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Pranostika 
 

 
Červenec 

Déšť na Prokopa – zmokne každá kopa. 

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. 

Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu. 

 

Srpen 

Když je v srpnu hodně rosy, mají z toho radost vosy. 

Mnoho ryb, málo zrna. 

Je-li na svatého Vavřince slunečno, bývá dobrý vinný rok. 
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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané,  
 

je za námi obyčejný  konec školního roku a začátek 
prázdnin. Pro mnohé z nás však až tak obyčejný není. Po  
26 letech strávených ve funkci ředitele základní a mateřské 
školy v Palkovicích, bez jediného dne nemocenské, odchází do 
důchodu pan ředitel Mgr. František Brix. Za jeho působení 
ukončilo školní docházku 1022 žáků. Najezdil přitom cca 
100 tisíc kilometrů (2,5 krát kolem zeměkoule) a říčkou 
Olešnou proteklo 445 milionů m3 vody (100 krát naplněná 
přehrada Olešná). Tímto mu děkuji za všechno, co pro nás žáky, zaměstnance, školu  
a celou vesnici vykonal a přeji mu mnoho zdraví a spokojenosti do dalších, při aktivním 
odpočinku, strávených let. Jeho nástupci Mgr. Ivo Fišerovi přeji hodně odvahy, zdraví, 
štěstí a jasné mysli při vykonávání tak nelehké funkce ředitele školy. 

Léto je v plném proudu. Tak jako  každoročně chystáme obecní dožínky, které 
se budou konat 23. srpna. Novinkou letošního léta bude zkušební provoz  „letního 
kina“ na prostranství u tělocvičny. Promítat se bude v sobotu 2. srpna, samozřejmě 
ve večerních či spíše nočních hodinách. O obou těchto kulturních akcích budete 
přesněji informováni jak na plakátovacích plochách, tak v místním rozhlase. 

Přeji vám klidné, dlouhé a pohodové  léto. 
Váš starosta Radim Bača 

 
 
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 

Usnesení 
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 4.6.2008 

v kulturním domě v Palkovicích 
 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce od  21.2.2008 do 28.5.2008. 
2) Zprávu o výsledku kontroly finančního hospodaření SMOPO za rok 2007. 
3) Závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2007. 
4) Závěrečný účet Svazku obcí povodí Olešná za rok 2007. 
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5) Dopis primátorky města Frýdku – Místku o nutnosti uzavření nové veřejnopráv-
ní smlouvy o vykonávání přenesené působnosti na úseku přestupků. 

6) Dopis Ministerstva zemědělství České republiky o zařazení akce „Rozšíření ka-
nalizační sítě v obci Palkovice - 1. část“ do Návrhu akcí se zahájením financo-
vání ze státního rozpočtu v roce 2008. 

 
II. Schvaluje: 
1) Program zasedání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Bc. Martin Polášek, Dalibor Rada, Aleš Ku-

bala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Josef Bílek, Mgr. Věra Krpco-

vá. 
4) Smlouvu č. 206/600/2007 mezi Obcí Palkovice a firmou TS a.s. o zajištění 

oprav a údržby veřejného osvětlení v obci. 
5) Záměr prodeje pozemku parc.č. 728 k.ú. Palkovice.  
6) Smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene mezi Obcí Palkovice a ČEZ Dis-

tribuce a.s. z důvodu provozování podzemního kabelového vedení NN na po-
zemku parc.č. 3097/12 k.ú. Palkovice (přípojka NN – Harmadiová). 

7) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a firmou Profactor Strategy s.r.o. o zajiště-
ní komplexního balíku služeb k projektu „Palkovice – rekonstrukce místních 
komunikací a chodníku nad rozšířením kanalizační sítě“. 

8) Smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene mezi Obcí Palkovice a ČEZ Dis-
tribuce a.s. z důvodu provozování podzemního kabelového vedení NN na po-
zemku parc.č. 1056/7 k.ú. Myslík (přípojka NN – Štěpán). 

9) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. IN/OL – 0022/07 ze dne 2.10.2007 o prodlouže-
ní termínu dokončení akce „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice – 1. část.  

10) Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi 
Obcí Palkovice a firmou Connex Morava a.s. na rok 2008. 

11) Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2007, který se uzavírá vyjádřením sou-
hlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

12) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02380121 o poskytnutí podpory mezi Státním fon-
dem životního prostředí České republiky a obcí Palkovice. 

13) Na základě žádosti Římskokatolické farnosti Palkovice, zastoupené Mgr. Bro-
nislavem Wojnarem, smlouvu o poskytnutí účelové bezúročné půjčky ve výší 
450 tis. korun na opravu fasády a střechy kostela sv. Jana Křtitele v Palkovicích 
se splatností do 30.6.2009. 
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14) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na „Pořízení 
projektové nebo jiné dokumentace záměru Odkanalizování místní části Palkovic 
– Dráhy, Osada, Podhůří a pod Rakovcem“ v maximální výši. 744.200,--Kč. 

15) Otevření úvěrového účtu do výše 9 mil. Kč pro potřeby financování investiční 
akce „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice - 1. část“. 

16) Rozpočtový výhled na financování akce „Rozšíření kanalizační sítě v obci Pal-
kovice – 2. část – vlastní zdroje. 

17) Dohodu o ukončení mandátní smlouvy č. MŽP 032007  mezi Obcí Palkovice  
a Seller Moravia na inv. akci „ Dostavba kanalizace v obci Palkovice – 2. část“. 

18) Převzetí pozemku parc. č.6 k.ú. Palkovice do majetku obce. 
19) Rozpočtové změny dle přílohy č.1 zápisu. 
20) Výsledek výběrového řízení na dodavatele těžebních a pěstebních prací 

v obecních lesích a vítěznou firmu p. Miroslava Marečka, Ostravice č.522. 
21) Záměr směny části pozemku  vedeného ve zjednodušené evidenci – původ bý-

valý pozemkový katastr parc. č. 178, díl 1 k.ú.Myslík. 
 
III. Zamítá: 
1) Žádost p. Václava Kuly, Palkovice 529, o změnu územního plánu obce a zařa-

zení pozemku parc.č. 1948/6 k.ú. Palkovice do ploch pro rodinnou výstavbu.  
 
IV. Ukládá: 
1) Na základě informace Finančního úřadu Frýdek – Místek o změně zákona o da-

ni z nemovitostí a nutnosti vydat OZV v termínu do 1.8.2008. finančnímu vý-
boru provedení rozboru daně z nemovitosti a navržení výše koeficientů pro vý-
počet této daně v obci.  

2) Starostovi obce zpracovat a zaslat na Magistrát města Frýdek – Místek  
návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti dle zákona  
č. 200/1990 Sb. o přestupcích se zapracováním zásadních požadavků, uvede-
ných v dopise primátorky města. 

3) Radě obce ve spolupráci s předsedy finančního a kontrolního výboru připravit 
smlouvu o úvěru na akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice - 1. část“. 

4) Starostovi obce projednat a uzavřít smlouvu s majiteli pozemku parc. č.6 k.ú. 
Palkovice o darování tohoto pozemku do majetku obce. 

5) Zastupiteli obce p. Martinu Kurečkovi projednat s p. Danuší Václavíkovou, Mys-
lík 196, její zájem o odkup části pozemku parc.č. 591/4 k.ú. Myslík v termínu 
do 30.6.2008. 
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6) Starostovi obce podat u okresního soudu ve Frýdku – Místku žalobu proti Jiřímu 
a Martině Tobolovým, Myslík , z důvodu neuhrazení půjčky z fondu rozvoje byd-
lení. 

