








P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 3 

 

Pranostika 
 

 
Září 

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

Září - máj podzimu. 

Po teplém září zle se říjen tváří. 

Září jezdí na strakaté kobyle. 

 

Říjen 

Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. 

Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň. 
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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané,  
 

léto opět uteklo jako každý rok. Jako každý rok se nám 
zdá, že jsme toho moc nestihli. Věřím však, že je to pouze 
zdání. Několika větami se zkusím přesvědčit o opaku a Vás 
informovat o dokončených či rozpracovaných stavbách  
a dalších aktivitách. Již na začátku léta byl kompletně 
dokončen areál tělocvičen a předán do užívání. Slavnostně 
bude zkolaudován 5.listopadu, kdy proběhne akademie 
cvičenců jak místních, tak i přespolních. Pozvánka na tuto 
slavnost bude včas zveřejněná.  

Dokončena byla etapa kanalizace na horní konec a Myslík. Konečně byla i „zale-
pena“ cesta v trase kanalizace. Povrch této komunikace bude kompletně rekonstru-
ován v příštím roce. Spolu s firmou COOP ve Frýdku-Místku (Jednota) jsme nechali 
opravit fasádu budovy bývalé prodejny Jednoty v centru obce. Mnozí z vás jste si 
pokládali otázku „proč zrovna taková jedovatá barva?“ Odpověď je jednoduchá. Je 
to barva, kterou používá firma COOP jako venkovní úpravu fasád všech svých pro-
vozoven. My jako majitelé této budovy jsme neměli důvod, ani chuť nařizovat jinou 
barvu, či odstín. Naopak jsme byli potěšeni, že firma, která je v naších prostorách 
v nájmu, je ochotna se na nákladech z velké části spolupodílet. Myslím si, že každá 
barva, snad kromě černé,  je lepší než barva původní – omšelá šedá.  

Další aktivitou, kterou jako starosta obce musím vzít s povděkem, je oprava fa-
sády a střechy  římskokatolického kostela svatého Jana Křtitele v Palkovicích, který 
je jedinou kulturní památkou v obci. Celou opravu zajišťovala palkovická farnost. 
Náklady na opravu přesáhly 500 tisíc korun. Pro získání finančních prostředků po-
dala farnost žádost o dotaci z Ministerstva kultury ČR. Vzhledem k tomu, že vyřizo-
vání dotací trvá někdy hodně dlouhou dobu, schválilo zastupitelstvo obce bezúroč-
nou půjčku farnosti ve výši 450 tisíc korun do doby vyřízení této dotace.   

Během léta bylo provedeno zaměření a sestaveny rozpočty pro opravy komuni-
kací na Osadě a Podhůří. Byla vybrána dodavatelská firma, jen věřme, že se počasí 
umoudří natolik, aby práce mohly být provedeny ještě letos.  

Podařilo se nám rozšířit kapacitu mateřské školy. Tímto bude vyhověno téměř 
všem rodičům a dětem, které mají zájem naší školku navštěvovat.  

Rád bych přivítal nového pana ředitele školy Mgr. Ivo Fišera z Frýdku-Místku. 
Přeji mu mnoho úspěchů, pevné nervy, hodně štěstí a velikou výdrž.  

Po velkých komplikacích s podzemními sítěmi se konečně podařilo začít 
s opravou dešťové kanalizace v centru obce. 

Pochvalu zaslouží hasiči a Sokoli na Myslíku, kteří vlastními silami opravují záze-
mí pro myslíkovské travnaté hřiště. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 5 

Všem pořadatelům a vám návštěvníkům hluboce děkuji za účast na pouťové zá-
bavě, letním kině a dožínkách. Je to myslím nejen pro mě povzbuzující, když přijde 
taková spousta lidí. Ještě jednou děkuji za podporu a skvělou atmosféru.  

Doufám, že hodně věcí, které jsme v létě nestihli a chtěli, doženeme na podzim. 
Nejedná se možná tak ani o stavební práce jako spíše o schůzky s Vámi občany. 
Jedná se například o vyřešení tzv. „záhumňové cesty“ či projekt chodníku od trans-
formátoru směrem na Frýdek-Místek. Jsou to záležitosti, které dlouho, možná i dva-
cet let, leží v šuplíku a je třeba je začít vyřizovat. 

Přeji Vám spousty pěkných podzimních dnů a úsměvů na tvářích. 
 

Váš starosta Radim Bača 
 
 
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 28.7.2008 
v areálu SKSC Myslík 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce z 9.7.2008. 
2) Informaci starosty obce o postupu přípravy nového územního plánu obce Pal-

kovice. 
3) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 30.6.2008. 
4) Žádost paní Vladimíry Bosákové o změnu zařazení pozemku parc. č 2693/10 

k.ú. Palkovice v novém územním plánu obce Palkovice z důvodu jeho budoucí-
ho možného oplocení. 

5) Informaci místostarosty obce o současném právním stavu bývalých společností 
s.r.o. v majetku obce Palkovice. 

6) Návrh komise dopravy na provedení oprav obecních komunikací, který bude 
postupně dopracován. 

 
II. Schvaluje: 
1) Program zasedání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Stanislav Harabiš, Slavomír Bača, Aleš Kuba-

la. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Bc Petr Lessy, Ing Vladimír 

Bača 
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4) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti podle zákona 
č. 200/1990 Sb o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Obcí Palko-
vice a Statutárním městem Frýdek - Místek. 

5) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Palkovice a ČEZ Distribuce a.s. na pozemku parc.č.1452 a 1453 k.ú.Palkovice 
z důvodu výstavby a provozování přípojky NN pro Palkovice 1459/1 Richtman. 

6) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Palkovice a ČEZ Distribuce a.s. 
na pozemku parc.č.3096/1 k.ú.Palkovice z důvodu provozování vzdušného ve-
dení NNV Palkovice Trčka. 

7) Kupní smlouvu mezi P. Jaroslavou Kovářovou, Bystřička 104, a Obcí Palkovice 
o nákupu traktorového návěsu – přepravníku kontejneru typ PPK 11 za cenu 
150 tis. Kč. 

8) Starostu obce pana Radima Baču jako osobu pověřenou zastupováním obce 
Palkovice při projednávání nového územního plánu. 

