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Pranostika 
 

 
Zářijový déšť polím potrava. 

Zářijové spršky pro víno otrava. 
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 

Na dešti v září rolníku moc záleží. 
Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta. 

Bouřky v září na jaře mnoho sněhu. 
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. 
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Rozhovor se starostou obce 
- pokračování 

 

Pane starosto, blíží se konec 
čtyřletého funkčního období za-
stupitelstva naší obce. Palkovické 
listy dnes vycházejí v tomto vo-
lebním období naposled. Dovolte 
mi z pověření tiskové komise Vás 
požádat o pokračování v rozho-
voru, jak ty 4 roky byly úspěšné, 
či neúspěšné, co se nám podařilo, 
či nepodařilo splnit. 

Rád bych náš rozhovor zahájil 
otázkou o kapacitě a technickém 
stavu vzdělávacího zařízení, mys-
lím tím školu a školku. 

„Tak nejdříve technický stav. Přesně 
před osmi lety jsme s velikým nadšením 
otevírali novou školu, která se stala chlou-
bou nejen obce, ale i širokého okolí. By-
li jsme na ni velice hrdi a mysleli jsme si, 
že kromě malby tříd a běžné údržby na 
ni nesáhneme nejméně dvacet let. Jenže 
hned první dva roky nám rampouchy 
ledu poničily okapové žlaby a došlo  
i k zatečení. To se opakovalo i v násle-
dujících letech. Následovalo v záruční 
době reklamační řízení s dodavatelskou 
firmou Beskydskou stavební z Třince. 
Úspěchy se však nedostavily. K tomu se 
přidala hniloba oken, která jsou již 
z 80% v reklamačním řízení vyměněna. 
Do budovy však dále zatéká, každý rok 
se mění část okapových žlabů a náprava 
je zatím v nedohlednu. Dodavatelská  
a projekční firma se vymlouvají jedna na 
druhou. Trpělivost nás už přešla a o ře-
šení jsme požádali naše právní zástupce. 
Výsledek je, že nikdo z tří oslovených 
právníků nedoporučuje jít do soudního 

sporu, jelikož i vypracované posudky 
soudních znalců se rozcházejí v názoru 
na vhodnost volby typu a krytiny stře-
chy. Společně s dodavatelem stavby či-
níme kroky k postupnému odstranění 
závad. 

Druhou naší školní budovou je mateř-
ská školka, která je umístěna v budově 
obecního úřadu. Kapacita je však napros-
to nedostatečná a nejsme již dva po sobě 
jdoucí roky schopni uspokojit všechny zá-
jemce. V roce 2009 jsme ve spolupráci 
s ředitelem školy provedli reorganizaci 
školních místností a uvolnili je pro jednu 
třídu mateřské školy, v níž bylo umístěno 
více jak 20 dětí předškolního věku. 
V letošním roce ( 2010 ) nám Beskyd 
Agro uvolnilo několik kanceláří ( byli  
u nás v nájmu ), do kterých se přestěho-
val obecní úřad. A do uvolněného pro-
storu obecního úřadu se rozšířila část ma-
teřské školy. Tato reorganizace si vyžáda-
la neplánovaných nákladů ve výši přes 
450 tisíc korun z obecního rozpočtu. 

Tím jsme však naše možnosti vyčer-
pali a zachránit nás může jen výstavba 
nové budovy mateřské školy. Na ni již 
léta myslíme, udělali jsme pro ni i první 
kroky. Máme vykoupené pozemky, vy-
pracovanou technickou dokumentaci, 
vyřízené územní rozhodnutí i stavební 
povolení. Co nám však schází je přidě-
lení finančních datací. 

Co se týče vnitřního vybavení školy, 
domnívám se, že je téměř špičkové, na 
vysoké úrovni, což přispělo k tomu, že 
ve školním roce 2009/10 – 160 žáků 
z 251 prospělo s vyznamenáním. Ale  
o tom všem by mnohem přesněji mohl 
pohovořit Mgr.Ivo Fišer, ředitel naší ško-
ly.“ 
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Co říkáte na dopravní obsluž-
nost naší obce? 

„Toť otázka. Musím se hned v úvo-
du přiznat, že autobusů v poslední době 
využívám velice málo, skoro vůbec. To 
však neznamená, že o dopravní obsluž-
nosti v naší obci vím jen málo. Dvakrát 
do roka jsou obce zvány na „Odbor do-
pravy krajského úřadu Moravskoslezské-
ho kraje“ k řešení dopravní obslužnosti, 
úpravy jízdních řádů, ale také k rušení 
nerentabilních spojů. Vedoucí odboru 
dopravy pan Ing. Muras neopomene Pal-
kovicím připomenout, že poloha obce 
ve středu měst mezi Vsetínem, Rožno-
vem p.R., Frenštátem p.R., Frýdlantem 
n.O., Frýdkem-Místkem a Ostravou nás 
přímo předurčuje k nevídané dopravní 
obslužnosti, která předčí mnoho spojů 
MHD. A já mu musím dát za pravdu. 
Nechal jsem si od komise dopravy vy-
pracovat přehled spojů projíždějících 
naší obci a byl jsem mile překvapen. 
Pro vaši informaci uvádím, že ve směru 
do Frýdku-Místku v pracovní dny pro-
jede naší obcí 44 spojů a z toho 19 
pokračuje až do Ostravy. Zpět je to ješ-
tě o dva spoje více. Mezi Palkovicemi  
a Frýdlantem n.O. včetně linky na Sta-
říč je to v pracovní dny 15 spojů, 
z toho přímo do Staříče jich jede pět. 
Podobně je tomu i zpět. Ve dnech pra-
covního klidu a svátků to je ve směru 
FM 22 spojů, z toho 16 spojů až do 
Ostravy. Podíval jsem se do jízdních řá-
dů okolních obcí a musím konstatovat, 
že máme suverénně navrch. Přitom  
se nebráním některým opodstatněným 
připomínkám našich občanů, že jim 
některé spoje nevyhovují nebo jim byly 
zrušeny. Zde musím na vysvětlenou říci, 

že jejich připomínky nekončí v koši, že 
jsou zpracovány a zaslány k řešení pře-
pravcům i odboru dopravy kraje. Řeše-
ní nebývá vždy  nejúspěšnější. Přeprav-
ci mají ze strojků prodávajících jízdenky 
přesný přehled o počtu cestujících  
a tím i rentabilitě spojů. A pokud neví-
te, tak vám musím prozradit, že v pra-
covní dny hradí ztrátovost přepravcům 
Moravskoslezský krajský úřad, kterému 
na dotace schází milióny korun, takže 
právě on má v řešení připomínek po-
slední slovo a stejně tak i k řešení ne-
rentabilních spojů. Ve dnech pracovní-
ho klidu tj. soboty, neděle a svátky hra-
dí ztrátovost přepravcům obce. Pro vaši 
informaci prozradím, že za funkční ob-
dobí 2006 – 2010 bylo z rozpočtu ob-
ce vyplaceno přepravcům za ztrátovost 
v dopravě přes 800 tisíc korun. Co je 
snad nejhorší, že rok co rok ubývá po-
čtu přepravovaných osob. Za posled-
ních deset let je to dle informací téměř 
31%. To vše má vliv na stálé zvyšování 
dotací, ale také na to, že  rok od roku 
stoupá cena jízdného.  