7) Starostovi objednání provedení kalamitních prací v obecních lesích u firmy Vla-
dimír Mareček, Ostravice 522. 

8) Místostarostovi ověřit právní stav bývalých společností Restaurace pod Habe-
šem s.r.o. a Vyvařování pod Habešem s.r.o., které byly v majetku obce. 

9) Místostarostovi zaslat dodavatelské firmě písemnou reklamaci provedení zastře-
šení tělocvičen v Palkovicích. 

10) Starostovi obce uzavřít směnnou smlouvu, týkající se části pozemku vedeného 
ve zjednodušené evidenci – původ bývalý pozemkový katastr  parc. č. 178, díl 1 
k. ú. Myslík. 

 
V. Ruší: 
1) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce místních 

komunikací a chodníků obec Palkovice – 1. stavba“ z důvodu nezajištění fi-
nančních prostředků a připravované realizace této akce v jiném rozsahu. 

 
VI. Vyhlašuje: 
1) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce místních 

komunikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě v obci Palkovice“ 
 

   Radim Bača         Aleš Kubala 
  Starosta obce    Místostarosta obce 

 
 
 

Mateřská škola Palkovice 
 

 
MŠ Radost Palkovice 

Zazvonil zvonec……a máme tu ko-
nec školního roku a prázdniny. Při psaní 
akcí za uplynulý školní rok jsem byla mi-
le překvapena, kolik jsme toho s dětmi 
zvládli. Hned v září jsme si udělali pěkný 
celodenní výlet za koníčky k Bačům. To-
to budeme určitě opakovat v září nebo 
v říjnu, pokud ještě bude pěkné počasí. 

V průběhu roku měly děti možnost 
vidět celkem 9 divadelních představení, 
mimo jiné i pohádku O pejskovi a ko-
čičce přímo v Divadle loutek v Ostravě. 
Většina aktivit se opakovala, jako např. 
tradiční dětský karneval, Den matek, 
Den dětí, spaní předškoláků v MŠ, 
předplavecký výcvik, vánoční nadílka, 
návštěva prvňáčků v ZŠ, kulturní vy-
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stoupení dětí v domě s pečovatelskou 
službou, vítání nových občánků, několik 
vystoupení Palkovjánku s country tanci. 
Na výlet jsme letos s dětmi jeli do Ostra-
vy prohlédnout si Slezskoostravský hrad, 
Sklep strašidel a Miniuni, což jsou minia-
turní stavby známých světových i našich 
budov, např. Eifelová věž. 

Konec školního roku patřil hlavně 
předškoláčkům. Letos ke slavnostnímu 
„pasování“ a obdarování knihou přibylo 
i poslední zvonění. To byla legrace! 

Největší radost máme z toho, že 
nejen děti, ale i rodiče se velmi aktivně 
zapojují do všech našich „výmyslů“.  
Touto cestou děkujeme za sponzorské 
dary – panu Ing.Knězkovi, panu Ing. 
Trochtovi, panu Gřesovi, paní Halatové, 
paní Kučerové, paní Pavlasové i ostat-
ním rodičům. Přejeme vám příjemnou 
dovolenou a dětem veselé prázdniny.   

 
Iva Dulavová a kolektiv 

 
 

 
 

Ze života country 
 
V letošním školním roce se děti 

z country souboru Palkovjánek zú-
častnily řady soutěží a festivalů. 
Nejmladší skupina (děti z MŠ) se 
z oblastního kola ve Valašském Meziříčí 
probojovala až do národního kola Mate-
řinek v Nymburce. Ty trochu starší (děti 
ze ZŠ) se po účasti na soustředění ve 
Vrbně pod Pradědem zúčastnily Celo-
státního setkání dětských country taneč-

ních souborů v Táboře. Protože se líbily, 
dostaly pozvání na Festival dětských 
country tanečních souborů v Kelči, na 
kterém byly  koncem června. Nelze ne-
připomenout také to, že děti reprezen-
tovaly svou obec na 15. FEDD festivalu 
(Mezinárodní festival dovedností dětí  
a mládeže), kde obdržely zvláštní cenu 
poroty a navázaly kontakt s polskými 
účastníky. 

Učitelka MŠ

 
 
 

Obvodní oddělení Policie ČR Palkovice 
 

 
Vážení občané, 

rád bych se v tomto 
příspěvku věnoval otázce 
prevence seniorů před 
kriminalitou. V současné 

době se policisté stále častěji setkávají  
s pachateli nebo skupinami pachatelů, 
kteří svou trestnou činnost směřují proti 

starým lidem, vědomi si především toho, 
že tato skupina obyvatel je v určitých si-
tuacích více zranitelná. Přesto, že jsem 
se již o tomto problému zmiňoval, stále 
je možno se i v obvodu OOP Palkovice 
setkat s podobnými případy. 

Existuje několik oblastí, ve kterých je 
možno přijmout určitá preventivní opat-
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ření a ochránit se tak  před napadením, 
nebo majetkovou újmou. 

 
Bezpečí v domě 

Společně s ostatními nájemníky si 
zvykněte na automatické zamykání 
hlavních a vchodových dveří. Komuni-
kujte prostřednictvím domovních zvon-
ků. 

Při vstupu do domu buďte pozorní  
a nevpouštějte dovnitř nikoho nezná-
mého. 

V případě podezření, že se po domě 
pohybují cizí lidé, kteří tam nemají co 
pohledávat, raději volejte linky tísňového 
volání. 

 
Bezpečí v bytě 
-  Na dveřích je vhodné mít na jmenovce 

mužské jméno, nebo příjmení v množ-
ném čísle. 

-  Pořiďte si dveřní panoramatické kukát-
ko, jímž můžete vidět široký prostor  
za svými dveřmi a pojistný řetízek. 

-  Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře 
znáte nebo kteří se Vám důvěryhodně 
prokáží a řeknou Vám, proč přicháze-
jí. 

-  Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu! 
-  Nebuďte důvěřiví ani k různým podo-

mním prodejcům, kteří nabízejí zdánli-
vě levné zboží. 

-  Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo 
Vás za dveřmi požádá o pomoc, na-
příklad o možnost zatelefonovat si, 
pomoc při nevolnosti či předání zásil-
ky pro Vašeho souseda. Situaci může-
te řešit, aniž byste otvírali dveře. 

-  V případě, že nebudete delší dobu pří-
tomni a jste ochotni investovat vyšší 
finanční částku, pořiďte si elektronické 

spínací zařízení, které samo v určitou 
dobu rozsvěcí a zhasíná světlo či tele-
vizi, což působí dojmem, že jste doma. 

-  Důležitá telefonní čísla mějte poblíž 
svého telefonu a na dobře viditelném 
místě. 

-  Byt zamykejte, i když jdete třeba jen  
k sousedce, do sklepa nebo vynést 
smetí. 

-  Je dobré nemít doma větší množství 
peněz v hotovosti. Peníze můžete 
ukládat na účty do banky či spořitelny. 
 

Bezpečí na ulici 
-  Pokud možno, noste doklady, peníze, 

klíče, mobilní telefony a další cennosti 
v tašce nebo kabelce, která má něko-
lik vnitřních kapes pro jejich oddělené 
umístění a hlavní zapínání má na zip. 

- Svým osobním zavazadlům věnujte 
velkou pozornost zvlášť v MHD, ná-
kupních centrech a všude tam, kde je 
větší množství lidí. 

-  Při výběru finanční hotovosti u pře-
pážky finančního ústavu nebo z pe-
něžního bankomatu dbejte zvýšené 
opatrnosti. Rovněž při odchodu dávej-
te pozor, zda Vás někdo nesleduje. 

