, kteří jej od ledna 
navštívili, závidí a po úplném dokončení 
to bude chlouba celé sportovní obce. 
Vzhledem k možnostem využití celého 
objektu je potřeba myslet i na komerční 
využití. Proto případný manager – 
správce je určitě na místě. 

Chtěl bych tímto také poděkovat 
všem, kteří se na přípravě i průběhu ak-
ce podíleli, hlavně však panu Slavomíro-
vi Bačovi, Jendovi Farskému, Františko-
vi Huškovi, rozhodčímu Martinovi Chýl-
kovi (odpískal celkem 20 utkání) a také 
sponzorům – firmě Zero a Park Lane 
z Petřvaldu. 

 
Výsledky turnaje mladších žáků 
 
Skupina modrá   
Ročník 97,98    
Palkovice-Staříč   3:2 
Palkovice-Václavovice  11:0 
Palkovice-Hukvaldy  4:1 
Palkovice-Fryčovice  2:1
  
Skupina červená 
Ročník 99,00,01 
Palkovice I-Palkovice II  2:0 
Palkovice I-Staříč  3:0 
Palkovice I-Staré Město  1:1 
Palkovice I-Fryčovice  1:2 
Palkovice II-Staříč  0:0 
Palkovice II-Staré Město  0:1 
Palkovice II-Fryčovice  0:2 
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Tabulka    
1. Palkovice 18:4  12b 
2. Staříč 9:5  7b 
3. Hukvaldy 5:5  4b 
4. Václavovice 1:18  3b 
5. Fryčovice 2:5  1b
     
Nejlepší střelec    
Martin Mlýnek – Palkovice  
8 branek     
 

Tabulka 
1. Fryčovice 12:1  12b 
2. Palkovice I 7:3  7b 
3. Staříč 1:6  3b 
4. Staré Město 2:7  3b 
5. Palkovice II. 0:5  1b 
 
Nejlepší střelec 
Milan Janča - Fryčovice 
11 branek 

 

 
 

Český rybářský svaz 
 

 
Jubileum 

 
Český rybářský svaz oslavil na konci 

roku 2007 kulaté výročí od svého zalo-
žení v roce 1957, tedy 50 let trvání. 

Samozřejmě, že rybářství samo sahá 
do nepaměti a je staré snad jak lidstvo 
samo. Kronikáři se o něm zmiňují již 
v dobách vlády Karla IV. Jenže to patřilo 
v minulých stoletích zpravidla vrchnosti 
a šlechtě. Pro chudý a dělný lid zbývalo 
jen „pytláctví“, prastará to potlačovaná 
lovecká vášeň, ale mnohdy jen bída  
a hlad. V historických dobách však ne-
měli pytláci na růžích ustláno a trest 
smrti je čekal doslova na každém kroku. 

Hospodářský rozmach a intenzivní 
stavba rybničního hospodářství v Če-
chách je datována do let 1450 až 1500, 
to je do doby vlády rodu Rožmberků. 
Významnou postavou v dějinách rybář-
ství se stal prostý synek venkovských 
rodičů, rožmberský myslivec Štěpánek 
Netolický. Za jeho života bylo postaveno 
6 velkých a 20 malých rybníků. 

Jeho následníkem se stal snad nej-
proslulejší a nejznámější český rybář  
a rybnikář Jakub Krčín z Jelčan. Na jeho 
památku se dodnes používá jeho desate-
ro při pasování nových rybářů. 

Na druhé straně ve vodách tekoucích 
vládly doslova dravé metody rybolovu 
(sítě, vrše, bodce, karbid, vápno, dokon-
ce i podřadná kořalka a podobně). Do-
stat kus masa za každou cenu, to byl je-
diný cíl a na použité metody a prostřed-
ky se nehledělo. 

Teprve v roce 1883 byly vydány zá-
kladní regule sladkovodního rybolovu 
tzv. „Zemským rybářským zákonem“  
(v němž už bylo např. hájení 25 druhů 
ryb). Vody byly rozděleny do revírů a by-
ly rozebírány do „pachtů“. V českých 
zemích jich bylo 388. 