Na závěr se musím našim cestujícím 
omluvit, že se nám nepodařilo postavit 
několik čekáren, hlavně ve směru na 
Kozlovice (Kubala, Tomis, Kuchař, Mys-
lík kaple). Není to tak úplně jednoduché, 
vyžaduje to mnoho vyjádření a povolení. 
Hlavně v oboru bezpečnosti silniční do-
pravy. Těším se však, že se brzy dočká-
te.“ 

 
Pane starosto, teď z trochu ji-

ného „soudku“, co kultura a sport 
v obci? 

„To je otázka na celé odpoledne, 
kdybych měl vyprávět o všem, co se 
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v kultuře a tělovýchově v obci všechno 
děje. Z obecního hlediska organizujeme 
dvě velké akce. Tou první je novoroční 
výšlap na vrchol Kubánkov za účastí cca 
300 návštěvníků. Tou druhou jsou Obec-
ní dožínky. Letos již osmé v pořadí za se-
bou a vždy za účastí našich předních 
umělců a souborů. Ty letošní navštívilo 
okolo 2500 návštěvníků. Musím ale říci, 
že jejich pořádání přesahuje rámec naší 
obce i rozpočtu. Již druhým rokem se 
Dožínky konaly za podpory Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje.  

Kulturu a sport dotujeme z obecního 
rozpočtu značnou částkou – přes dva 
milióny korun. 

Vemte si jen provoz kulturního do-
mu, tělocvičny a knihoven, dotace spol-
kům a další.  

Protože je otázka, kterou jste mi po-
ložil velmi zajímavá, ale také obsáhlá, 
předám ji k zodpovězení předsedkyni kul-
turní a školské komise, která se danou 
problematikou velmi podrobně zabývá  
a byla by škoda čtenáře Palkovických lis-
tů o toto ochudit. 

 
Co říkáte na technické služby 

místního hospodářství? 
„Myslím si, že se můžeme pochválit. 

Za poslední čtyři roky se nám podařilo 
z rozpočtu obce a ziskaných dotací  
nakoupit potřebnou techniku k údržbě  
a zvelebování obce. Nejsme závislí na 
službách externích firem, pro které jsme 
byli pouze okrajoví zákazníci. Podařilo 
se nám i dobrou personální prací získat 
kvalitní pracovníky k obsluze nakoupe-
ných strojů. Ve většině případů jsme vy-
užili dotace z úřadu práce, a to jak na 
vytvoření nových pracovních míst, tak  

i na déle nezaměstnané občany. Věřím, 
že je jejich práce na vzhledu obce vidět, 
a že  si toho občané určitě všimli. Já 
osobně si jejich práce velice vážím.“ 

 
A co výstavba obce v nejbližší 

budoucnosti? 
„Určité představy, plány a studie 

máme připravené. Jsou však závislé na 
ochotě a zájmu nového zastupitelstva 
v nich pokračovat. A také bude záležet 
na přidělení státních dotací a fondů EÚ. 

Připravena je kompletní dokumenta-
ce pro odkanalizování zbytku obou částí 
obce. Dále je dokončena projektová do-
kumentace na rozšíření sítě chodníků 
k okrajovým částem obce. Připravena je 
i studie postupné rekonstrukce centra 
obce. O výstavbě nové školky jsem již 
hovořil na jiném místě. Ve výhledu má-
me napojení vybudované cyklostezky 
v obci na okruh okolo přehrady Olešná. 
Ostatní výstavba se bude odvíjet od no-
vého územního plánu obce, který je 
před dokončením a slibujeme si od něj 
rozumný rozvoj obce.“ 

 
Pane starosto, když se poo-

hlédnete čtyři roky zpět, jak by 
jste hodnotil práci rady a zastu-
pitelstva obce? 

„Tak tady musím říci, že si občané 
zvolili pracovité zastupitele, o čemž 
svědčí řada úspěšně dokončených i roz-
pracovaných investičních i neinvestič-
ních akcí. Za uplynulé čtyři roky se za-
stupitelé sešli na 23 řádných veřejných 
zasedáních a celé řadě dalších pracov-
ních porad i jednání komisí a výborů. 
Rada obce se za volební období sešla 
oficiálně 64 krát. 
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Je mou milou povinností všem za-
stupitelům i členům komisí za jejich 
dobrou práci ve prospěch obce upřímně 
z celého srdce poděkovat. Stejné podě-
kování patří i Vám občanům, kteří jste 

mi a obci byli po celou dobu nápomoc-
ni.“ 

 
Dotazoval se Stanislav Harabiš  

a odpovídal starosta obce Radim Bača
 
 
 

 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 

Usnesení 
ze 22. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 22.7.2010 

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 
 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I.  Schvaluje: 
1) Program jednání Zastupitelstva obce Palkovice. 
2) Členy návrhové komise ve složení Ing. František Žídek, Bohumila Šlachtová, 

Aleš Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr.Bc. Petr Lessy, Ing. Josef Bí-

lek. 
4) Kontrolu usnesení z 21. zasedání ZO a zápisu jednání rady obce z 15.7.2010. 
5) Zadání Změny č.6 Územního plánu Palkovice-Myslík. 
6) Smlouvu mezi Obcí Palkovice a Zemědělskou a vodohospodářskou správou Br-

no o právu provést stavbu „Palkovický potok“ na pozemcích dle čl.1 této 
smlouvy. 

7) Zajištění průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby „Palkovice – dostavba 
kanalizace, III. etapa“ firmou Ing. Iva Mejzlíková, Třebíč včetně smlouvy o dílo  
č. 07/2010. 

8) Zajištění zpracování tendrové dokumentace pro akci „Palkovice – dostavba ka-
nalizace,  III. etapa“ firmou L Design – Zdeněk Látal, Brno. 

9) Zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci „Palkovice – dostavba kanaliza-
ce, III. etapa“. 

10) Obeslání firem dle přílohy č.1 zápisu se zadáním pro výběr dodavatele pro akci 
„Palkovice – dostavba kanalizace, III. etapa“. 

11) Členy komise pro výběr dodavatele na akci „Palkovice – dostavba kanalizace,  
III. etapa“ , které proběhne 19.8.2010 v 17 hodin na Obecním úřadu v Palko-
vicích  ve složení: Oldřich Štěrba, Martin Kurečka, Ing. František Žídek, Aleš 
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Kubala, Helena Kapsová a náhradníci: Slavomír Bača, Bohumila Šlachtová. 
Dnešního dne všichni členové a náhradníci výběrové komise převzali pozvánky 
k účasti na výběrovém řízení. 

 
II. Bere na vědomí: 
1) Vyhodnocení projednání návrhu zadání Změny č.6 Územního plánu Palkovice-

Myslík 
2) Dopis Ing. Jiřího Válka s urgencí opravy břehu Olešné naproti rybníku p. Hala-

ty. Jelikož Obec Palkovice není ani majitelem ani správcem toku, nemá v této 
věci žádné další možnosti řešení.  

3) Prezentaci Ing. arch. Kamila Mrvy - záměr řešení budoucí podoby centra obce 
Palkovice.   

 
III. Vyhlašuje: 
1) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Palkovice – dostavba kanalizace, III. eta-

pa“. 
 
IV. Ukládá: 
1) Panu Daliboru Radovi účastnit se kontroly v terénu s auditorem při kontrole 

hospodaření v obecních lesích. 
 