- Nepřijímejte nabízený doprovod ani 
odvoz od lidí, které neznáte. 

-  Pokud je to možné, nechoďte nedosta-
tečně osvětlenými místy a odlehlými, 
málo frekventovanými uličkami. 

-  Pro větší pocit bezpečí můžete nosit  
v tašce nějaký sprej (deodorant, lak na 
vlasy nebo slzný plyn), který můžete  
v případě ohrožení také použít. 

-  Nesnažte se na ulici komukoli pomoci 
tím, že se ho zastanete před útoční-
kem. Raději zavolejte na některou lin-
ku tísňového volání. 
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Bezpečí na cestách 
Snažte se vyhnout čekání na lidu-

prázdných zastávkách, zejména po se-
tmění. 
- Při cestování v dopravních prostřed-

cích si sedejte co nejblíže k řidiči nebo 
do blízkosti dalších cestujících. 

- Pokud se domníváte, že Vás někdo 
sleduje, nevystupujte na liduprázdné 
zastávce, raději pokračujte v jízdě  
a požádejte o pomoc řidiče nebo další 
cestující. 
 

Když se něco přihodí… 
-  V případě napadení se pokuste za-

chovat duchapřítomnost. 
-  Nikdy však útočníkovi nevyhrožujte, že 

jeho jednání oznámíte na policii. 
-  Pamatujte si, že se nemáte za co sty-

dět, a svěřte se někomu blízkému ne-
bo lékaři s tím, že jste se stali obětí 
napadení. Lépe se tak vyrovnáte s pří-
padným následným traumatem. 

-  V případě, že jste se stali obětí přepa-
dení nebo účastníkem či svědkem jiné 
závažné situace, volejte ihned policii 
nebo jakoukoli linku tísňového volání. 

-  Pokud jste se stali svědkem, nebo do-
konce obětí protiprávního jednání, 
můžete podat oznámení, a to několika 
způsoby: 
-  telefonicky na linky tísňového volání 

158, 112 
-  písemně na oddělení Policie ČR 
-  osobně na oddělení Policie ČR 
 

Vždy poskytněte tyto informace: 
-  své jméno a příjmení 
-  číslo telefonu 
-  svoji přesnou trvalou adresu, popř. 

kontaktní adresu 
 
Popište stručně událost, pokuste se 

vzpomenout si na co nejvíce důležitých 
údajů jak k události, tak i k osobě pacha-
tele: 

-  kdy a kde se událost stala 
-  stručný popis události 
- popis pachatele - vzhled, oblečení, 
řeč 

-  zvláštní znamení (nápadný styl chů-
ze, tetování, mateřská znaménka, 
jizvy, neobvyklé ozdoby atd.). 

 

 
 
 

Sport... 
 

 
Z činnosti oddílu TOM 1309  
– Žlutý kvítek Palkovice 

 
Druhé kolo Českého poháru v turis-

tických závodech se konalo 24. 5. 
2008 v Borotíně a v tomto závodě jsme 
zaznamenali jen průměrné výsledky. Trať 
v kopcovitém terénu byla připravena za-

jímavě a perfektně, ale největší problém 
dělaly azimuty, jejichž projití nám trvalo 
příliš dlouho. Proto jsme skončili takto: 
Monika Sukačová – Lenka Výmolo-
vá (6. místo, postup unikl o jedno mís-
to), Tomáš Trojčínský – Adam Smo-
lík (7. – postup unikl o jedno místo), 
Kristýna Sasínová (19.), Martin Mi-
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čulka (16.), Ondřej Huďa (16.), 
Alena Mičulková (14.), Vítězslav 
Tkáč (16.), Tomáš Huďa (9.). 

Vzhledem k ne příliš dobrým výsled-
kům jsme se všichni těšili na předpo-
slední závod Českého poháru v Břestku, 
který se konal 7. 6. 2008. Bohužel, 
opět nám to nevyšlo.Ale tentokrát neje-
nom příliš náročným terénem, ale bohu-
žel také vinou pořadatelů, kteří špatně 
označili jednotlivé azimuty a než se na to 
přišlo, měli naši nejlepší závodníci od-
běhnuto. A tak v těžké konkurenci 
nejmladšího žactva postoupila na mis-
trovství České republiky další hlídka ve 
složení Dan Kunz – Přemysl Mičul-
ka, která skončila na 3. místě. Na  
2. místě se umístila dvojice Michaela 
Žváková – Lucie Juřenová. Před 
bránami postupu na mistrovství skončili 
nejen mnozí soupeři, ale bohužel, i když 
jen o jedno nebo dvě místa, i naší zá-
vodníci – Soňa Lepíková, Kristýna Sasí-
nová, Jan Šupina a další. Hlídka ve slo-
žení Tomáš Trojčínský – Jiří Menšík ne-
postoupila o pouhou jednu desetinu bo-
du. Zkrátka smůla nás neopustila. 

Posledním závodem, který se započí-
tával do Českého poháru, bylo mistrov-
ství České republiky, které se konalo 
21. 6. 2008 v Ivančicích. Po ne zrov-
na lichotivých výsledcích minulých dvou 
kol jsme do tohoto závodu šli s obavou, 
jak dopadneme. Ale naštěstí se naše 
obavy  nenaplnily a je nutno pochválit 
všechny, kteří v tomto závodě závodili 
nejen za sebe, ale i za své kamarády, 
kterým se postup nezdařil. Melánie 
Halešová se umístila na 6. místě (po-
razila i soupeřku, která v celkovém hod- 
 

nocení Českého poháru skončila 
na 2. místě). Zuzana Juřenová se 
umístila na 12. místě (svým výkonem 
vyřadila šest favoritek), Tomáš Hrdina 
na 9., Dan Kunz – Přemysl Mičulka 
na 6., Petr Bílek – Jiří Bajtek na  
5. a Lucie Juřenová – Michaela 
Žváková na 3. 

Největším překvapením, a nejenom 
pro nás, byl vynikající výkon Ady Pa-
luzgové, která se pro rok 2008 stala 
MISTRYNI ČESKÉ REPUBLIKY. 
V historii 21 let je to poprvé, kdy jsme 
si tento pocit mohli užít i my… A mů-
žeme říci, je to nádherné… Nedá nám 
to, abychom nevzpomněli ty závodníky, 
kteří stali u zrodu velkých výkonů při tu-
ristických závodech a byli příkladem  
i vzorem pro mladší členy. Byli to Bar-
bora Skarková, Veronika Fatrdlová, Jan 
Šupina, Jakub Najdek, Michal Chlebek, 
Roman Nakoukal, Dagmar Čechmán-
ková, Lenka Hrdinová a další. Oni se 
díky svým výkonům stali vzorem Ady, 
která se snažila dosáhnout co nejlepších 
umístění. A ode dne 21. 6. 2008 se 
stává vzorem pro ostatní i ona. 

Vynikající výsledky našich závodníků 
zřejmě způsobily šok ostatním soupeřům, 
protože jsme dokázali porazit zkušené 
závodníky z Kralup, Mikulášovic, Pacova 
a další. V bílém poháru žactva se na prv-
ním místě umístil oddíl z Orlové před 
Uherským Hradištěm a jako třetí se na 
mistrovství České republiky umístil 
náš oddíl Žlutý kvítek!!!! 

Za své vynikající výsledky byly Lucie 
Juřenová, Michaela Žváková a Ada  
Paluzgová nominovány na mezinárodní 
turistické závody, které se konají  
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13. 9. 2008 v Bardejove. Jako ná-
hradníci byli dále nominováni Petr Bílek 
a Jiří Bajtek. 