9) Smlouvu o dílo č. 6/2008 mezi Obcí Palkovice a panem Oldřichem Štěrbou na 
zajištění podkladů pro územní rozhodnutí, včetně smluv o budoucí smlouvě na 
věcné břemeno pro akci „ Splašková kanalizace Palkovice lokalita Osada, 
Dráhy, Podhůří, Pod Rakovcem“ 

10) Výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ve stupni 
DUR na akci „ Splašková kanalizace, lokalita obce Palkovice s místními názvy 
Osada, Dráhy, Podhůří, Pod Rakovcem“ s výsledným pořadím firem:  

 1. Zdeněk Látal, L Design 
 2. Ing. Iva Mejzlíková 
 3. Jitka Erbenová 
 a smlouvu o dílo s vítěznou firmou č. 301/2008 mezi Obcí Palkovice a panem 

Zdeňkem Látalem – L Design.  
11) Nenavýšení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v obci Palkovice pouze 

s provedením změn dle zákona č. 261/2007 Sb. 
12) Záměr zadání zpracování projektové dokumentace na stavbu chodníků na Mys-

líku směrem do Kozlovic a v Palkovicích od transformátoru směr Místek. 
13) Členy školské rady Základní školy a Mateřské školy Palkovice, zastupující zřizo-

vatele, a to p. Martinu Skurkovou a p. Ivo Mičulku. 
14) Rozpočtové změny č. 2 dle přílohy č. 1. 
15) Záměr směny pozemku parc.č. 3078 k.ú. Palkovice. 
16) Smlouvu o úvěru mezi ČS a.s. a Obcí Palkovice na financování projektu „Rekon-

strukce havarijního stavu tělocvičen obce Palkovice“ do výše 8 723 722,- Kč. 
17) Smlouvu o dílo č. 08005-Ž mezi Obcí Palkovice a firmou Kanspo s.r.o. na 

zpracování a registraci žádosti na akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovi-
ce – 2. část. 

18) Udělení plné moci firmě Kanspo s.r.o. pro jednání s orgány a třetími stranami 
v souvislosti s přípravou a podáním žádosti o dotaci na akci „Rozšíření kanali-
zační sítě v obci Palkovice – 2. část. 
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19) Výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru a smlouvu o úvěru mezi  
ČS a.s. a Obcí Palkovice na financování projektu „Rozšíření kanalizační sítě 
v obci Palkovice, 1. část“ do výše 9 000 000,- Kč. 

 
III. Ukládá: 
1) Starostovi obce projednat a připravit směnnou smlouvu na pozemek parc. 

č. 3078 k.ú. Palkovice 
 
IV. Ruší: 
1) Usnesení zastupitelstva obce Palkovice č. ZO / 8 / 2008 / II / 15 o schválení 

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1408/06/0525 ze dne 23.3.2006 „Základní 
škola Palkovice – rekonstrukce tělocvičny“. 

 
V. Vyhlašuje: 
1) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na opravu obecních komunikací. 
2) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Revitalizace Domu 

s pečovatelskou službou Palkovice 320“. 
 

   Radim Bača         Aleš Kubala 
  Starosta obce    Místostarosta obce 
 
 

 

Změna úředních hodin Obecního úřadu v Palkovicích od 1. 9. 2008 
 

Pondělí, středa          7.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
 

 
 

Harmonogram sběru  
nebezpečného odpadu  
v obcích Palkovice, Myslík 
 
Termín konání:  
sobota 4.října 2008 
 

Palkovice 

Palkovice  
– transformátor  07.30 – 07.45 

Střed – prodejna  
Jednota   07.50 – 08.20 

Hala naproti OÚ 08.25 – 08.55 

Horní konec  
– bývalá Jednota 09.00 – 09.15 

Palkovice – kopeček  
– za potokem prostranství  
u Čestmíra Dulavy 09.20 – 09.35 

Palkovice – rozhraní 09.40 – 09.55 
 

Palkovice – Myslík 

Kaple   10.05 – 10.20 

Transformátor  10.25 – 10.40 

Pod Bačovým kopcem, před kamenným 
mostem na Kozlovice 10.45 – 11.00 
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Nebezpečné odpady 
Mazací a motorové oleje, olejové fil-

try, televizory, obrazovky, monitory, rá-
dia, počítače, lednice, mrazničky, spo-

ráky, pračky, použité obaly od postřiků 
a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ře-
didel, autobaterie, monočlánky, zářivky, 
výbojky, prošlé a nepotřebné léky. 

 
 

 
 

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO  
ODPADU 
    

Sběr se uskuteční v sobotu 4. října  
a v sobotu 11. října 2008, který prove-
de Obecní úřad Palkovice, dle následují-
cího harmonogramu: 
 
SOBOTA 4. ŘÍJNA: 
Myslík – u p. Fucimana 8.00 – 8.30 
Myslík – trafo  8.45 – 9.30 
Myslík – požární zbrojnice 10.00 – 10.30 
Myslík – kaple  10.45 – 11.15 
Palkovice – rozhraní  11.45 – 12.15 
Palkovice – kopeček 12.30 -  13.15  

Palkovice – pohostinství  
Kuchař   13.45 – 14.45 
Palkovice – drážky 15.00 – 15.30  
Palkovice – restaurace  
Tomis   15.45 – 16.45  
 

SOBOTA 11. ŘÍJNA: 

Palkovice – osada  
(p. Wiej)   8.00 – 8.30 

Palkovice – osada  
(p. Mičaník)  8.45 -  9.15  

Palkovice – osada  
(p. Šlachta)  10.15 – 10.45  

Palkovice – u p. Míčka 11.00 – 11.45  

Palkovice – trafo 12.15 – 13.00  

Palkovice – stará cesta 13.15 – 14.00  

Palkovice – autobus. zastávka  
Podhůří (p. Holý) 14.30 – 15.00  

Palkovice – Podhůří  
(ZERRO)  15.15 – 15.45  

Palkovice – Jednota  
na dolním konci  16.00 – 17.00  

Palkovice – na návsi 17.15 – 18.00

 

 
Ceník kontejnerů – Obec Palkovice od 4.8.2008 
 

Úkon Cena 
Cena za 1 km 30 Kč 
Manipulace (nakládka, vykládka) 100 Kč / 15 minut 
Závozník 55 Kč / 15 minut 
Pronájem kontejneru 40 Kč / 1 den  (krátkodobý do 1 měsíce) 
 20 Kč / 1 den (dlouhodobý nad 1 měsíc) 

 

 Pronájem kontejneru je v den přistavení a v den odvozu bezplatný. 
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Ceník za odběr odpadu na skládce odpadu ve Staříči 
 

Druh odpadu Cena za 1 tunu 
Výkopová zemina 119 Kč / t 
Stavební suť 142,80 Kč / t 
Komunální odpad 935,50 Kč / t 
Velkoobjemový odpad 995 Kč / t 
Průmyslový odpad 995 Kč / t 
                                                       až 2.780 Kč / t 

 

Přistavení kontejneru zajistí p. Janek tel. 739633316  
nebo p. Mertová tel. 736472247 
 
 

 
 

Palkovické dožínky 2008 
 

Již pošesté, v řadě za sebou, patří 
poslední srpnová dekáda v naší obci 
oslavě dožínek. Je to největší kulturní 
akce roku s bohatým programem našich 
předních umělců, ale také začínajících 
hvězdiček z řad mládeže. Není proto 
také divu, že rok od roku lákají dožínky 
více a více lidí. Letos to bylo okolo dvou 
tisíc. Potěšitelné pro pořadatele je, že 
velkou část účastníků tvoří „přespolní“ 
z okolních vesnic i měst. 

K úspěchu dožínek určitě přispívá  
i tradiční „živá“ pozvánka alegorického 
vozu s hudebníky kapely „Palkovjanka“, 
která projíždí obcí od hranice s Kozlo-
vicemi až po vodní nádrž Olešná. Ka-
pela s dechovou hudbou, která při tom 
hraje, jak se říká pěkně od podlahy, je 
sama o sobě tím nejlepším lákadlem 
k sobotní účasti v areálu výletiště. 