V Palkovicích dne 22.7.2010 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 

 
OZNÁMENÍ 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Palkovice 
 

Starosta obce Palkovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
oznamuje: 

 
1. Volby do zastupitelstva obce Palkovice se uskuteční 
 v pátek   dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  
 v sobotu dne 16. října 2010 od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 
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2. Místem konání voleb 
 ve volebním okrsku č. 1  
 je volební místnost v jídelně Základní školy v Palkovicích č.p. 287 pro vo-

liče přihlášené k trvalému pobytu v části obce Palkovice č.p. a č. ev. 1 – 400  
 

 ve volebním okrsku č. 2  
 je volební místnost v jídelně Základní školy v Palkovicích č.p. 287 pro vo-

liče přihlášené k trvalému pobytu v části obce Palkovice č.p. 401 - 877 
 

 ve volebním okrsku č. 3  
 je volební místnost v budově SKSC – sportovně kulturně společenské 

centrum - Myslík  č.p. 118 (bývalá základní škola) pro voliče přihlášené 
k trvalému pobytu v části obce Myslík 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky (občané členských států Evropské unie).  

4. Cizinec (občan členského státu Evropské unie), který je přihlášen k trvalému po-
bytu v obci Palkovice, a chce se zúčastnit voleb do zastupitelstva obce, musí po-
žádat před uzavřením voličských seznamů, tj. do 13. října 2010, o zápis do do-
datku stálého seznamu voličů. Jinak mu hlasování nebude umožněno. 

5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

6. Zároveň s hlasovacími lístky obdrží volič informace o způsobu hlasování ve vol-
bách do zastupitelstva obce, kde jsou mimo jiné uvedeny způsoby úpravy hlaso-
vacího lístku. 

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad 
Palkovice (osobně nebo telefonicky na čísle 558 656 124) a ve dnech voleb  
i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

 
V  Palkovicích dne 29. září 2010                                                     Radim Bača 

                  starosta 
 
 
 

Vážení čtenáři, 
 
stávající tisková komise pro Vás při-

pravila poslední číslo Palkovických listů, 
které je poslední v době čtyřletého funk-

čního období. Redakční rada se snažila 
přiblížit dění v obci, ať už to byly infor-
mace ze zastupitelstva obce, zprávy ze 
školy a školky, sportovních akcí, články 
od policie, hasičů, ze Seniorklubu. Pra-
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videlně pro Vás byla připravována také 
společenská rubrika, kde jsme přáli jubi-
lantům a loučili se s našimi zesnulými 
občany. Dále jste v „listech“ mohli na-
lézt recepty, informace o programu ki-
na, jízdní řády, inzerce apod.. Scházeli 
jsme se jednou za měsíc – přes prázdni-
ny se listy nevydávaly. Do vašich poš-
tovních schránek Vám všech osm čísel 
ročně za každého počasí doručil pan Jin-
dřich Plaček, za což mu děkuji. 

Chtěla bych také poděkovat všem čle-
nům komise, kteří se mnou po celé 
funkční období spolupracovali, a to 
zejména panu starostovi Radimu Bačovi, 
panu místostarostovi Aleši Kubalovi, pa-
nu Stanislavu Harabišovi, panu Vilému 

Vlkovi, paní Janě Vašíkové, paní Martině 
Mertové, slečně Petře Opělové a dalším 
spoluobčanům, kteří svými články do 
Palkovických listů přispívali. Děkuji také 
za spolupráci tiskárně Kleinwächter. 

Dovolte, abych Vám všem ještě jed-
nou poděkovala, čtenářům a občanům 
Palkovic a Myslíku. Přeji Vám hodně 
zdraví, spokojenosti a pohody v rodin-
ném životě. 

Nové redakční radě, zvolené po ko-
munálních volbách, přeji, aby pracovala 
k plné spokojenosti Vás čtenářů. 
 

S tímto se s Vámi loučí  
a děkuje za přízeň předsedkyně  
redakční rady Karla Menšíková 

 
 
 
 

A co volby? 
 
Uplynuly čtyři roky a zase tu máme 

volby do obecního zastupitelstva. Na 
několika kandidátkách politických stran 
a sdružení nezávislých kandidátů si bu-
deme moci přečíst jména lidí, kteří chtějí 
prostřednictvím zastupitelstva řídit, spra-
vovat a budovat naši obec. Předpoklá-
dám, že většině našich občanů život  
a vzhled naší obce leží na srdci, a proto 
půjdou k volební urně, aby dali svůj hlas 
těm lidem, kterým důvěřují. 

Myslím si, že v komunálních volbách 
vůbec nejde o to, která politická strana 
vyhraje, jde o osobnosti. 

A proto, než se vypravíme k volební 
urně, přemýšlejme a uvažujme! 

Některá jména na kandidátních listi-
nách budeme znát z minulých volebních 
období, některá budou nová. Vzhledem 
k tomu, že se tady na vesnici všichni zná-
me a víme, kdo se osvědčil a kdo třeba  
i ne a kdo by podle Vašeho úsudku byl 
vhodný, tím je pro nás volba jednodušší. 

Karla Menšíková
 
 
 
 

VIII. Obecní dožínky jsou za námi. 
A jaké byly? 

 
Již ve středu 18. 8. 2010 kapela 

Palkovjanka v doprovodu rozhlasového 

vozu palkovických hasičů uskutečnila 
tradiční hudební pozvánku. Projeli ves-
nici skrz na skrz. Vyhrávali a zvali! 

Sobota 21. 8. 2010, den dožínko-
vých oslav, se skutečně vydařila. Po 
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dlouhotrvajících deštích a nepohodě vy-
svitlo sluníčko, bylo teplo (až 30°C)  
a na obloze ani mráček. Prostě nádher-
ný letní den, večer i noc. 

Přesně úderem třinácté hodiny zahá-
jila program kapela Myband z Myslíku. 
Šestičlenná skupina, založená kapelní-
kem a vedoucím kapely v jedné osobě 
panem Otto Brožem, společně s Jendou 
Elekem, hraje pospolu teprve necelý 
rok. A jak? Prostě překvapili, byli dobří 
a určitě o nich ještě v budoucnu uslyší-
me. Na pódiu je po čtyřiceti minutách 
vystřídala místní dechová hudba Palko-
vjanka, která svými skladbami v dopro-
vodu zpěvačky paní Kateřiny Pospíšilové 
z Frýdlantu n. O. koncertovala a bavila 
publikum přesně jednu hodinu. A jak? 
Tradičně úspěšně, odměňována potles-
kem. O tom, že tato kapela je součástí 
života naší obce svědčí i její autogramiá-
da. Fotografie kapely s podpisy hudební-
ků byly rozebrány v několika minutách. 

V patnáct hodin začal hlavní dožín-
kový program vystoupením známé dvo-
jice Eva a Vašek. Obecenstvu je mode-
rátor dožínkového odpoledne představil 
otázkou. „Víte, proč Pán bůh stvořil 
Evu? No proto, aby Vašek měl s kým 
zpívat!“ Zpívají spolu již 21 let a přijeli 
k nám do Palkovic z Moravského krasu, 
z Blanska u Brna. Paní Eva po několika 
písních sestoupila z pódia a procházela 
mezi stoly, mezi diváky a svým zpěvem 
si získala obdiv a nesčetněkrát se stala 
terčem televizních kamer i desítek ama-
térských fotografů. Svým vystoupením 
diváky doslova strhli. Prostě byli skvělí, 
získali si srdce obecenstva, hlavně střed-
ní a starší generace. Protože se dozvě-
děli, že na pozvání Palkovických dožínek 
měli značný podíl místní senioři, na  

rozloučenou jako přídavek zazpívali: 
„….důchodci jsme jedna velká rodina, 
tam kde práce končí, důchod začíná…“ 
Svým vystoupením jejich pobyt u nás 
v Palkovicích ale neskončil. Zůstali a ba-
vili se společně s námi až do pozdních 
večerních hodin. Znovu ochotně pózo-
vali a fotili se s obecenstvem před ne-
sčetnými objektivy fotoaparátů. Při lou-
čení nám srdečně poděkovali za pozvání 
a rádi se k nám v budoucnu ještě vrátí. 