Také součet veškerých výsledků jed-
notlivých kol Českého poháru přineslo 
několik pěkných umístění: Michaela 
Žváková-Lucie Juřenová 2. místo, 
Monika Sukačová-Lenka Výmolová 
(9.), Anna Huďová-Hana Polášková 
(27.), Jiří Bajtek-Petr Bílek (4.), 
Dan Kunz-Přemysl Mičulka (5.), Ji-
ří Menšík-Tomáš Trojčínský (12.), 
Adam Smolík (19.), Kristýna Sasí-
nová (18.), Martin Mičulka (25.), 
Zuzana Juřenová (12.), Tomáš Hr-
dina (14.), Ondřej Huďa (23.), 
Alena Mičulková (14.), Soňa Lepí-
ková (16.), Ada Paluzgová (2.), 
Jan Šupina (21.), Vítězslav Tkáč 
(27.), Melánie Halešová (8.) a To-
máš Huďa (12.). Jako oddíl jsme  
byli v Českém poháru vyhodnocení na  
6. místě (bílý pohár žactva) a 13. mís-
tě (červený pohár dospělých a dorostu). 

Rádi bychom touto cestou poděkova-
li nejen všem závodníkům za dosažené 
kvalitní výsledky, za jejich vzornou re-
prezentaci naší obce na poli sportovním, 
ale také chceme poděkovat našim rodi- 
 
 

čům a sponzorům, bez kterých bychom  
se neobešli a doufáme, že v budoucnu 
nám budou dále naklonění. Vždyť zajistit 
účast 60 našich závodníků pro letošní 
sezónu obnášelo finanční zatížení ve výši 
cca 30 000 Kč. Nesmíme zapomenout 
ještě na jedno poděkování, a to našim 
manželkám či manželům, kteří nám 
(přes občasné zaskřípání zubů) umožňují 
s dětmi a mládeží pracovat. Za jejich 
toleranci a smířlivost jím patří dík 
největší!!! 

V příštím roce se jedno kolo Čes-
kého poháru uskuteční také v Pal-
kovicích.   

1. května 2009,  zde přivítáme 
cca 300-400 závodníků z celé republiky.  

Bude to skvělá konfrontace pro naši 
závodní reprezentaci v domácím pro-
středí, ale především také velká možnost 
prezentovat navenek Palkovice nejen ja-
ko „líheň“ sportovních talentů, ale také 
jako vzkvétající moderní obec v předhůří 
Beskyd. A to bude přímo vhozená ruka-
vice pro palkovické sponzory a podnika-
tele. Věříme, že ani oni nezůstanou po-
zadu a neztratí se na tomto poli.  

Děkujeme za skvělé výkony, za 
skvělou reprezentaci obce!!!! 

 

 
 

Krajské a republikové soutěže  
oddílu sportovní gymnastiky 

 
Uplynulý měsíc byl pro oddíl spor-

tovní gymnastiky ve znamení soutěží. 
Zúčastnili jsme se společně s oddílem 

Žlutý kvítek krajské soutěže v lehké atle-
tice a krajské soutěže Medvědí stezka, 
což je obdoba turistického závodu. 

Krajská soutěž v lehké atletice pro-
běhla 17. 5. 2008 v Havířově. Zde se 
našim dětem skutečně dařilo. V kate-
gorii mladších žákyň se stalo naše 
družstvo krajskými přebornicemi.  
V jednotlivcích pak Simona Darko-
vá získala zlatou medaili a Katka 
Vyvialová stříbro. Zuzana Seidlerová se 
ve stejné kategorii umístila na 5.místě. 
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V kategorii starších žákyň se Petra 
Vyvialová vyhoupla na stříbrný stu-
pínek. Rovněž tak Aleš Bílek v kate-
gorii starších žáků. Všechny naše děti 
postoupily do republikového finále. 

To se konalo v rámci Festivalu 08 ve 
dnech 25. - 29. 6. 2008 v Olomouci. 

Velmi pěkného umístění zde dosáhla 
Simona Darková, která skončila na 5. 
místě a od bronzu ji dělilo pouhých 25 
bodů. Aleš Bílek se umístil na 14. místě. 

Krajská soutěž Medvědí stezka se 
uskutečnila 25. 6. 2008 v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. 

Hlídka ve složení Pustková, Mičulková 
získala bronz. Rovněž tak hlídka mladších 
žáků Kid Koulák a Pavel Kocich. Doros-
tenci Aleš Bílek a Adam Papala získali 
stříbrné medaile a postoupili do republi-
kové soutěže. Té se místo Adama zúčast-
nil Honza Kubala a hlídka se v konečném 
pořadí umístila na 14. místě. 

Všem našim dětem děkujeme za 
pěknou reprezentaci oddílu i obce  
a přejeme další úspěchy v příštích sou-
těžích.

 
 

 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 
Hodně štěstí,  
hodně zdraví, 
plnou náruč všeho, 
co si člověk 
může přát… 

 
Připojujeme se tímto ke všem blaho-

přáním, která byla v uplynulých měsí-
cích adresována našim jubilantům. 

V měsíci květnu oslavili svá slavná 
kulatá a půlkulatá životní jubilea pánové 

Alois Prašivka a Josef Brlík oba 
z Palkovic. 

V červnu pak řady oslavenců rozšíři-
ly: 
paní Věra Damková z Palkovic 
paní Zdeňka Stárková z Palkovic 
paní Štěpánka Tabachová z Myslíka 
dále pan Anton Jurčo z Palkovic 
a pan Břetislav Damek, rovněž z Pal-
kovic 

 
Redakční rada palkovických listů, 

Zastupitelstvo a SPOZ 
 
 

 

Obecní úřad v Palkovicích děkuje panu Antonínu Řezníčkovi za dlouholetou obě-
tavou práci pro naši obec na poli sportovním i pracovním. 

Mnoho občanů ho zná jako vynikajícího sportovce a pracovníka, ale mnozí mož-
ná nevědí, že je i držitelem Zlaté medaile profesora MUDr.Jana Jánského, kterou 
získal za 52 odběrů krve po dobu 24 let. 

Do dalších let přejeme panu Řezníčkovi mnoho úspěchů, štěstí a především 
zdraví, které sám napomáhal vracet mnoha lidem. 
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Rozloučili jsme se… 
 

Není slov, která by utěšila smu-
tek a bolest těch, kterým navždy 
odešli jejich nejbližší. 

V měsíci dubnu zemřel pan 
Josef  Mališ z Myslíka. 

 
 

Tvůj hlas se ztratil, 
Tvůj úsměv vítr vzal, 
nám v srdci bolest 
a smutek zanechal. 
 

Ani v měsíci květnu nebyli ušetřeni 
velké bolesti a smutku příbuzní a známí  
paní Bedřišky Tobolové z Myslíka, 
paní Zdeňky Řehové z Palkovic, 
paní Ludmily Červenkové z Palkovic. 

 
Nejsmutnější loučení, které se dotklo 

mnoha občanů Palkovic, bylo poslední roz-
loučení s paní Kateřinou Zlou z Pal-
kovic, která rovněž zesnula v měsíci květnu. 

 
Když zemře maminka, 
slunéčko zajde, 

v srdci nám zůstane 
smutek a chlad. 
V tom širém světě sotva se najde, 
kdo by jak maminka uměl mít rád. 
 
Zavřelas oči, chtělo se Ti spát, 
netušilas, co to má znamenat. 
Umlkla ústa, srdce přestalo bít. 
Jen vzpomínka na Tebe bude na-
vždy žít. 