Takovéto poměry trvaly prakticky až 
do konce II. světové války. Tolik velmi 
stručně z rybářského dějepisu. 

Naše rybářská organizace Frýdek-
Místek oslavila v minulém roce vzpomí-
naných padesát let svého trvání. Naše 
skupina Palkovice je mladší o plných de-
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set let. Samozřejmě, že se ryby lovily  
i před rokem 1957. První zmínka  
o první organizaci pochází z roku, kdy 
30 členů založilo „Český rybářský spo-
lek“ pro Slezsko ve Frýdku. Tento spo-
lek však neměl dlouhého trvání. Přišla 
válka a za okupace byl nahrazen spol-
kem německým. 

Historie je však ještě mnohem starší. 
Z archivních materiálů na frýdeckém 
zámku se dá říci, že má asi 300 letou 
tradici. 

Po válce pak několik let vládlo určité 
bezpráví. Teprve v roce 1950 byly v na-
ší republice podmínky k rybolovu sjed-
noceny a vznikla první poválečná orga-
nizace „Jednota rybářů“. Byla natolik 
vyspělá, že dokázala vydat historicky 
první rybářské Stanovy. 

V září 1957 byl do Prahy svolán 
ustavující sjezd „Československého ry-
bářského svazu“. V roce 1969 po vzni-
ku federace se svaz rozdělil na Sloven-
ský a Český. Bezprostředně po sjezdu 
došlo k zakládání MO a samozřejmě i té 
naší ve Frýdku-Místku, která v tu dobu 
měla již okolo 500 členů. Po sjezdu do-
šlo také k podstatným změnám a upřes-
nění předpisů o způsobu lovu ryb, jejich 
mírách a dobách hájení. Kromě sjedno-
cených pravidel v rybolovu byly určeny  
i hospodářské plány v zarybňování reví-
rů, starost o revíry, výchova mládeže  
a podobně. 

Organizace hospodařila ve výrobě 
rybích násad na rybnících v Lískovci  
a Sedlištích. Od roku 1988 je v provozu 
nový rybník Arnošt pod hrází vodáren-
ské nádrže Olešná o rozloze 2,5 ha. Od 
šedesátých let dvacátého století byly  
u nás jako první v Evropě zakládány  

pionýrské rybářské kroužky většinou při 
ZŠ. Ten náš v Palkovicích založil učitel 
pan Radomír Halata. 

Snad největší průlom v rybářství MO 
FM nastal po 50. a 60. letech, dnes již 
minulého 20. století, po výstavbě údol-
ních nádrží. Postupně Těrlicko, Kruž-
berk, 1958 Žermanice, 1960 Baštice, 
1964-65 Olešná, 1965 Morávka a 1971 
Šance. V pozdějších letech se budovaly 
další přehrady, nejmladší a největší 
z nich je Slezská Harta. 

Stavby těchto přehrad přilákaly mno-
ho nových zájemců o rybářství. Ti si br-
zy přehrady přivlastnili za své a za svá 
moře, aby zde uskutečnili své chlapecké 
sny o lovu velkých ryb a nezapomenu-
telných zážitků. Tím příznivě ovlivnili 
rozvoj rybářského sportu v MO FM. Do-
konce tak dalece, že ta se počtem členů 
stala nezvladatelnou. Proto se začaly 
podle stanov tvořit místní skupiny. Bylo 
jich 9 a mezi nimi i naše v Palkovicích. 

Od těchto vzpomenutých dob uply-
nula již řada let. Předpisy, dnes Rybář-
ský řád, se podstatně zdokonalily, ale  
i zpřísnily. Změnila a zproduktivnila se 
výroba vlastních rybářských násad. Na 
druhé straně se změnila technika lovu  
i náčiní. Vždyť dnešní velejemné navijá-
ky se podobají doslova hodinovým stroj-
kům. A rybářské pruty? Zde výrobci ne-
váhají použít tvrdých, ale přitom pruž-
ných materiálů sloužících k výrobě an-
ténních systémů umělých družic. 