Další vystoupení patřilo Miro Šmaj-
dovi s kapelou Rosemaid. Miro pódium 
doslova rozskákal a roztančil, byl prostě 
jako z gumy. Netrvalo dlouho a plocha 
před pódiem byla plná mládeže, která jej 
následovala. Hned po první písni bylo 
jasné, kvůli komu a proč do Palkovic 
přijel. Jeho vystoupení mělo patřičný 
rytmus a bude se na něj určitě ještě 
dlouho vzpomínat. Úspěch celé skupiny 
dokládá i její autogramiáda. Podepsali a 
rozdali stovky fotografií. Těžko by kdo 
spočítal, kolik jich opravdu bylo. 

Vystoupení skupiny „7 th MOVE“ na 
skákacích botách si doslova zadalo s nej-
těžšími akrobatickými prvky z našich cir-
kusů. Děvčata byla skvělá, patří jim naše 
uznání i poděkování.  

Poté účastníky Palkovických dožínek 
pozdravil náměstek hejtmana Moravsko-
slezského kraje Ing. Jiří Vzientek a po-
slanec parlamentu ČR pan Petr Jalovic-
zor. 

Dalším z účinkujících na dožínkových 
slavnostech v Palkovicích byl DFS Hur-
čánek. 

V půlhodinovém programu se před-
stavila cimbálová muzika Hurčan pod 
vedením primáše Jakuba Votoupala. 

Poslechové písně střídaly taneční vy-
stoupení. Ve svižném tempu zatančily 
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starší tanečnice pásmo Šarišské čardáše. 
Menší děti s nadšením předvedly tanečky 
z okolí Palkovic. Závěr celého vystoupení 
patřil opět starším tanečnicím, tentokrát 
však trochu jinak - v cikánském rytmu, kde 
zaznělo pásmo „Idě poštár, idě“. 

Vystoupením Hurčánku jsme si při-
pomněli doby dávno minulé. Jak se  
u nás žilo, pracovalo i veselilo. 

Ještě hlouběji do středověku nás za-
vedla skupina historického šermu Rytíři 
z Hückeswagen ( z Hukvald ), která di-
vákům předvedla či připomněla, jak se 
v těch dobách bojovalo, jaké zbraně po-
užívali i jak se v obrnění chránili před 
zraněním, či dokonce zabitím. Že soubo-
je nebyly ledajaké svědčilo to, že za 
soumraku se občas od mečů i zajiskřilo. 
Členem této skupiny je i palkovický ob-
čan Daniel Bača. 

Po nich následovalo vystoupení Mo-
niky Absolonové, která svými písněmi 
současnosti i minulosti obecenstvo nejen 
pobavila, ale nechala jej také si i za-
vzpomínat. Svým osobitým šarmem, vy-
stupováním a přirozenou inteligencí za-
nechala v Palkovicích ten nejlepší do-
jem. Budeme i na ni rovněž určitě dlou-
ho vzpomínat. 

Večerní program vyplnila hudební 
skupina Proxima, která vyhrávala k tanci 
i poslechu až do nedělního rána. Mezi 

hudební přestávkou proběhla ještě Oh-
ňová show - seskupení „Cirkus Jinak“ 
z Ostravy, vystoupení fakírů s ohňovými 
fakulemi, dokonce i polykačů ohně. 

V programu nescházely ani kolotoče, 
autodráha, houpačky a další atrakce pro 
děti.  

Tak takové byly naše letošní již osmé 
dožínky, které nám moderoval a slovem 
doprovázel člen ostravských divadel pan 
Vladimír Polák. 

Je třeba jen dodat, že za přípravou 
tak bohatého kulturního programu se 
skrývá velký kus namáhavé, především 
organizačně zodpovědné práce širokého 
okruhu pořadatelů, ale i stánkařů, kteří 
pro nás připravili celou řadu chutného 
občerstvení. 

Starosta a Rada obce vám všem, kte-
ří jste dožínky navštívili a přišli podpořit 
naši největší kulturní akci roku v tak 
hojném počtu (2 500 účastníků), srdeč-
ně děkují. 

Samozřejmě, že stejně velké podě-
kování patří i kapele Palkovjanka i všem 
souborům a účinkujícím, stánkařům a 
ženám při prodeji vstupenek nevyjímaje. 
Byli jste skvělí, jsme na vás hrdi!!! 

Nashledanou při IX. Dožínkách v ro-
ce 2011! 

zpracoval Stanislav Harabiš  
spolu s redakční radou 

 
 
Obecní dožínky se konaly za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje, 

v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezské-
ho kraje“. Partnerem programu je i Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, jehož 
členem je také Obec Palkovice. 

Akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Ji-
řího Vzientka. 

Výtěžek ze vstupného bude zaslán do povodněmi postižených oblastí na rekon-
strukci mostu. 
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Vzácná návštěva naší obce  
 

 
 

* 18.9.1885 Horní Bečva  
+ 5.3.1942 Dachau 

 
 
Ve středu 22. září 2010 navštívilo 

Palkovice 9 vojenských kaplanů, aby 
v našem kostele odsloužili mši svatou  
a následně položili na hřbitově k hrobu 
generála duchovní služby Methoděje Ku-
báně spolu se starostou obce kytice kvě-
tů. Bohoslužba se uskutečnila u příleži-
tosti 125. výročí narození pana Kubáně. 
U hrobu se pak všichni pomodlili: 

„Všemohoucí Bože, ty jsi Pánem 
nad životem i smrtí. Stojíme zde proto 
před tebou a prosíme: 

Ujmi se všech, kteří zahynuli v bo-
jích a válkách způsobených lidskou 
zlobou, pýchou a sobectvím. 

Přijmi do své náruče všechny ty, 
kteří svůj život obětovali při obraně ži-
vota a svobody druhých lidí. 

Zhlédni ve své lásce na ty, které  
o život připravila věrná služba, odvaha 
a statečnost. 

Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve 
válkách zbytečně a nesmyslně.  

Odpusť pro své milosrdenství také 
těm, kteří ve své slabosti a omylnosti 
ztratili život v boji za věci nespravedli-
vé.  

Otevři své království spravedlnosti 
a pokoje všem nevinným obětem válek 
a násilí. Prosíme tě, Bože, vyslyš nás 
skrze našeho Pana Ježíše Krista, ne-
boť on jako první z těch, kdo zemřeli, 
vstal z mrtvých. Amen.“ 

Na závěr pietního aktu byla zazpívá-
na česká hymna „ Kde domov můj, kde 
domov můj..“ 

 
Kdo to byl Methoděj Kubáň? Vám 

starším pro připomenutí a vám mladším 
pro zapamatování jen stručně chceme 
připomenout. Methoděj byl prvorozený 
syn Josefa Kubáně a jeho manželky An-
ny, kteří bydleli na Horní Bečvě. Po 
skončení školní docházky pokračoval ve 
studiu na gymnáziu v Místku, kde také 
odmaturoval. O čtyři roky později vy-
studoval Theologickou fakultu v Olomou-
ci a byl vysvěcen na kněze. V roce 1909 
byl jmenován polním kurátem. V době 
I.světové války se dostal na ruské, srbské 
i albánské bojiště, kde se v těžkém  
prostředí nakazil černými neštovicemi  
a později i tropickou malárii. Když se 
uzdravil, byl ustaven v roce 1917 jako 
duchovní správce v záložní nemocnici 
v Těšíně. O rok později odešel do civilu 
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a stal se kaplanem v Hranicích na Mo-
ravě. Později v Brně a v Žilině, kde již 
v roce 1922 dosáhl hodnosti polního 
kuráta. Nejvyšší hodnosti se mu dostalo 
po jmenování generálním vikářem čes-
koslovenské branné moci a byl povýšen 
do plukovnické hodnosti. O tři roky 
později jej prezident republiky povýšil do 
nejvyšší vojenské hodnosti „Generála 
duchovní služby“. 