 
Navždy bude žít v paměti nejbližších  

i vzpomínka na  pana Jiřího Vyviala  
a pana Miloše Nováka oba z Palkovic, 
kteří zemřeli v červnu 2008. 

 
Odešel jsem od Vás, kteří jste mě  
rádi měli, 
aniž by rty mé Vám sbohem za-
šeptaly. 

 
Rada, Zastupitelstvo, SPOZ obce 

Palkovice a redakční rada palkovic-
kých listů vyslovují tímto všem po-
zůstalým hlubokou a upřímnou sou-
strast. 

 
 

 
 

V měsíci květnu 2008 zemřela soudružka Zdeňka Řehová, dlouholetá členka 
ZO KSČM Palkovice. 

Čest její památce 
                                                                      Výbor ZO KSČM Palkovice 

 
 

 
 

Maratónský jubilant 
 
Známe ho všichni, chodí kolem nás 

vždy s veselým úsměvem a někdy potěší 

nějakou „průpovídkou“. Znají jej za-
hrádkáři, chovatelé, sokoli i ti, kteří ho 
v minulosti využili jako smutečního řeč-
níka na pohřbech. Zkrátka svým senior-
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ským věkem patří i do Seniorklubu, kde 
ve výboru organizuje společenské akce. 

Není jím, nikdo jiný, než Antonín 
Řezníček, který 13. července oslavil 
osmdesát let svého života. A o tom jsem 
si i s ním povídal: 

-Prý nejsi rodák z Palkovic, ale 
znáš tu každý kout, ulici, domek  
a občana.. 

„Správně jsi to řekl. Narodil jsem se 
na Hané, v malé vesničce Křelov  
u Olomouce do zemědělské rodiny a už 
jako malý chlapec jsem se zapojil do ná-
ročné práce na poli. Díky tehdejšímu re-
žimu nám vzali pole a já si po škole hle-
dal zaměstnání. Vyučil jsem se zámeční-
kem v Moravských železárnách v Olo-
mouci.“ 

-Jak jsi se pak dostal z Hané do 
našeho ostravského kraje? 

„Dověděl jsem se, že se dělá nábor 
na Novou huť do Ostravy. Přihlásil jsem 
se abych si platově polepšil. Udělal si 
kurz a několik let pracoval u vysokých 
pecí. Vypracoval jsem se až na pozici 
mistra. Pracoval jsem tam 23 let až do 
starobního důchodu“. 

-Nebyla však jenom práce, co 
tvůj osobní život? 

„V práci jsem se seznámil se svou 
manželkou Emilií a několik let jsme 
bydleli v podnikovém bytě ve Vratimo-
vě. Asi v roce 1968 jsem si začal stavět 
tady v Palkovicích rodinný domek. V dů-
chodovém věku jsem pak brigádničil 
v různých podnicích - v zemědělském 
družstvu, v pekárně a všude tam, kde 
bylo třeba pracovitou ruku.“ 

-Údajně jsi vyplnil svůj život   
i sportem, o co šlo? 

„Ještě když jsem bydlel v Olomouci, 

zlákala mě lehká atletika. Přihlásil jsem 
se do vojenského sportovního oddílu 
Dukla a z počátku jsem běhával jako 
dorostenec trať 5 km dlouhou. Když 
jsem pak přišel na Ostravsko, závodil 
jsem za Vítkovice a ve svých 28 letech 
jsem začal s maratónským během.“ 

- Kde všude jsi v běhával mara-
tón a jakých jsi dosáhl  úspěchů? 

„Všude, kde se tyto závody pořádaly. 
Dokonce jsem běžel i s Emilem Zá-
topkem, a to celkem dvakrát. Byli jsme 
pak přátele. Běžel jsem celkem tři-
cetosmkrát - maratónský běh a také  
20 a 25 kilometrů. Na slavném mara-
tónském běhu v Košicích jsem běžel 
devětkrát. Dařilo se mi, skončil jsem 
dvakrát na druhém místě a obdržel jsem 
stříbrné medaile a to v letech 1953  
a 1955. Závodil jsem i na vítkovickém 
stadionu, kde soutěžili i cizinci např. 
Švédi a Němci.“ 

- Závodil jsi také v zahraničí ? 
„Byl jsem v Holandsku, v západním 

Německu třikrát, v Maďarsku dvakrát,  
v Rusku čtyřikrát. Tak to byly moje 
zahraniční starty.“ 

 Rozhovor jsem s Toníkem Řezníč-
kem ukončil s tím, že každý, kdo rozumí 
sportu a zvláště atletice, by měl, až pů-
jde kolem něho, smeknout, protože si to 
jistě zaslouží. 

Toníku, za Tvé kamarády, přátele, 
sportovce i nás seniory Ti přejeme 
mnoho štěstí, zdraví a přízeň zejména 
mladších obdivovatelek sportu. Vždyť jsi 
podle shora uvedeného sportovního ži-
votopisu náš“Palkovský Zátopek“! 

Sportu zdar !!! 
 

Hovořil s Tebou kamarád Vilém Vlk 
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4. výročí trvání kroužku  
zdravotního cvičení a TAI CHI 

 
Kroužek zdravotního cvičení a TAI 

CHI vede zkušený instruktor pan Jaro-
slav Wojnar. Scházíme se pravidelně 
každý pátek a cvičení trvá přibližně ho-
dinu a půl.  

Kroužek je složen ze cvičenek a cvi-
čenců převážně seniorského věku. Mno-
zí z nich prodělali mozkovou příhodu, 

„bajpas“ a další operační zákroky. Po 
pravidelném cvičení je na mnohých 
z nich vidět značné zlepšení zdravotního 
stavu.  

Kroužek nedávno oslavil 4. výročí 
svého trvání. Děkujeme panu Wojnarovi 
za jeho obětavou práci a přejeme mu 
mnoho sil a nových nápadů do dalšího 
cvičení. 

Členové kroužku TAI CHI 

 
 

 
 

Cimbál z Myslíka hraje  
až v San Francisku 
 

Ve zrušené požární zbrojnici na Mys-
líku si otevřel řemeslnou dílnu pan Vla-
dimír Holiš z Kozlovic, a to na výrobu 
dřevěných cimbálů pro národopisné 
soubory. Navštívil jsem ho na “kus řeči“. 

- Jak vznikl nápad vyrábět tento 
hudební nástroj? 

„Hrál jsem 25 let za národopisný 
soubor “Vojvoda“ v Kozlovicích. Od 
roku 1997 už tam nehraji, ale věnuji se 
výrobě cimbálů i jejich opravám. Chtěl 
jsem se stále věnovat nějakým způso-
bem tomuto hudebnímu nástroji, a tak 
vlastně vznikla myšlenka o jeho výro-
bě.Založil jsem v Kozlovicích  malý krou-
žek pro 7 žáků, a protože v té době ne-
bylo těchto nástrojů hodně, jezdili jsme 
„za nimi“ k různým romským kapelám  
i na Slovensko, a když byly starší, tak 
jsem je tak trošku začínal opravovat.  
A tak po 15 letech práce v hornictví 
jsem je v roce 1991 jako hornický inva-
lida začal i  vyrábět. Živím se tím, mám 

dva zaměstnance, a protože jsem v Koz-
lovicích nenašel příhodnou dílnu, naskyt-
la se mi tato možnost zde na Myslíku.“ 

- Svěřil jste se, že neděláte cim-
bály jen pro naší republiku, jak je 
to? 