Samotný program dožínek je tak 
bohatý, že jeho zahájení začíná ihned po 
sobotním obědě ve 13 hodin a končí až 
v neděli nad ránem. 

Letošní zahájení patřilo ostravské 
kapele „Šajtar,“ která vítala přicházejí-
cí účastníky a hrála jim k poslechu až do 
doby, kdy je na pódiu vystřídala domácí 
kapela „Palkovjanka“, která nás mile 
překvapila pěveckým doprovodem tria 
Jaromír Ondračka, Lenka Eliášová (Baš-
ka) a Lenka Lichnovská (Paskov). 

Další program patřil tradičně rozzá-
řenému mládí a mládeži. Nejdříve to byl 
dětský soubor mateřské školy „Pal-
kovjánek“, který se předvedl tanečky 
v rytmu country, za což si vysloužil bouř-
livý potlesk. Na ploše je následně vystří-
daly ve dvou vystoupeních mažoretky ve 
věku 6 až 16 let z Hradce nad Mora-
vicí. Po nich patřilo pódium mladé ka-
pele „Deli s Hrůzou v Kabátě“ z Pal-
kovic. 

V dalším programu se představila 
známá zpěvačka Iveta Bartošová, kte-
rá ihned v úvodu vystoupení vyslovila 
přízeň k naši obci jako rodačka z pod-
beskydí – z nedalekého Frenštátu p./R.. 
Vzpomněla také, že jako zpěvačka jedné 
kapely s velikou trémou zpívala u nás 
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v Palkovicích poprvé před 17 lety. Ur-
čitě pěkná a historická vzpomínka. Pak 
si již svými písničkami, milým a úsměv-
ným vystoupením získala srdce většiny 
přítomných, zejména mládeže, která 
v závěru zaplnila ve velkém počtu pó-
dium a všichni zpívali s ní. Děti a bouř-
livý potlesk ji dlouho nepouštěly z pódia. 
Musela několikrát přidávat. Bylo to moc 
dojemné! Ještě dlouho po vystoupení 
pokračovala její autogramiáda. Jedná její 
fotografie i s podpisem, jako poděko-
vání za velmi vřelé přijetí, patří i Vám 
čtenářům dnešních Palkovických listů. 

Následoval seskok parašutistů. Pro 
veliký úspěch minulých dožínek se do 
Palkovic vrátilo houslové duo Femme 
Fatale s Evou Slanou a Lucií Klasek. 
Přestože housle patří spíše do oboru 
vážné hudby, děvčata to od samého 
počátku pořádně roztočila. A to nejen 
hudebním projevem a zpěvem, ale i po-
hybem. Byly prostě opět skvělé! 

K nejčastějším účinkujícím palkovic-
kých dožínek patří již tradičně koncertní 
hudební skupina Šuba Duba Band 
pod vedením Milana Michny z Místku. 
Jak jinak tuto hudební skupinu zhodnotit  
než - opět vynikající! 

Finále odpoledního programu patřilo 
známé ostravské zpěvačce Věře Špina-
rové, která ihned vyvrátila zaručeně 
poplašné zprávy časopisu Aha o svém 
zdravotním stavu s trojnásobným kolap-
sem. „Proboha, kde na to ti publicisté 
chodí? Vidíte jsem zdravá a živá. K Vám 
do Palkovic jsem pozvání přijala velmi 
ráda a přivezla jsem si sebou i svoji ka-
pelu“. Pak již začal její více než hodino-
vý koncert, většinou velmi známých pís-
niček z jejího bohatého repertoáru. Vy-

nikající hlas a dobrá hudba určitě nadchl 
i ty nejnáročnější posluchače. „Věrko 
děkujeme!“ Takovéto skandování se 
ozývalo, když opouštěla pódium. 

Před vystoupením Věry Špinarové 
představil starosta obce Radim Bača 
vzácného hosta, prvního náměstka hejt-
mana Moravskoslezského kraje pana 
Pavola Lukšu, pod jehož záštitou se 
letošní VI. dožínky konaly. Pan náměs-
tek pak k účastníkům pronesl krátkou 
zdravici s přáním, aby se takovéto kul-
turní tradice udržovaly. „Jsem překva-
pený  vaší hojnou účastí a přeji vám, 
aby i večerní polovina programu pro-
běhla tak úspěšně jako ta odpolední“. 

Poté pan Lukša převzal od předsta-
vitelů obce na památku veliký dožínkový 
věnec s přáním, aby se mezi nás v bu-
doucnu rád vracel. 

Večerní program vyplnila hudební 
skupina TNT z Příbora, která vyhrávala 
k tanci i poslechu až do nedělního ro-
zednění. 

Mezi hudebními přestávkami proběhl 
po setmění tradiční, velký patnáctimi-
nutový ohňostroj - směs raket, bouchání 
a barevných efektů. Přál bych Vám vidět 
ty rozzářené očička přítomných malých 
děti. 

K úspěšnému průběhu dožínek beze-
sporu přispěly i pouťové atrakce pro děti 
a mládež. Počínaje kolotoči, houpač-
kami a konče velikou autodráhou. 

 
Tak takové byly Palkovické dožínky 

2008. 
Za přípravou bohatého kulturního 

programu se však skrývá kus namáhavé, 
především organizačně zodpovědné prá-
ce všech pořadatelů, ale i stánkářů, kteří 
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na výletišti strávili plných 16 hodin, aby 
nám všem připravili nebývalé širokou 
nabídku chutného občerstvení. 

Starosta obce spolu s obecní radou 
Vám všem, kteří jste přišli podpořit tuto 
největší kulturní akci roku, za Vaši účast 
děkují! 

Veliké a samostatné poděkování pat-
ří i moderátorovi celého sobotního od-
poledne panu Květoslavu Koulákovi, 
který se svého úkolu zhostil na výbor-
nou. Samozřejmě, že stejně velké podě-
kování patří i kapele "Palkovjánka"  

i všem souborům a účinkujícím. Byli 
jste skvělí!!  

Mimořádné a bezejmenné velké 
poděkování patří všem pořadate-
lům a pracovníkům obecního úřa-
du, kteří nám vzorně připravili vý-
letiště a pak stejně vzorně uklidili. 

Nashledanou při VII. dožínkách 
roku 2009! 

 
Zpracoval Stanislav Harabiš  

spolu s redakční radou. 

 
 
 

Základní škola 
 

 

 
 
Pod novým ředitelem ve škole 
 

Na konci školního roku odešel na za-
sloužený odpočinek po 26 letech půso-
bení pan Mgr. František Brix. Na zákla-
dě konkurzního řízení byl vybrán ze 6 
uchazečů na post nového ředitele naší 
školy pan Mgr. Ivo Fišer. 

Aby se s ním rodiče žáků i naši spo-
luobčané seznámili, zašel jsem si za ním 
do školy na srdečný rozhovor. 

Čím jste uspěl před výběrovou 
komisí v konkurzu a s jakými cíli? 