Mnichovskou dohodu a následnou 
okupaci republiky nesl Methoděj Kubáň 
velice těžce. Zapojil se do protinacistic-
kého odboje v řadách Obrany národa  
a pomáhal i rodinám  zatčených a perze- 
 

kuovaným. Na základě udání byl zatčen  
a odsouzen. Trest si odpykával v káznici 
v Budišíně. Později na Pankráci, posléze 
v Terezíně a nakonec byl převezen do 
koncentračního tábora v Dachau. Tam 
jako vězeň s číslem 29124 dne 5.března 
1942 v ranních hodinách podlehl brutál-
nímu týrání. Za své hrdinství byl po válce 
vyznamenám „in memoriam“ Českoslo-
venským válečným křížem a povýšen na 
„Generála šéfa duchovní služby“, což by-
la nejvyšší vojenská hodnost pro duchov-
ní. Tak takováto vzácná osobnost odpo-
čívá na našem palkovickém hřbitově.  

Čest jeho světlé památce! 

 
 
 

Kdo to jsou vojenští kaplani?  
 

Vojenští kaplani u nás působí od 
června 1998. Vyžádala si je armáda,  
i když jsou mezi vojáky jen 3% křesťanů. 
Jenže kaplani nepřišli proto, aby obra-
celi lidi na víru. Provázejí vojáky při vý-
cviku i na misích - Kosovo, Bosna, Ku-
vajt, Afghánistán….Jsou s nimi ve chví-
lích pohody, ale i tehdy, když jde o ži-
vot. Jejich služba trvá 8 let a jsou do ní 
vybírání kněží různých křesťanských ná-
boženství. A to ti nejlepší z nejlepších.  

U nás v Palkovicích byli kaplani zastou-
peni církví katolickou, evangelickou  
a pravoslavnou. Byli tu poprvé v roce 
2006 a nyní po čtyřech letech znovu.  
A co říci na závěr? Poděkovat jim za 
vzácnou návštěvu i za morální podporu, 
kterou v nás vzbudili. Věřme, že tato 
návštěva nebyla poslední a těšme se za 
několik let znovu na shledanou.  

 
zpracovala redakční rada  

palkovických listů za pomoci  
materiálů z vojenského archivu 

 
 
 
 

Pomůžete i Vy? 
 

Mám desítky zajímavých fotografií  
a zajímavé archivní materiály dokumen-
tující život Palkovic a Myslíku z období 

let 1900 – 2009. Rád bych je využil ke 
zhotovení tématického DVD pro okresní 
archiv, část informací bych rád zveřejnil 
na internetových stránkách o historii 
obce. Fotografií mám dostatek, ale přes-
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to si myslím, že jsou ještě mnohé, které 
máte schovány ve Vašich rodinných ar-
chivech a určitě by stály za to, abychom 
je do DVD zařadili. 

Např. marně pátrám po fotografii 
předsedy Sokola Rudolfa Sochy (čp. 
161), Viléma Kubaly – předsedy hasičů, 
fotografie vystěhovalců do Ameriky, ze 
včelařských slavností na Jardaně, selské 
jízdy, našich občanů – legionářů, foto-
grafie vnitřku restaurace u Kociánů nebo 
kuželkárny u Kuchařů atd. Pátrám i po 
zajímavých archivních materiálech jako 
např. domovské listy, listiny ze vzniku 
spolků nebo politických stran, dopisy 

z války, záznamy ze vzniku Občanského 
fóra v Palkovicích apod. 

Budeme rádi, když se nám podaří 
Vaší zásluhou objevit zatím pro nás ně-
které zcela neznámé a zajímavé fotogra-
fie. Kontaktujte nás prostřednictvím 
mobilního telefonu 608 469 079 –  
Šupina Jaromír a nebo na email 
jarasupina@centrum.cz Po ofotografo-
vání dokumentů Vám budou materiály 
vráceny, případně můžete dokumenty 
naskenovat a zaslat na výše uvedenou 
adresu. Těším se na Vaši spolupráci. 

 
Jaromír Šupina 

 
 

 

Sport 
 

 
Z činnosti turistického oddílu  
Žlutý kvítek Palkovice 
 

První zářijový víkend (3. – 4. 9. 
2010) byl pro turistický oddíl Žlutý kví-
tek Palkovice opět ve znamení závodění. 
Tentokráte se jednalo o mistrovství Čes-
ké republiky v turistických závodech šta-
fet. Nikdo z vedoucích před tímto závo-
dem ani netušil, jak velký bude problém 
poskládat aspoň dvě štafety v každé ka-
tegorii. Díky více než dvaceti omluven-
kám jsme nakonec do Hradce Králové, 
kde se závody uskutečnily, vyrazili v poč-
tu dvanácti členů. Obsadili jsme katego-
rii žákyň, mužů a dvojité zastoupení 
jsme měli v kategorii žen. 

Do Hradce Králové jsme se vydali ve 
dvou vlnách. První z nás se vydali do 
místa dějiště závodu již v pátek ráno, 
abychom mohli navštívit obří akvárium  

a zámeček v Hrádku (fotky z toho- 
to výletu naleznete ve fotogalerii na 
http://pirat.rajce.idnes.cz/. Ve večer-
ních hodinách se pak k nám přidala  
i druhá část výpravy. 

Sobotní závod byl pro náš oddíl vel-
mi smolný. Kromě naší nejmladší štafe-
ty, zbývající štafety odešly s nepříliš dob-
rými výsledky. Nedá se říct, že by se 
nám lepila smůla na paty, ale spíše jsme 
dělali velmi zbytečné chyby, které nás 
srazily až do druhé poloviny výsledkové 
listiny. Žákyně ve složení Lenka Výmo-
lová, Michaela Žvaková a Kateřina 
Vyviálová obsadily skvělé čtvrté mís-
to. Na bronzový stupínek jim chybělo 
pouze 165 vteřin. Na sedmé pozici se 
umístily Alena Mičulková, Jolana 
Kusá a Ada Paluzgová. Naše druhá 
ženská štafeta skončila osmá v sestavě 
Lucie Slípková, Hana Magerová  
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a Zuzana Juřenová. Jedinou mužskou 
štafetou byli Vítězslav Tkáč, Jan Šu-
pina a Vladan Sukač, jimž se moc 

nevedlo, a skončili na jedenácté pozi-
ci. 

zapsal Vladan Sukač 
 

 
 
 

Posledním závodem letošní závodní 
sezóny bylo mezinárodní mistrovství 
v turistických závodech, které se konalo 
ve dnech 24. – 26. 9. 2010 ve sloven-
ském  Kežmaroku. Z našeho oddílu nás 
bylo nominováno celkem 15, přičemž 
Daniel Kunz a Jiří Bajtek byli ještě nomi-
novanými náhradníky, avšak do vlastních 
závodů nezasáhli. Pro letošní rok bylo 
do každé kategorie nominováno celkem 
8 závodníků z Česka a 8 ze Slovenska. 