„Cimbály dodáváme na Slovensko, 
máme rozjednané Maďarsko, pár jich je 
v Holandsku, malý stolní je až v San 
Francisku. Má ho náš známý – krajan. 
Využívají ho tamní české krajanské 
spolky. Jmenuje se Vladimír Nevrl - to je 
zkrácené jméno Navrátil. Původem je 
z Valašského Meziříčí.“ 

- Jak dlouho trvá zhotovit tako-
vý kvalitní cimbál? 

„Práce trvá až 400 hodin. Když je při-
pravený materiál, dva lidé dokáží cimbál 
zhotovit i za měsíc. Základem je samo-
zřejmě dřevo, máme ho ze zdejších Bes-
kyd, především z Bílé. Je to resonanční 
dřevo. Máme své lokality, kde se dřevo tě-
ží, spolupracujeme  s tamějšími revírníky. 
Jsou to tak zvané “hlídané kultury“. 

- Co se týče zvukové stránky, 
ladíte si cimbál sám ? 
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„Já jsem dlouhá léta na cimbál hrál  
a hraji na něm do dneška. Postupně 
jsem se naučil ho i ladit. Zaučoval mě 
také mimo jiné pan Karel Žák, ladič pi-
an a varhan z Hukvald.“ 

- Které národopisné soubory  
a kde na vašich výrobcích hrají? 

„Používají je folkloristické soubory  
a také hudební školy. V těchto dnech 
jsme jeden posílali na Myjavu, na 
Slovensko, do Strážnice. Asi čtyři moje 
cimbály hrají v Břeclavi, dále pak na 
hudebních konservatořích, v Janáčkově 
filharmonii v Ostravě nebo v Kroměříži, 
v Brně, v Praze - kde je mají hudební 
školy a spousta souborů.“ 

- Jací mistři hráli a hrají na 
vašich nástrojích? 

„Drtivá většina hudebních mistrů 
hraje na mých nástrojích. Sám také 
jezdím na některé koncerty, abych 
poznal kvalitu mých cimbálů v rámci 
celé folkloristické hudby. Dělal jsem 
cimbál i pro Český rozhlas v Ostravě, 
jezdím tam i ladit. Stejné je to i s mís-
teckým souborem Ostravička.“ 

 

- A na závěr. Máte pro toto 
řemeslo své následovníky v rodině 
nebo jiné? 

„Ano, například Olda Pustka z Koz-
lovic. Je to mladý muzikant, je mu  
26 let, tradice tedy pokračovat bude.“ 

- Máte tady nějaké problémy, 
které vás trápí anebo chcete 
někoho pochválit? 

„Velmi dobrá je spolupráce s obec-
ním úřadem v Palkovicích, protože mi 
zde umožnil již více jak půl roku 
provozovat tuto činnost. Jinak problém 
vždycky nastane, když vám nějaký 
dodavatel, jak se říká kontakt, zmizne. 
Máme dojednané zboží a najednou ho 
přestane dovážet, třeba ze zahraničí. 
Struny, kolíky a jiný drobný materiál, 
který je většinou z Německa.“ 

Poděkoval jsem panu Holišovi za 
příjemný rozhovor, který mě přesvědčil, 
že šikovné ruce z naší republiky a také 
z Myslíka ještě nevymizely a dělají nám 
dobré jméno na celém světě. 

 
Z Myslíka Vilém Vlk

 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

 
- Ve středu 21. května odjela skupina 

67 členů dvěma autobusy do polské ob-
ce Pisarowitze, několik kilometrů za Bi-
alsko-Biale. Na pozemcích pěstitele na-
vštívili jeho květinovou expozici květin, 
keřů a přírodních zvláštnosti různých ba-
rev a druhů, třeba japonské výpěstky 
azalek a jiné. Řidiči měli umění zaplnit 

své kufry zahradnickým zbožím našich 
členů. Aby toho nebylo málo, zastavili 
jsme se ještě v polském Těšíně, kde byly 
na potravinové burze lákavé druhy ovo-
ce, zeleniny, květin, ale i masných vý-
robků. 

- Ve středu 27. května navštívila 
čtyřčlenná delegace výboru našeho klu-
bu setkání klubů důchodců povodí  
Ondřejnice, a to ve Staříči u příležitosti 
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750 let založení obce. V diskusi vystou-
pili zástupci klubů, kteří se pochlubili 
svou aktivitou. Náš předseda pozval 
všechny zástupce, aby přijeli s kulturní 
vložkou na naše setkání “Důchodci se 
baví,“ kterou připravujeme na 12. listo-
padu 2008. 

- Ve středu 20. června díky ČSAD ve 
Frýdku-Místku odjela skupina 43 členů 
na turistický zájezd na Lysou horu, kde 
se naskytl za krásného slunečného po-
časí zajímavý pohled i na slovenské ho-
ry. Po sjezdu autobusem pak provedli 
exkurzi do nošovického pivovaru “Ra-
degast“, kde však měli sanitární den, 
takže výroba vůbec nebyla v provozu. 

- Ve středu 25. června se uskutečnilo 
tradiční “smažení vaječiny“ u myslivny 
na Bařině, které se letos zúčastnilo jen 
asi 48 členů. K zábavě a posezení hrálo 
naše harmonikářské duo Chlebek - Kal-
kus do pozdních hodin. Výborná vaječi-
na kuchařek byla přítomnými oceněna. 

(Všechny tyto akce zachytil na foto-
grafiích pan Josef Chlebek na barevné 
straně “Listů“). 

 
Připravujeme: 
-  v srpnu 20. 8. v areálu pana Bače tra-

diční “Plackové hody“. 
-  v září 10. 9. v 17 hodin předváděcí 

léčitelská beseda o aloe. 

Termíny a časy budou upřesněny 
v naší vývěsní skřínce nebo obecním 
rozhlasem. 

 
Jubilanti : 
Kulaté jubileum: 
Červenec: Mališová Růžena (3. 7.), Da-
mek Břetislav (4. 7.), Řezníček Antonín 
(13. 7.), Ing. Vyvial Stanislav (7. 7.)  
a Kubáň Metoděj (3l. 7.). 
Srpen: půlkulaté: 
Žižková Ludmila (5. 8.) a Masař Josef 
(7. 8.). Všem blahopřejeme! 

 
Oznámení: 

V hlubokém zármutku oznamujeme, 
že nás navždy opustila dlouholetá členka 
výboru našeho klubu paní Ludmila Čer-
venková. Čest její památce! 

 
Noví členové: 

Do našich řad jsme na poslední 
výborové schůzi přijali tyto nové členy: 
Zlá Ludmila, Zlý Milan, Rada Eduard, 
Kolibová Jiřina. Všechny je vítáme v na-
šem kolektivu! Přivítáme další seniory, 
přihlaste se u některých členů výboru 
Seniorklubu nebo přijďte na naši akci, 
kde obdržíte přihlášku. 

 
Z pověření výboru Seniorklubu za-

znamenal Vilém Vlk 
 
 

 

 
 

Víte, že… 
 

…pod záštitou kulturního sdružení 
„Bezručův kraj“ již vyšla 51. Bezručov- 
 

ská monografie? Tentokráte je zaměře-
na na vztah Petra Bezruče k Palkovicím 
a jsou v ní zachyceny drobné vzpomínky 
některých palkovických občanů na  
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setkání s básníkem. Rovněž je v ní za-
chycena část korespondence Václava 
Volného staršího i mladšího s Petrem 

Bezručem. Publikaci lze objednat u Vi-
léma Vlka, Palkovice čp. 500. 