„Já ani netuším. Bylo tam několik 
členů komise, předkládaly se různé ná-
vrhy, co by člověk chtěl se školou udě-
lat. Nevím,  s čím šli do konkurzu ostatní 
a tak nemohu ani přesně říct proč vy-
brali právě mě. Šel jsem s návrhem, že 
nebudu provádět žádné radikální změny. 
Přeji si, aby děti v klidu chodily do školy, 
aby učitelé učili, s důrazem na chování 
mezi lidmi, vztahy mezi žáky, vztah  
k rodičům, respekt k  hodnotám, které 
jsou již vybudovány. Děti by si měly na-
příklad uvědomit, že jsou tady v obci 
různé stavby, které vybudovali jejich ro-
diče nebo dědečkové, a které by měly 
sloužit všem. Bohužel však sami víte, že 
se často setkáváme  s projevy sprejerství 
a vandalismu. Měly by respektovat, že 
každá skupina lidí má své hodnoty a své  
představy o světě i o životě. Přál bych si, 
aby děti byly navzájem tolerantní, aby si 
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neubližovaly fyzicky ani psychicky. Ta-
ková je moje představa.“ 

Řekněte nám, prosím, něco  
o sobě. 

„Pocházím z malé obce Kunčičky  
u Bašky, takže život na vesnici znám. 
Poslední dva roky jsem působil ve 
Frenštátě pod Radhoštěm na sportovní 
základní škole jako zástupce ředitele. 
Předtím jsem byl šest roků zástupcem 
ředitele v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Prostředí menší venkovské školy mi bylo 
bližší než anonymní velká škola. Když 
jsem se dozvěděl o konkurzu na místo 
ředitele v Palkovicích, tak jsem se 
přihlásil. Navíc je zde nejmodernější 
škola v celém okolí, tak jsem to zkusil.“ 

Nás starší mrzí, že na slavnost-
ních akcích, třeba k výročí osvobo-
zení Palkovic schází každoročně me-
zi účastníky mládež zdejší školy. Ne-
ní to věcí vedení školy nebo učitelů 
dětem tyto akce doporučit v hodi-
nách dějepisu? Věnují se děti ve ško-
le vůbec regionálním dějinám? 

„V osnovách nechybí učivo dějin 
dvacátého století, ale je to věc školy, 

nakolik prosazuje, aby se to učivo učilo. 
Nedávno jsem četl na internetu článek 
ministra školství Lišky, který se tímto 
tématem přímo zabývá. I v organizač-
ních pokynech ministerstva školství je 
doporučení, aby se učitelé zaměřili na 
dějiny dvacátého století. Podle zjištění 
školské inspekce se ukázalo, že se vá-
lečné a poválečné dějiny, zejména pak 
padesátá léta pořádně neučí. Zatím 
nevím, jak je to na této škole. Dal jsem 
přímo do cílů celoročního plánu školy 
věnovat se dějinám druhé poloviny 
dvacátého století. 

A k těm regionálním dějinám - 
myslím si, že když se dítě učí o dobývání 
Ameriky a o dějinách různých jiných 
zemí, tak by mělo taky vědět o tom, kde 
bydlí, co se zde děje, co tady bylo 
v minulosti a jaké jsou  v tomto regionu 
významné památky. Které osobnosti zde 
žily a žijí a čím tento kraj proslavily. 
Myslím si, že nebude problém se re-
gionálním dějinám věnovat.“ 

 
Za rozhovor poděkoval  

Vilém Vlk 
 
 

 
 

Zahájení nového školního roku 
2008/09 v ZŠ a MŠ Palkovice 
 

V novém školním roce nastoupilo  
do 1. třídy celkem 22 dětí (11 chlapců  
a 11 dívek). 

Na 1. stupni se bude učit 129 dětí 
v 5 třídách, na 2. stupni 124 dětí  
v 6 třídách (dvě šesté a dvě deváté třídy). 
Celkem máme ve škole 253 dětí. Od  

1. října v budově školy otevřeme nové 
oddělení mateřské školy, v mateřské 
škole pak bude celkem 72 dětí. 

V pedagogickém sboru je 16 peda-
gogů ZŠ, 4 učitelky MŠ a 2 vychovatel-
ky ŠD. Nastoupily nové učitelky, paní 
Mgr. Dita Janošcová (matematika, fyzi-
ka), paní Mgr. Gabriela Nezhodová 
(anglický jazyk, hudební a tělesná vý-
chova) a do MŠ paní Mgr. Jana Radová. 
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Provoz  ZŠ a MŠ zajišťuje 9 provoz-
ních zaměstnanců, provoz školní jídelny 
6 zaměstnanců. 

Po vyučování mohou žáci navštěvo-
vat nepovinné předměty (cvičení z mate-
matiky, náboženství) a zájmové kroužky, 
např. rybářský, přírodovědný, sportovní, 
výtvarný, volejbalový, futsal, taekwon-

do, country, keramický, českého a ang-
lického jazyka. 

Děkuji všem zaměstnancům za pří-
pravu školy na nový školní rok. Přeji 
všem žákům, aby do školy chodili rádi, 
rodičům úspěšné a spokojené děti. Pra-
covníkům školy přeji, aby je práce 
s dětmi co nejdéle bavila. 

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy 
 
 

 
 

Organizace školního roku 
2008/2009 
 

Období školního vyučování ve 
školním roce 2008/2009 začne v pon-
dělí 1. září 2008.  

Podzimní prázdniny připadnou na 
pondělí 27. října a středu 29. října 
2008. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v pondělí 22. prosince 2008 a skončí 
v pátek 2. ledna 2009. Vyučování 
začne v pondělí 5. ledna 2009. 

Vyučování bude v prvním pololetí 
ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009.  

Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 30. ledna 2009. 

Jarní prázdniny v okrese Frýdek-
Místek budou zahájeny v pondělí 
2.března a skončí v neděli 8. března 
2009. 

Velikonoční prázdniny připadnou 
na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dub-
na 2009. 

Období školního vyučování ve dru-
hém pololetí bude ukončeno v úterý 
30. června 2009. 

Hlavní prázdniny budou trvat od 
středy 1. července 2009 do pondě-
lí 31. srpna 2009. 

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2009/2010 začne v úterý  
1. září 2009. 

 
 

 
 

Koně a koníčky pana starosty obce 
 

V minulých dnech odvysílal Český 
rozhlas v Ostravě ve svém pořadu 
“Hobby magazín“ rozhovor redaktora 
Artura Kubici s naším panem starostou 
o jeho zálibě-chovu koní. Proto se sou-
hlasem pana Radima Bače zveřejňuji 
zkrácený záznam rozhovoru: 

Redaktor: Kdy jste se začal za-
jímat o koně? 

R. Bača: “Já jsem v podstatě sedlák 
a koňský handlíř dohromady. Můj pra-
děda i děda byli „koňaři“, takže mi to 
zůstalo v krvi. Hned po vojně jsem měl 
takový sen, že si koupím jednu kobylu  
a dnes již mám třináct koní. Vzhledem 
k současnému pracovnímu vytížení ne-
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můžu mít všechny doma, proto je mám 
ustájeny v Polsku, na Slovensku a Valaš-
sku.“ 

Redaktor: Pašovali někdy vaši 
předkové koně z Polska do Čech? 