Závod probíhal za teplého počasí  
a pořadatelé připravili velmi náročnou, 
ale také velmi nádhernou trať s krásnými 
výhledy. Nejtěžším úsekem, kde vyhasl 
nejeden sen o titulu mezinárodního mis-
tra či mistryni, se stal azimut. Zde vyho-
řelo obrovské množství závodníků. Bo-
hužel i pro většinu palkovických repre-
zentantů se stal tento úsek osudným  
a zařadil je až do druhé poloviny star-
tovního pole.  

Těm šťastnějším, kterým se podařilo 
proplout azimutovým úsekem pouze 
s malým zaváháním, chyběly vteřinky na 
medailové pozice a obsadili nepopulární  
 

bramborovou pozici. Všem zástupcům 
Žlutého kvítku ale patří velké poděková-
ní, protože i přes jakékoliv svoje zavá-
hání na trati bojovali a snažili se svoje 
chyby během dalšího průběhu napravit. 
S čím jsme byli nejvíce jako vedoucí 
spokojeni, že za svoje chyby naši závod-
nicí vinili sebe a ne organizátory, tak jak 
činily jiné oddíly. Zde jsou výsledky na-
šich závodníků: 
2. místo – Ada Paluzgová, Zuzana 

Juřenová, Lucie Juřenová 
3.  místo – Ondřej Huďa 
4.  místo – Magdaléna Krčová, Lenka 

Výmolová, Michaela Žvaková 
7.  místo – Jan Šupina 
8.  místo – Monika Sukačová 
9.  místo – Melánie Halešová, Tomáš 

Trojčínský 
12. místo – Vladan Sukač, Lucie Slíp-

ková 
13. místo – Soňa Lepíková 
15. místo – Hana Magerová 

 
zapsali Ada Paluzgová  

a Vladan Sukač 

 
 
 

Závodní turistická sezóna nám skon-
čila a je proto vhodné zrekapitulovat na-
še výsledky. V rámci turistických závodů 
jsme v sezóně 2010 získali celkem 109 

medailí, z toho 35 zlatých, 39 stří-
brných a 35 bronzových. Tyto me-
daile si mezi sebou rozdělili žáci (40 ks), 
dorost (29 ks) a dospělí (40 ks). 
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Dále jsme obsadili 21 čtvrtých, 15 
pátých a 18 šestých míst. Do jednot-
livých závodů se aktivně zapojilo 57 čle-
nů oddílu, přičemž do Českého poháru 
jich nakonec postoupilo celkem 43. Do 
krajských závodů zasáhlo celkem 256 
závodníků z oddílů Moravskoslezského 
kraje a my jsme v kategorii žactva celko-
vě obsadili 4. místo, v kategorii dorostu 
a dospělých jsme se umístili na 1. mís-
tě a stali se držiteli červeného poháru. 
Do Českého poháru se aktivně zapojilo 
celkem 399 závodníků z oddílů České 
republiky a náš oddíl v kategorii žactva 
obsadil celkově 7. místo a v kategorii 
dorostu a dospělých 3. místo. 

Stejně jako v jiných sportech, je i 
v případě turistických závodů náklado- 
 

vost na soutěže čím dál větší a v letoš-
ním roce jsme za závody zaplatili více 
než 70.000 Kč.   

Kromě turistických závodů jsme se 
v letošním roce zúčastnili také závodů 
CPP (v rámci ASPV Palkovice), při nichž 
jsme získali celkem 13 medailí, z toho 
2 zlaté, 6 stříbrných a 5 bronzo-
vých. Dále jsme obsadili dvě čtvrtá místa 
a jedno šesté. 

Celkově můžeme letošní sezónu 
hodnotit jako úspěšnou, i když mnozí 
závodníci si ještě nedokázali sáhnout na 
dno svých sil a jedou prostě na půl ply-
nu. Je to škoda, neboť naše výsledky 
mohly být daleko lepší. 

 
zapsali vedoucí oddílu 

 
 
 
Rozpis volejbalových utkání 
 
II. Národní volejbalová liga ročník 2010/2011 - muži 

  
2.10.2010 Palkovice - Hlučín  

16.10.2010 Palkovice - Nový Jičín  
30.10.2010 Palkovice - Nivnice  
20.11.2011 Palkovice - Olomouc  
27.11.2010 Palkovice - Vyškov  
4.12.2010 Palkovice - Holubice  

18.12.2010 Palkovice - Drasov  
22.1.2011 Palkovice - Bučovice  
12.2.2011 Palkovice - Poštorná  

  
II. Národní volejbalová liga ročník 2010/2011 - ženy 

9.10.2010 Palkovice - DDM Brno  
23.10.2010 Palkovice - Litovel  
20.11.2010 Palkovice - Přerov B  
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4.12.2010 Palkovice - Přimětice  
11.12.2010 Palkovice - Prostějov  
15.1.2011 Palkovice - Frýdek-Místek B  
29.1.2011 Palkovice - Křenovice  
12.2.2011 Palkovice - Lanškroun  
5.3.2011 Palkovice - Svitavy  

 
 
Tělocvična Palkovice - rozpis cvičení v jednotlivých sálech od 1.9.2010  
 
Sál č.1  
pondělí kopaná přípravka  

15.00 – 17.00 
volejbal juniorky  
17.00 – 19.00 

volejbal muži „A“  
19.00 – 21.00 

 

úterý kopaná st.žáci  
15.00 – 16.30 

kopaná dorost 
16.30 - 18.00 

kopaná muži  
18.00 – 19.30  

ASPV muži 
19.30 – 21.00 

středa kopaná přípravka  
15.00 – 17.00 

volejbal junioři 
17.00 – 19.00 

volejbal muži, ženy 
19.00 – 21.00 

 

čtvrtek kopaná st.žáci  
15.00 - 16.30 

kopaná dorost 
16.30 – 18.00 

kopaná muži  
18.00 – 19.30 

TJ Zelinkovice 
19.30 – 21.00 

pátek turistický oddíl  
mládeže  
15.00 – 17.00 

volejbal  juniorky 
17.00 – 19.00 

kopaná muži  
19.00 - 20.30 

 

sobota   kopaná  
16.00- 18.00 

 

neděle   hasiči  
15.30 – 19.00 

 

 
Sál č.2 
pondělí sportovní gymnastika 

15.00 – 17.00 
volejbal žáci  
17.00 – 19.00 

ASPV ženy, aerobik
19.00 – 20.00 

 

úterý volejbal žačky  
15.00 – 17.00 

volejbal ženy  
17.00 – 19.00 

ASPV kalanetika 
19.00 – 20.00 

břišní tance 
20.00 – 21.00 

středa sportovní gymnastika 
15.00 – 17.00 

ASPV rodiče a děti 
17.00 – 18.00 

ZUMBA 
18.00 – 19.00 

ASPV aerobik 
19.00 – 20.00 

čtvrtek aerobik pro děti 
15.00 – 16.00 

volejbal žáci 
16.00 – 18.00 

volejbal muži „A“ 
18.00 – 20.30 

 

pátek turistický oddíl  
mládeže  
15.00 – 17.00 

volejbal ženy 
17.30 – 19.30 

volejbal muži „B“ 
19.30 – 21.00 

 

sobota   ZUMBA  
17.00 – 18.00 

 

neděle  břišní tance děti 
14.00 – 15.00 

tenis  
15.00 – 17.00 

ASPV muži 
17.00 – 19.00 
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Sál č.3 
pondělí badminton  

obsazeno  
15.00 -16.00 

badminton 
obsazeno 
16.00 – 18.00 

jóga 
18.00 – 19.30 

badminton  
obsazeno 
19.30 – 21.00 

úterý badminton 
obsazeno  
15.00 -16.00 

badminton 
obsazeno  
16.00 – 17.00 

stolní tenis muži 
17.00 – 19.30 

badminton  
obsazeno 
19.30 – 21.00 

středa badminton 
obsazeno 
15.00 - 16.30 

badminton  
obsazeno  
16.30 – 18.00 

badminton  
obsazeno  
18.00 – 20.00 

badminton 
obsazeno 
20.00 – 21.00 

čtvrtek badminton 
obsazeno 
15.00 – 17.00 

stolní tenis muži 
17.00 – 19.30 

badminton  
obsazeno 
19.30 – 21.00 

 

pátek badminton 
15-16.30 

stolní tenis  
16.30 – 18.00 

zdravotní cvičení 
18.00 – 19.30 

badminton 
obsazeno 
19.45-20.45 

sobota badmintonová liga 
9.00 – 12.00 

   