Snad jediné co zůstalo stejné, jsou 
ryby a rybářská vášeň všech vyznavačů 
„Petrova cechu“. 

(Dokončení v příštím čísle Palkovic-
kých listů) 

Stanislav Harabiš 
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Obvodní oddělení Policie ČR Palkovice 
 

 
Vážení občané, 

rád bych Vás jménem 
Policie České republiky 
informoval o bezpečnost-
ní situaci v obci Palkovice 
v uplynulém roce i o ak-

tuálních problémech v současném ob-
dobí. 

Policisté OO PČR Palkovice zazna-
menali na území samotné obce Palkovi-
ce celkem 28 trestných činů, což je  
o 12 více, než v roce 2006. Nárůst je 
způsoben zejména „novými“ trestnými 
činy, především řízením motorového vo-
zidla bez řidičského oprávnění. Dále by-
lo v Palkovicích šetřeno 37 přestupků, 
což je jen o 3 více než v roce 2006. 

Ve většině případů trestné činnosti 
se jedná o kriminalitu majetkového cha-
rakteru, tedy prosté krádeže a krádeže 
vloupáním do objektů a motorových vo-
zidel. Mohu zmínit například dvě vlou-
pání do novinového stánku, nebo čtyři 
vloupání do rodinných domů. Dále se 
pak jedná o ublížení na zdraví, podvody 
a podobně. 

Nejpočetnější skupinou trestných či-
nů je jak jsem již zmínil řízení motoro-
vého vozidla bez řidičského oprávnění, 
často v médiích zaměňované za jízdu 
bez řidičského průkazu, což je však jed-

nání přestupkové. V uplynulém roce se 
tohoto trestného činu dopustilo celkem 
šest pachatelů. 

Rád bych zmínil, že se zdejší obci  
v loňském roce nevyhnul ani případ do-
mácího násilí a dokonce ani případ útoku 
na veřejného činitele – policistu, na kte-
rého najížděl přistižený pachatel krádeže. 

U přestupků je největší podíl pře-
stupků proti majetku a přestupků proti 
občanskému soužití. Menší část pře-
stupků je na úseku ochrany před alkoho-
lismem a jinými toxikomaniemi. Jiné 
přestupky jsou téměř výjimkou. 

Do uvedených počtů nejsou zahrnuty 
přestupky v silničním provozu, kterých 
je samozřejmě rovněž velké množství  
a v loňském roce jsme jich řešili v celém 
služebním obvodu kolem 500. 

Závěrem bych chtěl všechny čtenáře 
upozornit na internetové stránky Okres-
ního ředitelství Policie České republiky 
ve Frýdku-Místku, kde na adrese 
www.pcrfm.cz najdete mnoho užiteč-
ných i zajímavých informací a kontaktů, 
včetně těch o našem obvodním oddělení. 

 
komisař Bc. Václav Vlček 

vedoucí oddělení 
dotazovala se Karla Menšíková 

 
 

 
 

Básník Petr Bezruč a Palkovice 
 
Mladší generaci naší obce jistě není 

známo, že básník Petr Bezruč měl vřelý 

vztah k Palkovicím. Přátelil se zde se 
statkářem Václavem Volným. Seznámil 
se s ním v Brně, kde se konalo zasedání 
Moravského kola spisovatelů. Václav 
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Volný tam z titulu člena Zemské rady 
přebíral referát zemské kultury. Proto se 
později spisovatelé, básníci a národo-
hospodáři svorně scházejí na selské 
usedlosti v Palkovicích, včetně Petra 
Bezruče. Petr Bezruč často navštěvoval 
v pohostinství u Kubaly „palkovjanku“ 
Andělku Kubalovou-Kuděláskovou a jis-
křil vtipem při večerních setkáních „Na 
roli“ a „Na výminku“. 