R. Bača: “Určitě. Pašovali nejen 
koně, ale i hovězí dobytek, ovce ap., 
aby se uživili. Největší zážitky byly  
z pašování mezi Moravou a Sudety. 
Jeden z bratrů mého dědy rozbíjel 
postupně pouliční osvětlení a děda nebo 
další z bratrů vedl za tmy dobytek do 
Sudet nebo na Moravu a opačně.“ 

Redaktor: Takže máte v genech 
handlířství, jak to prožíváte dnes? 

R. Bača:“Prožívám to tak, že vidím 
koně a chci ho mít. To je jedna radost 
koňského handlíře a další radost je, když 
se kůň dobře prodá. Každý handlíř má 
dvě radosti, když dobře koupí a ještě lé-
pe prodá.“ 

Redaktor: Jak se prodává dnes 
takový kůň? Tak že ho někde při-
vedete, ukážete jeho zuby, jestli 
chodí v pořádku, jestli má správ-
nou srst, jak to vůbec probíhá? 

R. Bača: “Jsou různé možnosti jak se 
prodávají nebo nakupují koně. Jedna je 
prostřednictvím aukce, kde se kůň před-
vádí. Další možnost je -  a ta je daleko 
rozšířenější, že se kůň prodává přímo ze 
stáje na různá doporučení. Samozřejmě, 
že se uvádí u koně věk, jeho vlastnosti, 
zdravotní stav, zkrátka hovoří se o všem 
co kupce zajímá.“ 

Redaktor: Jak se pozná špatný 
kůň? 

R. Bača:“Někdy se pozná, někdy se 
nepozná, někdy je to “potvora“ hned na 

první pohled a někdy poznáte za dlou-
hou dobu, že jste koupil „zajíce v pytli“. 
Teď už se zabývám pouze dostihovými 
koňmi. Tam se to pozná na dostihové 
dráze.“ 

Redaktor:jsou nějaké finty, že 
vám třeba někdo nabízí koně,že ho 
přebarví, nebo mu vyspraví chrup? 

R. Bača: “Staří handlíři používali růz-
né metody, o tom ale nemohu mluvit, 
protože nejsem takový pamětník, vím to 
jen z doslechu. Dnes jsou koně v pod-
statě všechny čipované, mají tzv. výžeh, 
takže takový nějaký „úlet“ již dnes skoro 
nehrozí.“ 

Redaktor: Zabýváte se jen dos-
tihovými koňmi, máte nějaké vý-
sledky? 

R. Bača: “Loni jsme měli koníka při 
Velké pardubické v rámci dostihu kate-
gorie steplechase pro čtyřleté. Celý do-
stih vedl, nakonec doběhl druhý. Letos 
jsme vyhráli dostih v Albertovci a dostih 
v Topolčankách. Chystáme se do Mera-
na v Itálii s koněm zakoupeným na aukci 
na dražbě v Polsku. Je to nejvíce doto-
vaný středoevropský dostih v Itálii a vždy 
velký zážitek.“ 

Redaktor: Děláte starostu Pal-
kovic, takže toho času moc nemá-
te, podílí se na tom vašem nadšení 
také vaše rodina? 

R. Bača: “Samozřejmě bez podpory 
rodiny bych to nezvládl, od sušení sena 
až po některé organizační věci, v pod-
statě celoroční a celorodinná záležitost.“ 

 
Z rozhlasu zaznamenal Vilém Vlk 
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Sport... 
 

 
Volejbal v Palkovicích 
 

V sezóně 2007/08 se opět podařilo 
volejbalovému družstvu mužů „A“ po-
stoupit do 2. národní ligy. V nastávající 
sezóně tak bude hrát nejvyšší volejbalo-
vou soutěž v našem okrese a my by-
chom Vás tímto chtěli pozvat k návštěvě 
naší nově přebudované sportovní haly  
a podpoře tohoto krásného kolektivního 
sportu. 

Nebývalé úspěchy, které dosahujeme 
ve volejbale v naší vesnici v posledních 
letech, jsou výsledkem mnohaleté práce 
generací volejbalistů. Sláva Palkovic díky 
tomuto sportu překračuje hranice sever-
ní Moravy a letos zde přivítáme napří-
klad družstva z okolí Brna, Olomouce, 
Valašska i Uhersko-Hradišska. Vzhle-
dem k stárnutí hráčského kádru a narůs-
tající kvalitě soutěže jsme v posledních 
letech nucení hledat spoluhráče i mimo 
naší obec.  

Ženský volejbal se v Palkovicích hraje 
na dobré krajské úrovni. O co se však 
stále snažíme a co se nám daří zatím 
zejména v ženských kategoriích je vý-
chova mládeže. 

Pro následující léta se nám podařilo 
zajistit kvalitní vyškolené trenéry pro 
mládežnická družstva obou pohlaví a je 
tak jen na Vás, zdali se přijdete na nás 
podívat a zdali pošlete vaše ratolesti do 
našich oddílů, aby se měli možnost nau-
čit tento překrásný kolektivní sport, kte-
rý můžou hrát všichni bez rozdílu věku. 

Rozpis podzimních zápasů II. Národ-
ní ligy volejbalu mužů skupina „C“ 
4. 10. 2008 Střelice - Palkovice 
11. 10. 2008 Palkovice - Uničov 
25. 10. 2008 Holubice - Palkovice 
1. 11. 2008 Palkovice - Holešov 
8. 11. 2008 Hlučín -  Palkovice 
22. 11. 2008 Hošťálková - Palkovice 
29. 11. 2008 Palkovice - Drásov 
6. 12. 2008 Letovice - Palkovice 
13. 12. 2008 Palkovice - Bučovice 
 

V soboty se hrají vždy dvojzápasy 
s prvním začátkem v 10.00 
 
Rozpis Krajského přeboru II. třídy 
ženy  
20. 9. 2008 Palkovice - Orlová 
27. 9. 2008 VOKD Poruba  

- Palkovice 
4. 10. 2008 Palkovice - Třinec 
11. 10. 2008 OU Ostrava „A“  

- Palkovice 
18. 10. 2008 Palkovice - Raškovice 
1. 11. 2008 Frýdek-Místek C  

- Palkovice 
8. 11. 2008 Palkovice - Kozlovice 
22. 11. 2008 Palkovice - Český Těšín 
29. 11. 2008 Karviná - Palkovice 
6. 12. 2008 Palkovice - Bohumín 
13. 12. 2008 OU Ostrava „B“  

- Palkovice 
 

V sobotu se hrají vždy dvojzápasy 
s prvním začátkem v 10.00 
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Krajský přebor Juniorek  
skupina „B“ 
5. 10. 2008 Mosty u J. - Palkovice 
12. 10. 2008 Palkovice  

- Frýdek-Místek 
19. 10. 2008 Kunčice p/O - Palkovice 
2. 11. 2008 Palkovice - Raškovice 
 
 

 
9. 11. 2008 Kopřivnice - Palkovice 
 

V neděli se hrají vždy dvojzápasy 
s prvním utkáním v 10.00 

 