 
Přesný rozpis na soboty a neděle v jednotlivých měsících naleznete na 

www.palkovice.cz 
 
 
 
 
Naši rodáci 
 

V jednom z čísel „Palkovických listů“ 
v minulém roce jsem psal o záhadném 
pomníku zdejšího rodáka p. Emila Bači, 
na jehož zadní straně je životopisný 
údaj. Prozradila mi to bývalá celoživotní 
sekretářka básníka Petra Bezruče paní 
PhDr. Zdenka Tomášková, která byla 
v přátelském styku s jeho rodinou. 

Letos v dubnu mi přiložila jeho foto-
grafii s životopisem a také bližší podrob-
nosti jeho rodiny. Rád proto zveřejňuji 
tyto dokumenty: EMIL BAČA, narozen 
26. března 1882 Palkovice č. 116,okr. 
Místek, zemřel 17. 11. 1954 Kunčice 
pod Ondřejníkem. JUC., bývalý sekční 
šéf ministerstva vnitra býv. ČSR, vládní 

rada a policejní ředitel Mor. Ostravy, št. 
kapitán a prokurátor Čechovojsk Dál. 
Východu ve Vladivostoku. 

Byl jediným konceptním policejním 
úředníkem Rakousko - Uherska, který 
vstoupil do Čsl. legie 1914 - 1920  
a prvním politickým vězněm z ČSR. Zat-
čen 14. března 1939 a vězněn v pat-
nácti věznicích, mučen na Špilberku 
v Brně a koncentračním táboře Sachse-
nhausen-Oranienburg u Berlína do roku 
1945. Byl odsouzen in contumaciam 
vojenským váleč. soudem ve Vídni 
k trestu smrti. Obecná škola Palkovice, 
gymnasium Valašské Meziříčí, universita 
Vídeň. Non omnis moriar… 

Tolik k jeho životopisu. K tomu paní 
dr. Tomášková připisuje: 
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„Včera jsem objevila to, co souvisí 
s oním náhrobkem ve Vaší obci. Je to 
fotografie pana Bači, sekčního šéfa 
min. vnitra bezprostředně po návratu 
z koncentračního tábora. Myslím si, že 
její místo bude spíše ve Vašem archivu 
v Palkovicích. Jeho manželka Anna 
Maria byla energická paní, sestrou jí 
byla jistá paní Holubcová. Měli dobře 
zavedenou firmu kloboučnickou v Kro-
měříži a mimo to i jediného syna Ru-
dolfa. Dotyčný vystudoval medicínu  
a jako mladý lékař se oženil s dámou 
o více let starší. Byla to vdova po ko-
munistickém novináři a literátu Urxo-

vi. Paní Urxová Holubcová byla dáma 
velmi kultivovaná. Byla v tom neju-
šlechtilejším slova smyslu velmi vzdá-
lená k myšlénce proletářské revoluce. 
Její manžel (Urx) však byl blízkým pří-
telem Julia Fučíka. Paní Bačová a pan 
Bača byli “deportování“ na Ostravici, 
tam jsem tuto společnost měla mož-
nost za svého pobytu u Bezruče ví-
dat.“ 

Snad by o tento materiál měla mít 
zájem naše letopisecká komise obecního 
úřadu v Palkovicích. 

Vilém Vlk 

 
 
 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 

V červenci 2010 se 
dožila slavného životního 
jubilea paní Marie Ma-
netová z Palkovic. Bla-

hopřejeme a zároveň jí přejeme do dal-
šího života hodně sil a zdraví. 

11. 8. 2010 oslavili manželé Milada  
a Ladislav Širokých slavnou „Zlatou 
svatbu“. 

Do dalších společných let jim pře-
jeme hlavně hodně zdraví a spokoje-
nosti. Zastupitelstvo obce Palkovice, 
Rada obce, SPOZ a Tisková komise 
Palkovických listů. 

 
 
 

Nádherné kulaté jubileum oslavila paní Jarmila Lederová, cvičitelka jó-
gy. Usměvavá, skromná, ohebná a stále plná elánu, který by jí mohli závidět i 
daleko mladší. Členové oddílu jógy při TJ Sokol Palkovice děkují „Jarmilce“ 
za její práci a do dalších let jí přejí: 

 
Hodně lásky, bez té se žít nedá, 
hodně smíchu, protože je třeba, 
hodně zdraví,  protože je vzácné, 
hodně štěstí, protože je krásné. 
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Rozloučili jsme se… 
 

„Hřbitov je smutná  
                     zahrada, 
kde tiše pějí ptáci, 
své drahé zde člověk  
                     ukládá, 
vzpomínat se sem vrací ..“ 

 
 
 

Na své drahé už budou od června le-
tošního roku jen vzpomínat rodiny pana 
Ludvíka Šilbacha a paní Boženy 
Krpcové. Oba zesnulí byli z Myslíka. 

V červenci 2010 zemřel pan Jan 
Štefek z Myslíka. 

I v měsících srpnu a září si neúpros-
ná smrt vybrala svou daň. 

V srpnu své nejbližší navždy opustili 
pan Miroslav Stavinoha a paní Marie 
Sochová, oba byli z Palkovic. 

Počátek září přinesl smutek do rodin 
pana Františka Maneta, pana Aloise 
Olejáka a pana Františka Obadala. 
Všichni zesnulí byli z Palkovic. 
 

„Dobrý člověk nikdy neumírá 
v srdcích těch, kteří ho milovali.“   
 

Zastupitelstvo obce Palkovice, Ra-
da obce, SPOZ a tisková komise vy-
slovují tímto hlubokou a upřímnou 
soustrast všem pozůstalým. 

 
 

Výbor ZO KSČM Palkovice si dovoluje vyslovit rodině zesnulého soudruha 
Bohuslava Mičaníka hlubokou a upřímnou soustrast. 

Děkujeme mu za celoživotní práci pro společnost. 
 
 
 
 Zároveň se chceme rozloučit se zesnulým panem Aloisem Olejákem  

a poděkovat mu za celoživotní práci pro obec a také za to, že jako bezpartijní 
kandidoval v uplynulých letech na kandidátce KSČM v obci. Vykonal hlavně  
v oblasti sociálních záležitostí kus dobrého díla. 

Děkujeme. 
Za výbor ZO KSČM Palkovice: Oskar Bílek,  

předseda a Jana Vašíková, jednatel 
 
 

 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 
 

- Loňská letní vycházka pro nepřízeň 
počasí na Myslík k církevní památce 

Lurdy nevyšla. Zato letos 21. července 
za slunného počasí se vypravilo na ná-
ročnou turistickou trasu celkem 47 
účastníků klubu, kteří došli až k cíli. Na 
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místě podal stručný výklad jednatel klu-
bu V. Vlk, který na závěr přislíbil, že 
v příštím roce se bude konat opět pěší 
výlet do Lískovce k církevní památce do 
Hájku s ukončením na „Bezručové vy-
hlídce“ v Sedlištích. 