 
 

 

 
 
K zamyšlení… 

 
Jako každoročně se konaly počát-

kem května tři vzpomínkové akce 
k výročí osvobození Palkovic od fašismu. 
Mezi vedením obecního úřadu a zastupi-
teli byla i delegace místní odbočky Svazu 
bojovníků za svobodu, zástupci Seni-
orklubu a hasičské organizace. Ale schá-
zela mi na Myslíku, v Palkovicích  
i u hrobu Rudoarmějců na hřbitově mlá-
dež - jako by v naší obci neexisto- 
vala. Tuto událost vždy ve škole připo-
mínají učitelé ve svých třídách v hodi-
nách dějepisu. Mohli by ale také děti 
vést k tomu, aby se, třeba i v malém po-
čtu, těchto vzpomínkových akcí zúčast-
nili… 

S velikou propagační aktivitou o naší 
obci jsme se v uplynulém roce setkali  
i na brněnském veletrhu. Velká část byla 
věnována památníčku amerického letce 
na Kútách, kde vedou tři směrovky. 
Často jsem se setkal s tím, že se lidé 
v autech dotazovali na nejbližší směr té-
to památky. Já sám jsem památník 
v oblasti keřů a stromů dvakrát v květnu 
a červnu nenašel. Poslední „směrovník“ 
s označením 0.9 km je velmi skrytý  
a zarostlý keři. Další cesta od něj vedla 
buď přes pole s trávou do poloviny těla 
nebo podél potůčku s bahnitým teré-

nem. Označí třeba mladí turisté tuto 
polní trasu lépe? 

 
Obecní úřad se snaží, aby okolí au-

tobusových zastávek bylo vždy řádně 
upraveno, uklizeno, aby lidé, kteří v naší 
obci nebydlí věděli, že Palkovice soutěží 
i o nejupravenější obec. Ale kdo čeká  
na autobus na zastávce “U Tomisa“, 
směrem na Místek, se musí pozastavit 
nad tím, že je zde rezavý, potrhaný plot 
okolo soukromé zahrady a u země do-
konce zasypaný odpadky. Obecní úřad 
by měl požádat majitele, aby tuto část 
plotu u veřejné zastávky autobusu upra-
vil. 

Poslední věcí k zamyšlení je situace 
s psími “miláčky“ na vodítkách. I když 
vyšla obecní vyhláška o vodění psů na 
vodítkách, přesto se tak neděje. Psi vol-
ně pobíhají na veřejné silnici, kolem ob-
chodů i domů a navíc i kolem rodinných 
domků u řeky Olešné. Za dvěma mostky 
pod školou si majitele před rodinnými 
domky udělali prostor pro “venčení psů“ 
jakékoliv rasy a velikosti. Jistě to nepři-
spívá životnímu prostředí. Doporučil 
bych, aby tito majitelé nechali své pejsky 
venčit před svými domky či na svých 
dvorech. Když jdou na procházku 
s cílem je vyvenčit, ať jim snad obec vy-
mezí prostor pro tuto psí aktivitu. 

(o) 
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Recepty pro Vás 
 

 
Vrstvený salát 
 
250 g celeru nudličky 

(bez nálevu) 
250 g kukuřice 
250 g ananasu 
2 – 3 jablka 
5 – 6 vajec uvařených natvrdo 
250 g šunky nebo šunkového salámu 

200 – 250 g majonézy nebo tatarky 
rozmíchat 

7 lžic šlehačky nebo sladké smetany 
párek na kolečka 
400 g sýr cihla na nudličky (gouda) 

 
Zakrýt a nechat uležet 24 hodin 

v ledničce. 

 
 

 
 

Čertovy růžky 
 
400 g ďábelské grilované párečky 
400 g kuřecí prsa 
100 g olej 
mletý pepř, vegeta, grilovaní koření, 
worchestrová omáčka, česnek, sůl 

 
Z kuřecích prsou nakrájíme plátky, 

osolíme, opepříme a okořeníme vege-

tou. Každý z nich rozkrájíme na dlouhé 
pruhy. Do nich pak zabalíme párečky na 
obou koncích nakrájené jako špekáčky 
tak, aby konce párečků trčely ven. Při-
pravené závitky potřeme pikantní mari-
nádou z oleje, soli, rozmačkaného čes-
neku, worchestru. Vložíme do rozpálené 
trouby na 200°C asi na 6 – 8 minut. 
V létě na gril. Ideální přílohou je čerstvá 
bageta. 

 
 
 

 
 
 

 

Různé... 
 

 
Dotaz ze schránky IV. 

 
Jak se stát nepřizpůsobivým ob-

čanem? 
Stále se mluví o vztazích mezi lidmi  

a mezi sousedy, o problémech, které 
jsou, vznikají a nedají se tak lehce od-
stranit. Nemohli by jste občany infor-
movat nejen v palkovických listech, ale 
třeba i ve vývěsních skříňkách o právech  
a povinnostech, které vyplývají ze záko-

na a tyhle zákony otisknout, aby si je 
každý mohl přečíst a řídit se podle nich? 
Omlouvám se, že také z jistých důvodů 
neuvádím svůj podpis. 
 
Sousedské právo 

V důsledku sousedství mohou vyvstat 
a také skutečně často vyvstávají různé 
spory. Vyplývá to z těsného sousedství  
a tím i vlastně soužití s cizími lidmi, kteří 
jsou nám vinou polohy svých obydlí či 
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pozemků někdy až nepříjemně blízko. 
Jistě, existují lidé, kteří se dokáží o všem 
v klidu domluvit, ale popravdě i ten nej-
lepší soused je někdy přece jenom ne-
snesitelný.  

A pro případy, kdy mezi vámi a va-
šimi sousedy nepanují zrovna harmonic-
ké vztahy, jsou tu ustanovení zákona. 
Jde o několik základních situací, kdy je 
z jejich povahy nutné, aby bylo vlastnic-
ké právo jednoho z majitelů sousedících 
nemovitostí omezeno ve prospěch dru-
hého. Není například možné, aby vám 
soused v případě, že váš dům stojí na 
samé hranici pozemků, bránil v přístu-
pu, pokud si chcete udělat novou fasádu 
a musíte kvůli tomu vstoupit na jeho po-
zemek. 

 Obecně se vlastník věci musí zdr-
žet všeho, čím by nad míru přiměřenou 
poměrům obtěžoval jiného nebo čím by 
vážně ohrožoval výkon jeho práv.

 Zejména nesmí ohrozit sousedovu 
stavbu nebo pozemek úpravami pozem-
ku nebo úpravami  stavby na něm zříze-
né bez toho, že by učinil dostatečné 
opatření na upevnění stavby nebo po-
zemku. 

 Nesmí nad míru přiměřenou po-
měrům obtěžovat sousedy hlukem, pra-
chem, popílkem, kouřem, plyny, para-
mi, pachy, pevnými a tekutými odpady, 
světlem, stíněním a vibracemi. 

 Nesmí nechat chovaná zvířata vni-
kat na sousedící pozemek. 

 Nesmí nešetrně, popřípadě v ne-
vhodné roční době odstraňovat ze své 
půdy kořeny stromu nebo odstraňovat 
větve stromu přesahující na jeho poze-
mek. 

 

Další povinnosti jsou: 
 Jeli to potřebné a nebrání-li to 

účelnému využívání sousedících pozem-
ků a staveb, může soud po zjištění sta-
noviska příslušného stavebního úřadu 
rozhodnout, že vlastník pozemku je po-
vinen pozemek oplotit. 

 Vlastníci sousedících pozemků 
jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu 
a v nezbytné míře vstup na své pozem-
ky, popřípadě na stavby na nich stojící, 
pokud to nezbytně vyžaduje údržba  
a obhospodařování sousedících pozem-
ků a staveb ( vznikne-li tím škoda na po-
zemku nebo na stavbě, je ten, kdo ško-
du způsobil, povinen ji nahradit; této 
odpovědnosti se nemůže zprostit ). 