Zpracoval:  
MUDr.Ing.Zeman Kamil 

 
 

 
 

Fotbalový turnaj na Myslíku 
 

Dne 26. července 2008 se na Myslí-
ku uskutečnil fotbalový turnaj v malé 
kopané na umělé trávě, který pořádal 
TJ Sokol Myslík. Turnaje ze zúčastnila 
mužstva Myslík „A“, Myslík “B“, SDH  
Myslík, Felčar, Měrkovice, SPŠE, Po-
kémoni a Palkovice. Hrálo se systémem 
dvou skupin po čtyřech, z nichž postu-
povaly dva nejlepší celky, které se ná-
sledně utkaly v play-off. Vítězství obháji- 
lo mužstvo z Měrkovic, na druhém místě  
 
 

se umístil domácí „A“ tým a na třetím  
místě skončilo družstvo SPŠE. Zpestře-
ním celého turnaje bylo vystoupení ma-
žoretek a exhibiční utkání žen. Turnaj se 
odehrál za příjemného slunečného po-
časí. Své týmy přišlo povzbudit i velké 
množství diváků, pro které bylo připra-
veno bohaté občerstvení. 

Akce se vydařila, za což patří dík 
všem pořadatelům a snad se můžeme 
těšit na další ročník. 

TJ Sokol Myslík

 
 

 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 

V měsíci červenci 
2008 se mezi jubilan-
ty - "kulaté" a "půlku-
laté" zařadily paní Ma-
rie Sasynová z Palko-
vic, paní Božena Krp-
cová z Myslíka a muž-

skou společnost jim zajišťuje pan Anto-
nín Řezníček z Palkovic. 

V měsíci srpnu pak slavné životní ju-
bileum oslavila paní Helena Bujnochová 
z Palkovic. 

 
S přáním všeho nejlepšího, hlavně 

hodně zdraví a rodinné pohody v kru-
hu nejbližších, přichází tímto i Zastu-
pitelstvo obce, Rada obce, SPOZ OÚ 
Palkovice a redakční rada Palkovic-
kých listů. 
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Dne 19.7.2008 oslavili slavnou 
"Zlatou svatbu" manželé Ludmila  
a Stanislav Trojčínští z Palkovic, 
6.9.2008 pak stejné výročí počátku 
společné cesty životem manželé Marie 
a Ludvík Strakošovi z Myslíka. 

 

"Jubilejním" manželským párům tím-
to srdečně blahopřejeme a do dalších 
společných let přejeme mnoho zdraví  
a spokojenosti v kruhu svých nejbližších.  

Zastupitelstvo obce, Rada obce, 
SPOZ OÚ Palkovice a redakční rada 
Palkovických listů. 

 
 

 
 

Manželé Milada a Zdeněk Halatovi 
oslaví 11. 10. 2008 zlatou svatbu 
 
Bílé šaty, kytka, prsteny 
tak to vždy na počátku bývá, 
u mnohých však vzápětí, 
vše rychlý konec mívá. 
 
To se ovšem nedá říci 
o této šťastné dvojici. 
 
50 let po boku 
vydrželi věrně stát, 
nebylo to však vždy lehké, 
to za pravdu vám mohu dát. 
 
Manželství je velká práce, 
jenom láska nestačí. 
Je to pochopení a tolerance, 
na které se oba podílí. 
 

 
 
Vykročili vstříc svým snům, 
postavili spolu dům. 
A aby jejich štěstí bylo větší, 
přišly na svět dvě krásné děti. 
 
Navzdory té dlouhé době 
umí se spolu smát, 
povídat a rozumět si, 
stále je na nich láska znát. 
 
Přejeme jim za nás všechny 
ještě spoustu lásky upřímné, 
k tomu zdraví plné hrsti 
a štěstí, které nehyne. 
 

Přejí dcera Zdeňka s rodinou  
a syn Petr s rodinou. 

 
 
 

Rozloučili jsme se… 
 

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

 

Paní Anežka Pustková, paní Marie 
Mikendová a paní Vítězslava Jalůvková, 
všechny z Myslíka, se v měsíci červenci 
2008 se svými nejbližšími navždy roz-
loučily. 

Všem pozůstalým vyslovujeme tím-
to jménem Zastupitelstva obce, Rady, 
SPOZ a redakční rady Palkovických 
listů upřímnou a hlubokou soustrast. 
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Rybářský večírek MS ČRS Palkovice  
 

Pozvánka 
Tradiční rybářský večírek nejen pro své členy, ale  

i širokou veřejnost a příznivce „Petrova cechu“ 
pořádá výbor Místní skupiny Palkovice v termínu  
18. října 2008 od 18.00 hod. v rekreačním středisku 
Poltesko-Palkovické Hůrky. 

Pro každého účastníka jsou připraveny dvě večeře z rybích specialit. Stoly 
budou dle vašich objednávek místenkové pro 4-6-8-10 a 12 osob. Protože ka-
pacita sálu je omezená, pro 164 hostů, je nutné si vstupenky objednat v termínu 
do 30. září 2008 u členů výboru nebo také telefonicky. Dopravu účastníků na 
Hůrky i zpět zajišťujeme zájezdovým autobusem. 

Jste srdečně zváni! 
Bližší a podrobné podmínky jsou zveřejněny  

ve vývěsní skříňce rybářů u restaurace Kubala. 
 
 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 
 

Ve středu 20. srpna 2008 jsme uspo-
řádali v areálu pana Bači “plackové ho-
dy“. Již tradiční každoroční akce se kona-
la za účasti 86 členů a příznivců našeho 
klubu a také několika vnoučat. Všichni 
měli možnost svézt se na jezdeckých ko-
ních pana Radima Bače. Osm kuchařek 
zpracovalo 25 kg bramborové hmoty na 
výborné palkovické placky. K dobré ná-
ladě hrálo klubovní duo harmonikářů 
Chlebek - Kalkus. Členové se bavili a zpí-
vali až do pozdního večera. 

V pátek 29. srpna 2008 se k uctění 
památky zahynulého amerického letce 
Russella Payneho, (zahynul před kon-
cem druhé světové války), uskutečnila 
pěší procházka k tomuto pomníku. Bo-
hužel za malé účasti členů. Zasvěcený 
výklad o tehdejší válečné situaci podal 

člen letopisecké komise OÚ a vedoucí 
turistického oddílu mládeže pan Jarek 
Šupina. Mladí turisté označili cestu zna-
kem pomníčku. 

 
Připravujeme: 
 

Ve čtvrtek  9. října 2008 připravu-
jeme zájezd do vinného sklípku pana 
Poláška na jižní Moravě ve Svatoboři-
cích.  Odjezd 9. 10.2008 v 7 hodin rá-
no směr Myslík, Kozlovice, kde mohou 
přistupovat naši členové. 

Ve středu l2. listopadu obnovujeme 
tradiční akci “Důchodci se baví“. Dosud 
se do programu přihlásily soubory - “Pil-
ky“ ze Lhotky, Klub důchodců z Lučiny 
vyšle aerobic žen a Seniorklub z Kr-
melína nás pobaví “Písničkami z lázní“. 
Místo akce bude určeno dodatečně. 