Přátelstvím Petra Bezruče s Václa-
vem Volným vznikla myšlenka na posta-
vení dřevěného srubu (letního sídla bás-
níka) na pozemku paní Dostálové na 
Ostravici - Hamrech. Jaké bylo jednání 
s úřady a majitelkou pozemku paní Do-
stálovou líčí ve svém dopise statkář Vác-
lav Volný Petru Bezručovi l. února l937, 
z něhož vyjímáme: 

“Mistře, v dopise současně přikládám 
usnesení okresního soudu ve Frýdku, 
kterým jsou přesně stanoveny hranice 
mezi Vámi a pozemkem paní Dostálové. 
V usnesení stojí, že sporná plocha ob-
náší asi 38 metrů a byla již určena cena 
obnosem 38 Kč. Kvůli informaci podo-
týkám, že těchto 38 m je pozemek, kte-
rý patřil Vám, ale poněvadž paní Dostá-
lová si ho už u zahrady dříve přihradila  
a také plot Váš v těchto místech posta-
vený, bylo by těžko přenášeti, rozhodl 

soud, že těchto 38 m musí Vám paní 
Dostálová zaplatit obnosem 38 Kč.“ Do-
pis pak pokračuje spornými záležitostmi. 

Státkař Václav Volný pak nejen na 
své náklady a dřevem z vlastního lesa pří-
teli Bezručovi tento srub, který je dodnes 
památkou, postavil. Palkovický zahradník 
pan Stavinoha osadil přilehlé prostory  
a zahradu vzácnými křovinami a stromy. 

Zajímavá je ještě jedna skutečnost. 
Když byl v pozdějších letech pro neká-
zeň a odmítání plnění státních dodávek 
a pro politické názory mladší syn (rov-
něž Václav) ze statku svého otce Václava 
Volného vykázán, obrátil se na básníka 
Petra Bezruče (zdůvodněním přátelství 
jeho otce) s prosbou, aby zaintervenoval 
u nejvyšších, tehdy komunistických úřa-
dů, a nebyl vězněn. Zda se mu ta 
přímluva podařila již v jeho vydané kni-
ze“Láska a otroctví“není psáno. 

Tento článek je psán na základě ko-
pie korespondence otce i syna Václava 
Volného, které mi poskytl Památník 
Petra Bezruče v Opavě. A tento článek 
není psán náhodou, ale jako připomínka 
přátelství dvou osob a také proto, že  
l8. února tohoto roku je to již 50 let, co 
v Olomouci zemřel básník Petr Bezruč. 

 
Vilém Vlk 

 
 

 

 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

 
Ve středu 23. ledna se v kinosále 

uskutečnila výroční členská schůze na-
šeho klubu, na které bylo přítomno  
88 členů a vzácný host starosta Radim 

Bača. Úvodem vzpomněl řídící schůze 
jednatel Vilém Vlk tradici 25 let existen-
ce tohoto Klubu důchodců. S hodnoce-
ním aktivity minulého roku a s finanční 
zprávou seznámil přítomné předseda 
ing. Stanislav Vyvial. Po něm jednatel 
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nastínil plán činnosti na letošní rok. Byla 
provedena kooptace nového člena vý-
boru a to Anny Seibertové za onemoc-
nělého Miloslava Tomana. V diskusi vy-
stoupil starosta Radim Bača, poděkoval 
Klubu za dosavadní aktivitu a jako projev 
uznání obce předal předsedovi květinový 
dar. Dále se podělil o své zážitky z br-
něnské výstavy Regiontour, kde měly Pal-
kovice svůj propagační stánek s názvem 
“U nás v Palkovicích“. Na závěr předal 
přítomným propagační materiály. Po 
ukončení vystoupila divadelní skupina 
Godula v čele s Lašským králem Vilušem 
I. Pásmo písní a vyprávění o Ondráši pod 
názvem “Odualajne, dneska je to fajne“, 
přítomní odměnovali častým potleskem. 