- „Bramborovou placku se škvarka-
ma, tak jako ji pekla moje máma“. Tuto 
písničku si notovalo 72 členů klubu 18. 
srpna v areálu pana Zdenka Bači. Neby-
ly to sice placky od mámy, ale l84 kva-
litních placků upekl kolektiv kuchařek 
vesměs z výboru klubu ze 25 kg bram-
borové kaše z Fryčovic. K pohodě a ke 
zpěvu hrálo klubovní duo harmonikářů 
Chlebek - Kalkus. Přítomné seniory na-
vštívil také starosta p. Radim Bača a při-
vezl s sebou dechovou hudbu “Palko-
vjanku“ s pozváním na obecní dožínky. 
 
Připravujeme: 

- V době uzávěrky těchto “listů“ byl 
uskutečněn zájezd na Valašsko s dopo-
ledním pobytem na Pustevnách a s do-
polední návštěvou na Soláni. Jak zájezd 
dopadl, dozvíme se příště. 

- Dne 13. října se uskuteční tradiční 
zájezd na Slovácko do Svatobořic do 
vinného sklepa. Přihlášky byly od 28. 
září v novinovém stánku. 

- Dne 27. října připravujeme opět 
zájezd na burzu do Polského Těšína 
s odjezdem v 7.30 ráno ze stanoviště za 
restauraci Kubala. Přihlášky od 15. října 
v novinovém stánku s poplatkem 80 Kč. 

- Dne 10. listopadu se v kinosále 
uskuteční lékařská beseda s dr. R. Kno-
pem a po ní vystoupí dramatická skupi-
na z Frýdlantu s  hrou o PB „Jeden den 
Vladimíra Vaška na místecké poště“. 
 

Jubilanti: 
Blahopřejeme těmto jubilantům, kteří 

mají toho dne “kulaté“jubileum: 
Září: Mičulka Václav (20. 9.), Šupi-

nová Jarmila (22. 9.), Říjen: Vyvialová 
Milada (7. 10.). 
 
Noví členové: 

Uvítali jsme do našich řad: Libuši 
Wiejovou a Josefa Wieje! 
 
Různá oznámení: 

- Děkujeme Obecnímu úřadu za 
to, že vyslyšel přání našich seniorů 
a pozval na „Obecní dožínky“ po-
pulární pěveckou dvojici Evu a Vaš-
ka, kteří zpříjemnili svým vystoupe-
ním slunné sobotní odpoledne! 

- K naší lítosti jsme se v posledních 
měsících rozloučili s našimi dlouholetými 
členy - v květnu s panem Bohuslavem 
Mičaníkem, v srpnu s paní Marii Socho-
vou a v září s panem Aloisem Olejákem. 
Čest jejich památce. 

- V poslední době zveřejňujeme v na-
ší skřínce z některých našich akcí foto-
grafie, pořízené předsedou našeho klubu 
p. J. Chlebkem. Můžete si je u něj na 
památku objednat na naši schůzi výboru 
- vždy první středu v měsíci v kulturním 
domě. 

- Na zpáteční cestě z myslíkovských 
Lurd se mnozí zastavili u tabule „Myslí-
kovské vyhlídky“ a podivili se dvěma ne-
známým názvům vrcholů, první „Čupel“ 
místo tradičního Čupku nad Metylovi-
cemi a názvu “Stolárka“ na Ondřejníku 
místo starého názvu “Solárka“. Je to 
vada tisku, nebo nové turistické názvy? 

 
Tyto zprávy podává výbor Seniorklub 
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Recepty pro Vás 
 

 
Kuře s nádivkou 
 

Nádivky v kuřeti 
je sice málo, ale za 
to je dobrá. 

1 kuře, 3 housky, 8dkg másla, 1 ze-
lenina bonduelle mexiko obsah 17 dkg, 
2 vejce, sůl a grilovací koření podle chu-
ti, voda podle potřeby. Na másle (3dkg) 
opečeme na kostičky nakrájenou hous-
ku. Do studeného přimícháme žloutky, 
sníh, zeleninu a osolíme. Někdo přidává 
i trochu muškátového květu, ale s ním 
velmi opatrně. Do omytého a uvnitř 

osoleného kuřete nandáme náplň, kuře 
osolíme i zvenku a můžeme ho posypat 
grilovacím kořením. Vložíme do pekáč-
ku se zbytkem másla, podlijeme vodou  
a dáme péct zatím přikryté. Ze zbylé 
nádivky uděláme kuličky a pečeme je s 
kuřetem. Pečeme v předehřáté troubě 
na 250°C a jakmile se začne kuře péct, 
teplotu snížíme na 200°C. Ke konci 
kuře dopečeme odkryté. Kontrolujeme 
vodu, můžeme přidat ještě i máslo, to 
podle potřeby. Příprava 20 minut, pe-
čení 1,5 hodiny. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Termínový kalendář 
 

 
13. října  – Seniorklub - tradiční zájezd na Slovácko do Svatobořic do vinného 

sklepa. 
27. října  – Seniorklub - zájezd na burzu do Polského Těšína, odjezd 7.30 ze 

stanoviště za restauraci Kubala 
10. listopadu  – Seniorklub - lékařská beseda v kinosále s MUDr. R. Knoppem a po 

ní vystoupení dramatické skupiny z Frýdlantu s  hrou o PB „Jeden 
den Vladimíra Vaška na místecké poště“ 

 
 

 
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 20. října 2010. Vychází osmkrát ročně. 
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Střední škola zemědělská a lesnická, 
Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 

Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek – Místek 
 

Nabídka studijních a učebních oborů: 
 
Studijní obory:  čtyřleté s maturitou 
 

 Agropodnikání 
 Mechanizace a služby 

 
Učební obory:  tříleté s výučním listem 
 

zemědělské 
 Zahradník 
 Zemědělec- farmář 

 

lesnické 
 Lesní mechanizátor 

 

technické 
 Podkovář a zemědělský kovář 
 Opravář zemědělských strojů 

 
Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské průkazy sk. 

B,T,C, svářečské kurzy, zbrojní průkaz, motorová pila, hydraulická ruka, 
sklízecí mlátička, LKT, UKT a další specializace. 

 
Nástavbové denní studium:  dvouleté s maturitou 

 

 Podnikání 
 

Dny otevřených dveří:    
10.11.2010, 8.12.2010, 12.1.2011 ( vždy do 16.30 hod.) 

Osobní návštěvy po telefonní dohodě. 
 

Od 1.1.2011 je změna názvu školy na Střední odborná škola. 
 

Získaná kvalifikace ve škole = jistota uplatnění v životě. 
 

Bližší informace na: 
tel.: 558 432 525, e-mail: sekretariat@sszfm.cz, http: www.sszfm.cz 
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AUTOOPRAVNA 
U Lozerta 

 
lakování automobilů všech značek, lakování motocyklů a veteránů 

nástřik dutin a spodků 
--------------------------------------------------------- 

lakování kovových i plastových dílů veškerého druhu 
--------------------------------------------------------- 

pneuservis a servis vozidel 
AKCE VELMI LEVNÉ PŘEZOUVÁNÍ 

--------------------------------------------------------- 
Autoopravna U Lozerta, Bůžek Jiří a syn     

739 46  Hukvaldy 97 
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