Noví členové: Pavel Švorc, Palkovice 
č. 320. 
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Jubileum:  
září: 
kulaté: ing. Vašínek Stanislav (18. 9.) 
půlkulaté: Vycpálek Zdeněk (19. 9.) 
 
 
 

říjen: 
kulaté: Sochová Marie (6. 10.), 
Krpcová Božena (13. 10.) a Pustková 
Božena (17. 10.) Blahopřejeme! 

Z pověření Seniorklubu:Vilém Vlk 
 
 

 

 
 

Španělské pomeranče 
 
Při jedné společenské akci, kdy jsme 

si vyprávěli své životní zážitky, či životní 
příběhy mě obzvláště zaujal jeden, i když 
i ty ostatní byly zajímavé. A to proto, že 
byl živý a na současnou dobu velice 
aktuální. 

To, když paní Alena, mladá žena 
z naší obce vyprávěla, jak chtěla zbo-
hatnout, pěkně si přivydělat, ale také 
přilepšit své rodině sběrem španělských 
pomerančů. 

Začátek byl naprosto nevinný. In-
zertní nabídka jedné z nejmenovaných 
agentur vypadala velice přitažlivě a dů-
věryhodně. Jednalo se o tříměsíční bri-
gádu v prosluněném Španělsku v zim-
ních měsících leden až březen. Samo-
zřejmě na naše poměry za velmi výhod-
ných finančních podmínek, včetně so-
lidního ubytování, ale o vlastní stravě. 

Kdo by odolal? Od nabídky k činu 
scházel jen krůček. „Sehnala jsem si 
kamarádku Marii, abych v daleké cizině 
nebyla sama. Telefonicky jsme si s agen-
turou sjednaly schůzku. Uzavření smlou-
vy bylo jednoduché a rychlé. 

Krátce na to jsme vyrazily na cestu 
linkovým autobusem směr Španělsko – 
Valencie v oblasti Andaluzie. Ve Valen-
cii nás měl očekávat agenturní dealer, 

který nás měl ubytovat, vyřídit pobyt  
a pracovní povolení. 

Po vystoupení z autobusu okolo  
15. hodiny nás čekalo první zklamání. Ni-
kdo nás nečekal. Volaly jsme na čísla, kte-
rá jsme před cestou obdržely, ale nikdo 
nám telefony nebral. Nervozita rostla  
a dnes už to mohu říci, že i napětí  
a strach, co bude dál? Teprve okolo  
21. hodiny dorazil i s tlumočnici agenturní 
dealer. Snědý muž, byl to Rus, přesněji 
Arménec (kde až ta mafie pronikla?). Nej-
prve nám odebral cestovní doklady, (OP) 
to prý proto, aby nám mohl vyřídit pra-
covní povolení a pobyt. Pak nás odvezli 
na ubytování, kde nás čekalo zklamání čís-
lo dvě. Byt byl 3+1, spíše se dá říci, že ho-
lobyt, kde už bydleli další tři Češi. Byt byl 
prázdný, jen na podlaze matračky. K na-
šemu štěstí, ale s teplou a studenou vo-
dou, takže základní hygiena byla zajištěná. 

Zklamání číslo tři. Následujících 14 dní 
jsme marně čekaly na práci, vracení ces-
tovních dokladů, pracovní povolení i po-
volení k pobytu. Skromně jsme žily z to-
ho, co jsme si přivezly s sebou.“ 

Paní Alena však byla připravená i na 
to nejhorší.  Při příjezdu odevzdala dea-
lerovi jen svůj OP a u sebe si nechala 
tajně cestovní pas. Takže se alespoň 
mohla pohybovat jako turistka (dobrá to 
rada nad zlato). 
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„Po 14 dnech nás v noci naložili do 
autobusu, vrátili občanské průkazy a od-
vezli do Seville. Konečně jsme začaly 
pracovat, ale bez pracovního povolení, 
což bylo velmi nebezpečné. Pracovní 
doba 9.00 – 18.00, ale ne v  hodinové 
mzdě, jak bylo slibováno, ale na počet 
načesaných bedýnek. Pak začalo období 
dešťů, kdy se nesbírá a nepracuje. Náš 
celkový  výdělek činil 180 euro, ale to 
jsme dopadly poměrně dobře. Byly tam 
i případy, kdy nedostali zaplaceno vů-
bec. Obrátily jsme se telefonicky na čes-
kou agenturu, ale ta se vůbec neozvala. 
Po šesti týdnech jsme se vracely na 
vlastní náklady zpět a náš výdělek místo 
plánovaného a vysněného bohatství sta-
čil sotva na úhradu pobytu, stravy a zpá-
teční jízdenky. 

Takže nakonec tím velkým bohat-
stvím se pro nás stala nová životní zku-
šenost jak příště nenaletět a nevěřit dů-
věryhodným a stoprocentním nabídko-
vým agenturám. Druhou nezapomenu-
telnou zkušeností se pro nás stali sa-

motní španělští obyvatele. Jsou to pří-
jemní a přívětiví lidé a k tomu poznání 
překrásné krajiny Španělské země. 

S radosti, ale i se slzami v očích jsme 
doma vystupovaly z autobusu a vítaly se 
s rodinnými příslušníky.“ 

Tento příběh zveřejňuji ne proto, 
abych publikoval jednu z mnoha těžkých 
životních zkušenosti, ale proto, abych 
upozornil Vás další důvěřivé, zejména 
mladé spoluobčany, co Vás všechno 
může v životě potkat. Jak se zachovat, 
aby jste i vy nenaletěli. Tento příběh na-
konec skončil, i když se strachem po-
měrně s dobrým koncem a šťastným ná-
vratem. Ale ne vždy to tak musí byt. 

Děkuji paní Aleně, že mi dovolila  
a dala souhlas k zveřejnění svého život-
ního příběhu pro poučení nás všech. 

(Poznámka: S důvodu anonymity je 
jméno vymyšlené a změněné. Autorovi 
článku je však pravé jméno známé). 

 
Stanislav Harabiš 

 
 

 
 
 

 

Lidé kolem nás... 
 

 
Na Myslíku se pilně čte 
 

Byly prázdniny a tak jsem se do nové 
prostorné knihovny na Myslíku nedostal, 
ale navštívil jsem paní knihovnici Jiřinu 
Kubečkovou doma. Zrovna pilně praco-
vala na své zahrádce. Neměla sice v hla-
vě statistiku o knihovně, ale „zpovídání“ 
bylo o to srdečnější: 

Jak dlouho již tuto práci kni-
hovnice na Myslíku děláte? 

Když jsem začínala, měla moje dcera 
asi pět nebo šest let, takže podle toho 
usuzuji, že to dělám asi čtyřicet let.“ 

Kolik u vás máte čtenářů, řekl 
bych návštěvníků, zájemců o kni-
hy? 

„Při půjčení zapisuji číslo domu. Pod 
některým číslem se třeba skrývají dva až 
tři lidé, takže čtenářů je víc než po-
pisných čísel, kterých je asi padesát.“ 
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Chodí si k Vám půjčovat knihy 
také mládež? 