Ve středu 20. února se konaly 
v Kulturním domě dvě besedy. V první 
části seznámila paní magistra Alena 
Skácelová členy s novou cenovou úpra-
vou léků, v druhé vyprávěl člen klubu 
ROSKa Jaroslav Wojnar o své cestě po 
Japonsku. 

Ve středu 5. března se uskutečnila 
tradiční společenská akce “Vám ženy“ 
s vystoupením Hurčánku, scénkami  
a sportovními i hudebními sólovými vý-
stupy. Takto oslavil Seniorklub tento 
svátek a tím i ocenil práci svých členek. 

 
Připravujeme: 

 
Ve středu l6.dubna zájezd na bur-

zu do Polského Těšína s odjezdem v 7 
hodin ráno z parkoviště za restaurací 
Kubala. Zapsat a zaplatit můžete od l. 
dubna v novinovém stánku. Kdo ihned 
nezaplatí, bude veden jako náhradník. 

 
Jubilanti: všichni půlkulaté jubile-

um: Kišová Milada (2l. 2.), Stavinoha 

Miroslav (5. 3.) a Kulová Jiřina (23. 3.). 
B l a h o p ř e j e m e ! 

 
Text: z pověření výboru  

zapsal Vilém Vlk 
Foto: Josef Chlebek 

 
Zajímavé akce pro členy  
Seniorklubu 

 
V letošním roce, stejně jako loni, 

opět připravujeme týdenní léčebné  
a ozdravné zájezdy do lázní. Naši nabíd-
ku jsme rozšířili o další lázně. Vesměs 
jde o pobyty na Slovensku. 

Po velmi dobrých zkušenostech 
z loňských Dudinců se letos přihlásilo 
celkem 27 členů. Osm z nich pojede na 
jaře na týden do Vysokých Tater – do 
hotelu Morava v Tatranské Lomnici, 
šest opět do lázní Dudince, deset členů 
pojede do lázní Bardějov a dva stráví 
jarní týden v Mariánských Lázních. 

Ve všech těchto týdenních pobytech 
se využívají blahodárné účinky minerál-
ních pramenů, které tam vyvěrají. Jsou 
tam mimořádně příznivé klimatické pod-
mínky, krásné parky vybízející k pro-
cházkám a osvěžení a také společenské 
akce, pečlivě vybrané a připravené. Ne-
chybí ani taneční večery a poznávací zá-
jezdy do blízkého okolí. 

Z léčebných procedur se využívají 
koupele – perličkové, bylinkové a vířivé, 
plavání v termálních bazénech – podle 
zájmu i několikrát denně, masáže, různé 
formy elektroléčby, slatinné a parafíno-
vé zábaly a jiné. 

Tyto pobyty napomáhají k léčbě ne-
mocí pohybového ústrojí, nemoci dý-
chacích, nemocí ledvin a močových cest 
a dalších. 
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Po týdenním pobytu stráveném 
v klidném a milém prostředí se i my – 
starší lidé, cítíme odpočatější, svěžejší, 
plní elánu a chuti do života. A to je ten 

největší přínos, který prostřednictvím 
těchto akcí Seniorklub svým členům na-
bízí. 

Za SK zpracovala Jarmila Lederová 
 

 
 

 
 

 

Představujeme společenské organizace (9) 
 

 
25 let Klubu důchodců 
Seniorklubu 

 
Historie Klubu důchodců: 

10. března 1983 v l5 hodin se kona-
la ustavující schůze Klubu důchodců 
v Palkovicích. Pozváno bylo 30 důchod-
ců, přišlo jich jen 21 a 3 zástupci míst-
ního národního výboru v čele s předse-
dou Jaromírem Kuchařem. Schůzi řídil 
Adolf Bednář. Program vedl Drahomír 
Krč. Byl zvolen 5 členný výbor s těmito 
členy: Bača Alois, Bílková Drahomíra, 
Krč Drahomír, za Myslík Krpec Josef  
a Petrová Anděla. Předsedou byl zvolen 
Drahomír Krč. 