 Vlastník je povinen strpět, aby ve 
stavu nouze nebo v naléhavém veřejném 
zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbyt-
né míře a za náhradu použita jeho věc, 
nelze-li dosáhnout účelu jinak. 

 Ve veřejném zájmu lze věc vy-
vlastnit nebo vlastnické právo omezit, 
nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen 
na základě zákona ( zákona o vyvlastně-
ní ) a jen pro tento účel a za náhradu. 

 
Pokud vzniknou mezi sousedy v těch-

to věcech spory, je nejrychlejší a neje-
konomičtější se mezi sebou domluvit. 
Není-li to však možné, spor může roz-
hodnout na podnět některé dotčené 
strany soud v občanskoprávním řízení. 

 
Věcná břemena 

Věcná břemena jsou dalším omeze-
ním vlastnického práva ve prospěch jiné 
osoby. Mohou se vázat k určitým věcem 
(jsou spojena s vlastnictvím určité nemo-
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vitosti) nebo k určitým osobám (patří ur-
čité osobě). 

 Věcná břemena omezují vlastníka 
nemovité věci ve prospěch někoho jiné-
ho tak, že je povinen něco trpět, něčeho 
se zdržet, nebo něco konat. 

 Věcná břemena spojená s vlast-
nictvím nemovitosti přecházejí s vlast-
nictvím věci na nabyvatele ( např. na 
kupujícího, dědice…). 

 Ten, kdo na základě věcného 
břemene užívá cizí věc, je povinen nést 
přiměřeně náklady na její zachování  
a opravy ; užívá-li však věc i její vlastník, 
je povinen tyto náklady nést podle míry 
spoluužívání ( toto je možné dohodou 
změnit ). 

 Věcná břemena vznikají písemnou 
smlouvou, na základě závěti ve spojení 
s výsledky řízení o dědictví, schválenou 
dohodou dědiců, rozhodnutím přísluš-
ného orgánu nebo ze zákona. 

 Právo odpovídající věcnému bře-
menu lze nabýt také výkonem práva 
(vydržením). 

 K nabytí věcného břemene je nut-
ný vklad do katastru nemovitostí. 

 Smlouvou může zřídit věcné bře-
meno vlastník nemovitostí. 

 Není-li vlastník stavby současně 
vlastníkem přilehlého pozemku a přístup 
vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, 
může soud na návrh vlastníka stavby zří-
dit věcné břemeno ve prospěch vlastní-
ka stavby spočívající v právu cesty přes 
přilehlý pozemek. 

 Věcná břemena zanikají rozhodnu-
tím příslušného orgánu nebo ze zákona. 
K zániku práva odpovídajícího věcnému 
břemenu smlouvou je nutný vklad do ka-
tastru nemovitostí. 

 Patří-li právo odpovídající věcné-
mu břemenu určité osobě, věcné bře-
meno zanikne nejpozději její smrtí nebo 
zánikem. 

 
Úpravu sousedských vztahů a věcných 
břemen naleznete v zákoně č.40/1964 
Sb., Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 

 
 

 

Kino 
 

 
 
Sex ve městě 
Nová americká komedie. Nechte se 
unést... 
Pátek 25. 7. 2008 v 19.30 hod. 
Vstupné 35 Kč 
Doporučená přístupnost: od 12 let, čes-
ké titulky, 140 minut, širokoúhlý, pre-
miéra: 5. června 2008. 
 
 

 
Iron Man 
Nový americký film žánru action-
advantures. Hrdinové se sami nenaro-
dí. Musíme si je vyrábět. 
Pátek 1. 8. 2008 v 19.30 hod. 
Vstupné 35 Kč 
Doporučená přístupnost: od 12 let, čes-
ké titulky, 125 minut, širokoúhlý, pre-
miéra: 1. května 2008. 
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Taková normální rodinka 
Nová česká komedie. Máte pocit, že je 
vaše rodina praštěná? Seznamte se 
s Hanákovými! 
Pátek 8. 8. 2008 v 19.30 hod. 
Vstupné 35 Kč 
Doporučená přístupnost: přístupný, čes-
ké znění, 90 minut, klasický, premiéra: 
17. dubna 2008. 
  
Indiana Jones a Království Křišťá-
lové lebky 
Nový americký dobrodružný film. De-
vatenáct let čekání skončilo. Jedna  
z nejslavnějších postav filmové historie 
se vrací na stříbrné plátno.  
Pátek 15. 8. 2008 v 19.30 hod. 
Vstupné 35 Kč 
Doporučená přístupnost: od 12 let, čes-
ké titulky, 122 minut, širokoúhlý, pre-
miéra: 22. května 2008 

Úhel pohledu 
Nový americký thriller. 8 lidí. 8 úhlů 
pohledu. 1 pravda. 
Pátek 22. 8. 2008 v 19.30 hod. 
Vstupné 35 Kč 
Doporučená přístupnost: od 12 let, čes-
ké titulky, 90 minut, širokoúhlý, premié-
ra: 10. dubna 2008. 
 
U mě dobrý 
Nová česká filmová komedie na moti-
vy povídek Petra Šabacha podle scé-
náře Petra Jarchovského v režii Jana 
Hřebejka. 
Pátek 29. 8. 2008 v 19.30 hod. 
Vstupné 35 Kč 
Doporučená přístupnost: od 12 let, čes-
ké znění, 102 minut, širokoúhlý, premi-
éra: 15. května 2008.

 
 

Dárková síň 
SLUNEČNICE 

Nově otevřená dárková síň Slunečnice se nachází v prostorách  
bývalé jednoty u pošty v Palkovicích. 

 
Nabízíme Vám: 

• KERAMIKU • SKLO • DŘEVĚNÉ HRAČKY • OBRÁZKY •  
• ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY • VÍNO • 

 
Otevírací doba: 

Pondělí – Pátek 8.00 – 12.00     14.00 – 17.00 
Sobota 8.00 – 12.00 
Weigertová Vlasta, Palkovice 621, tel.: 608 111 316 
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Sociální a Finanční poradna  

ve spolupráci s krajskou radou Svazu důchodců 
 informuje 

 
Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny  

s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory,  
pro držitele průkazů TP,ZTP a ZTP-P 

 
Sociálně finanční poradna nabízí touto cestou  
pro všechny klienty slevy: 

• na elektrickou energii ( roční vyúčtování 4 – 6 %) u vybraného 
dodavatele 

• na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic 
• na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30 - 40%), pev-

né linky, internet, Telefonica O2 
• na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10 - 20%) 
• na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10 - 20%) 
• na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele 
 
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu 

způsobenou zaměstnavateli, zákonné a havarijní poj.aut,pojištění do-
mácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven. 

 
Neplaťte víc, než je potřeba! 

 
Finanční poradna dále informuje: 

Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let 
bez vstupního poplatku. 

 
Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, da-

ňové a psychologické služby pro všechny občany 
 

Bližší informace: 
Kontaktní místo – Dům Odborových služeb,Českobratrská 18, Ostrava 

Úřední den – každý čtvrtek 9.00 – 12.00 hod 
Tel. 596111023,605082265 
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Termínový kalendář 
 

 
2. 8. OÚ Palkovice – promítání filmu – prostranství před tělocvičnou 
20. 8. Seniorklub – „Plackové hody“ – areál pana Bače 
23. 8. Dožínky – prostranství před tělocvičnou 
10. 9. Seniorklub – Beseda o aloe – 17 hodin 
 

 
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 1. 9. 2008. Vychází osmkrát ročně 