„To se právě říci nedá. Sice občas 
někdo z mladých zavítá, většinou chtějí 
povinnou četbu do školy, ale je to velice 
málo. Když si babičky přijdou půjčit 
knihy pro sebe, zároveň si půjčí i pro 
děti nebo je s sebou přivedou. Několik 
dobrých mladých čtenářů mám.“ 

Jaký máte přísun nové literatury 
z palkovické knihovny? 

„ Každý rok dostáváme takzvané tři 
putovní balíky knih, a to z knihovny 
z Brušperka,  protože pod ně organizač-
ně spadáme. Každý balík obsahuje 
zhruba 50 až 60 knih, takže je hned 
vystavím na pult a ty se pak samozřejmě 
půjčují podle zájmu. Skladba knih je 
různá, jak pro děti a dospělé, tak i ně-
jaké naučné knihy.“ 

Můžete si tedy sama říci o něja-
ké knihy, o které byste měli zájem? 

„Mohla, když máme nějakou poradu 
v Brušperku, tak si některé knížky o kte-
ré mají naši čtenáři zájem vyberu a takto 
jim vyhovím. Knihy tedy dostanu na rok. 
Pro mládež vychází opravdu pěkné 
knihy a opravdu mne mrzí, že o ně 
zájem není.“ 

 

V Palkovicích začínají s digitál-
ní registraci, už jste s ní také zača-
la? 

„Zatím, jak jsem byla informována ji 
nebudeme zavádět. Jinak máme s palko-
vickou knihovnou dobrou spolupráci.“ 

Jaký druh čtenářů k vám nejvíce 
chodí? 

„Mám hodně starších stálých čtená-
řů. Důchodci spíše chodí pro časopisy, 
protože už málo vidí. Mnozí z těch star-
ších nemají rádi televizi, proto si chodí 
půjčit knížky.“ 

Na závěr ještě dotaz, s čím máte 
problémy, co byste chtěla pomoct 
vyřešit? 

„Co bych chtěla? Obec se o nás 
dobře stará, máme nové prostory ve 
staré škole a máme spoustu knížek, víc 
jich nikdy nebylo. A přece jen, chtěla 
bych, aby k nám chodilo více lidí. Aby si 
našli čas na přečtení knihy, třeba teď 
v nadcházejícím  zimním období. 

K propagaci nových knih mám urče-
nou vývěsní skřínku u bývalé prodejny 
Jednoty.“ 

 
Na Myslíku se dotazoval  

Vilém Vlk 

  
 

 

Kino 
 

 
Dostaňte agenta Smarta 
Nová americká akční komedie.  
Zachraňuje svět a užívá si to... 
Pátek 3.10.2008 v  19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
111 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 10. Července 2008 
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Letopisy Narnie: Princ Kaspian 
Nový americký dobrodružný fantasy 
film pro celou rodinu. 
Neděle 5.10.2008 v  16.00 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění, 144 
minut, širokoúhlý,  
premiéra: 19. Června 2008. 
 
Akta X: Chci uvěřit 
Nová americká sci-fi detektivka. Prav-
da je tam uvnitř …  
Pátek 10.10.2008 v  19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
105 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 24. Července 2008 
 
Bathory 
Nové české dlouho očekávané drama. 
Vzkříšení čachtické legendy. 
Pátek 17.10.2008 v  19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české znění, 
140 minut, klasický,  
premiéra: 10. Července 2008 
 
Neuvěřitelný Hulk 
Nový americký sci-fi fantasy film. Ne-
nechte ho vzteky zezelenat. 
Pátek 24.10.2008 v  19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
112 minut, klasický,  
premiéra: 17. Července 2008 

VALL-I 
Od 14. srpna máme pro Vás připrave-
ný animovaný rodinný film od tvůrců 
filmů Hledá se Nemo a Ratatouille. 
Neděle 26.10.2008 v  16.00 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
103 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 10. Dubna 2008. 
 

 
 
Mumie: Hrob Dračího císaře 
Nový americký film žánru Action - 
advantures. Zlo se právě probudilo. 
Pátek 31.10.2008 v  19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky, 
111 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 31. Července 2008 
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Od 8. října nové cvičení v prostorách tělocvičny v Palkovicích 

PILATES   /   FLEXI-BAR 
Pilates - Metoda Pilates věří, že díky zpev-

nění jádra těla, celé tělo bude vyvážené a formo-
vané. Všechny Pilates pohyby vycházejí z břiš-
ních svalů a svalů spodních zad. Jsou vymyšleny 
tak, aby pracovaly menší svaly, které napomáhají 
větším svalům a zároveň danou svalovou oblast 
protáhly. Přestože se jedná o low-impact cvičení, 
jde o cvičení velmi intenzivní. Cvičí se na zemi nebo s pomocí malých a velkých 
balónů. Pilates je ideální pro všechny, staré či mladé,tenké či širší, pro lidi  
v kondici i bez, stejně tak pro ty s chronickými bolestmi, po úrazu, nebo ast-
ma. 

FLEXI-BAR- Jeho účinků využívají ke tréninku 
jak vrcholoví sportovci, tak rehabilitační pracovníci pro 
své nemocné pacienty. Flexibar účinkuje velice rychle 
a za krátkou dobu. Při cvičení zapojíte hluboké sval-
stvo partií zad, břicha a paží. Velice rychle pocítíte 
účinky, zejména v oblasti zad, které Vás zbaví chronic-
kých bolestí.  

Jednotlivé cviky a sestavy s Flexibarem jsou velice 
jednoduché a naučí se je prakticky každý. Ke cvičení  
s Flexibarem NEMUSÍTE BÝT SPORTOVCEM! 
Chce to jen udržet správný postoj a koncentraci k tomu, 
abyste Flexibar správně rozhýbali. 
 

Cvičí se vždy ve středu 
 

Nejvhodnější kombinace pro veliký účinek je 
kombinace obou cvičení 

 

17.30 - 18.15   Pilates 
 

18.15 - 19.00   Flexi bar - nutná rezervace, pouze 10 míst 
 

Cena 1 vyučovací hodiny / 45 minut / je 60 Kč 
 

www.supercviceni.cz     608 830 033
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Nabízíme: 

 

- stavby rodinných domů, opravy a jejich rekonstrukce 
- zateplení fasád minerální vatou, polystyrénem 
- veškeré zednické práce, sádrokartóny 
- obklady, dlažby, omítky, fasády, ploty 
- zámkové dlažby 
 

Kontakt: 
Jiří Fluksa, Příborská 12/1585, Frýdek-Místek 

(vedle železářství Modrá labuť) 
 

608 877 165 
 

www.mattysgroup.cz 
 

(při předložení inzerátu sleva 3%) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termínový kalendář 
 

 
9. 10. Seniorklub – Zájezd do vinného sklepa ve Svatobořicích 
18. 10. MS ČRS Palkovice – Rybářský večírek – od 18 hodin,  

Palkovické Hůrky 
5.11.  Slavnostní otevření tělocvičny 
 

 
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 2. 10. 2008. Vychází osmkrát ročně. 
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