Ještě v červenci roku 1981 po do-
hodě s MNV začali důchodci v počtu  
5 až 6 brigádníků s přestavbou skladiště 
u nové tělocvičny na Klub důchodců. Do 
konce roku 1981 odpracovalo 70 dů-
chodců l889 hodin, z toho polovinu 
zdarma. Tuto budovu do roku 1995 po-
užíval Klub důchodců. Pro malé vytížení 
byla budova předána místní tělovýchov-

né jednotě. Klub tenkrát průběžně ročně 
pořádal jen zájezdy, občas besedy. V ro-
ce 1995 byly provedeny nové volby vý-
boru ve složení: D. Krč - předseda, čle-
nové: p. Bílková, Toman, Zeman, Tura-
lová a Vlk. Od roku 1997 se stal před-
sedou ing. St. Vyvial, který vede nově 
pojmenovaný Seniorklub do dnešní do-
by. 

Na náš dotaz, jaký je význam a cíl 
Seniorklubu nám ing. Vyvial řekl: „Jsme 
tady proto, abychom připravili příjemné 
chvíle pro lidi, kteří jsou už poněkud 
starší. Pro jejich potěšení děláme různé 
akce, ať již společenské nebo přednášky. 
Výbor má vždy největší radost, když je 
na akcích vysoká účast. Smyslem čin-
nosti klubu je, aby nám starším mimo 
práce na zahradách nebylo smutno, 
abychom nebyli osamoceni, protože 
když je člověk doma sám, velmi těžce to 
nese. Když alespoň na chvíli přijde mezi 
lidi a má nějaký cíl, je jeho život radost-
nější. 

 
 

 
 

Balada o cestovateli Jarkovi 
 
V lednových “Palkovických listech“ 

jsme se dověděli o cestě spoluobčana 
Jaroslava Wojnara do Japonska. Je to 

velice aktivní cvičitel jógových prvků 
nejen v Místku ve skupině ROSKa, ale  
i zde v Palkovicích. Z vděčnosti mu jeho 
cvičenci složili tuto baladu: 
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Náš cvičitel Jarek se na dalekou cestu dal, 
silný vítr až do Japonska ho odvál, 
reprezentoval svou prací i náš stát, 
svou pílí se snažil co nejlépe obstát. 
 
Konkurence z Evropy a Asie byla veliká, 
ale Jarkovi to nic stále neříká, 
na pletení mu byl materiál nevhodný, 
pro Asiaty skvělý a nádherný. 
 
Na svatyni Japonska se byl podívat, 
sopka Fuji se na něho mohla usmívat, 

i když slabší zemětřesení též zažil, 
nedal se zastrašit a zdatně ho přežil! 
 
Všichni jsme mu přáli o zemi cizí, 
mnoho zážitků již mu nevymizí, 
aby tam nezůstal, báli jsme se jen- 
v náručí Gejši neprožil svůj sen… 
 
Všem vnadům však Jarek odolal, 
do vlasti zpátky se odhodlal, 
děkujeme mu všichni, každý z nás 
za píli a snahu věnovaný jeho čas. 

 

 
 

 
 

Smějeme se s K+M+B 
 
Letošní tříkrálová sbírka nás všechny 

překvapila svým celkovým výnosem. 
Téměř o deset tisíc více než v uplynulém 
roce, což potvrzuje, že naši spoluobčané 
v Palkovicích a na Myslíku mají vstřícný 
poměr pro potřebné v této charitativní 
akci. 

S touto sbírkou došlo i k veselým situ-
acím. V jedné skupině doprovázely malé 

tři krále méně vzrostlé dospělé ženy, 
takže mnohdy si museli sami domácí 
nadepsat křídou tříkrálové iniciály, jak se 
to stalo i v naší domácnosti. 

Druhý úsměvný zážitek byl, když malí 
tři králové zazvonili u dveří a ty jim při-
šel otevřít skutečný černoch ze Senega-
lu. Po prosbě, aby šel s nimi dělat “čer-
ného vzadu“, se jen otřásl zimou. 

Inu život tropí i úsměvné chvilky. 
(VV) 

 
 

 

 

Kino 
 

 
V Pátek 21. 3. 2008  
kino Palkovice nehraje. 
 
Chyťte doktora 
Nová česká komedie o lásce  
a jejích následcích... 
Pátek 28. 3. 2008 v 19.30 hod.  
Vstupné 35 Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
95 minut, klasický,  
premiéra: 29. listopadu 2006 

Hitman 
Nový francouzský kriminální 
film. Nemá jméno, nemá  
minulost, nemá slitování... 
Pátek 4.4.2008 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let,  
české titulky,  
92 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 13. prosince 2007 
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Alvin a Chipmunkové 
Nová americká rodinná komedie. 
To bude mazec...  
Neděle 6.4.2008 v  16.00 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
87 minut, klasický,  
premiéra: 20. prosince 2007 
  
Já, legenda 
Nový americký sci-fi film.  
Poslední člověk na Zemi  
není sám... 
Pátek 11.4.2008 v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
110 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 10. ledna 2008 
 
Svatba na bitevním poli 
Nová česká komedie Dušana 
Kleina. Úsměvná komedie  
o chlapech s hlavou v oblacích, 
hříšných touhách lásky a jedné 
svatbě, která skončila málem  
jako bitva u Waterloo. 

Pátek 18.4.2008 v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české znění, 
100 minut, klasický, premiéra:  
10. ledna 2008 
 
Pan Včelka 
Nová americká animovaná  
rodinná komedie.  
Včela vždycky v čele. 
Neděle 20.4.2008 v  16.00 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
86 minut, klasický,  
premiéra: 6. prosince 2007 
 
Sweeney Todd: Ďábelský holič  
z Fleet Street 
Nové americké drama.  
Nikdy nezapomenout.  
Nikdy neodpustit.  
Pátek 25.4.2008 v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky,  
116 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 7. února 2008
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PALIVOVÉ DŘEVO 
 

Nabídka štípaného palivového               
a krbového dřeva 

 

Sortiment: dřevo měkké i tvrdé je dodáváno 
jako štípaná polena v délce (25), 33 a 50 cm. 

 

Informace na tel: 604239669 
Luci.Kohutova@seznam.cz 

 

Doprava: zajištěna na místo podle požadavku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Internet za 237,‐ Kč s DPH / měsíc  
• Vysokorychlostní FOFR  internet za 594,‐ Kč  

s DPH za měsíc (mobilní pohodové připojení po celé ČR) 
• U:fonův úsporný telefon ‐ nejnižší paušál za  za pevnou linku na trhu 

179,‐ Kč s DPH/měsíc 
 Nepotřebujete žádné paraboly, antény, dráty, žádné vrtání, vše přenosné. 

Nová mobilní celostátní  síť U:fon.  
Pro ukázku, předvedení či objednání volejte:  737 604 514 
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Termínový kalendář 
 

 
14. 4. – 18. 4. Sběr starého papíru – ZŠ Palkovice 
 
16. 4. 7.00 hodin Seniorklub – odjezd na burzu do Českého Těšína 
 
19. 4. 8.00 – 12.00 hodin – hala OÚ – sběr textilu, ojetých pneumatik a velko-

objemového odpadu 
 
19. 4. 8.00 – 12.00 hodin – humanitární sbírka – hala OÚ 
 
19. 4. 8.00 – 11.00 hodin – očkování psů proti vzteklině (viz. listy) 
 
25. 4. 9.00 – 15.00 hodin – tělocvična Palkovice – Republikový pohár AŠSK 

ČR ve sportovní gymnastice 
 
26. 4. sběr velkoobjemového odpadu dle harmonogramu (viz. listy), provádí OÚ 
 
3. 5. sběr velkoobjemového odpadu dle harmonogramu (viz. listy), provádí OÚ 
 
3. 5. sběr nebezpečného odpadu dle harmonogramu (viz listy), provádí Frýdec-

ká skládka 
 
 

 
 
 
 
 

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 31. 3. 2008.  

Vychází osmkrát ročně 






