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Krásné Vánoce chceme Vám přát, 
aby člověk člověka měl rád. 
Aby jeden druhému štěstí přál, 
aby i ten nový rok za to stál. 
 
Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, 
co se zlatem třpytí. 
Je to úsměv, láska, pohlazení, 
nad takový dar žádný není. 

 

 
 
Redakční rada Palkovických listů děkuje všem čtenářům  
za přízeň, kterou nám v letošním roce věnovali  
a přeje všem „pohádkové“ Vánoce a v novém roce 2011  
hodně štěstí, zdraví a lásky. 
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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané, 
 
je skoro až neuvěřitelné, jak ten čas neúprosně ubíhá. 

Další rok je za námi a nám připadá jako kdybychom nic 
nestihli a před vánoci se snažíme všechno dohnat. Ne 
každému se to podaří a tak si ještě závěr roku znepříjem-
ňujeme spěchem a dalšími neduhy dnešní doby.  

Přeji Vám, aby jste si i v předvánočním shonu našli čas 
na setkání a posezení se svými přáteli i rodinou. Nechť 
jsou pro Vás Vánoce skutečně svátky klidu, radosti a po-
hody. 

Do nového roku 2011 Vám přeji mnoho štěstí, zdraví, lásky a splnění i těch nej-
tajnějších přání. 

Váš starosta Radim Bača 
 
 
 

 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,  
které se konalo 13.12.2010 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 29.11.2010 do 6.12.2010 a kontrolu 

usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce. 
2) Rozbor hospodaření obce k 30.11.2010. 
3) Žádost manželů Lukešových, Palkovice 653 o přehodnocení stanoviska ohledně 

prodeje připlocené části obecního pozemku parc.č.1215/6 k.ú.Palkovice. 
4) Informaci místostarosty obce o změně jízdních řádů ČSAD Frýdek – Místek od 

12.12.2010. 
5) Informaci starosty obce o podání žádosti o dotaci na opravu tenisových kurtů na 

hřišti TJ Sokol Palkovice ve výši 1 mil. Kč. 
 

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



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 5 

3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr Věra Krpcová, Slavomír Bača. 
4) Rozpočtové změny č. 2 na rok 2010 dle přílohy č.1. 
5) Rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši 20% skutečných výdajů roku 

2010 s platností do 28.2. 2011. 
6) Rozpočtový výhled Obce Palkovice do roku 2016 dle přílohy č.2. 
7) Obecně závaznou vyhlášku č.10/2010 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

8) Obecně závaznou vyhlášku č.11/2010 o místním poplatku za provozovaný hra-
cí přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu. 

9) Členy volební komise ve složení Slavomír Bača, Martin Kurečka, Mgr. Ludmila 
Skarková. 

10) V souladu s platným volebním řádem zastupitelstva obce provedení volby před-
sedů finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce veřejnou volbou. 

11) Měsíční odměny a příplatky pro neuvolněné členy zastupitelstva obce s platností 
od 1.1.2011 dle přílohy č. 3. 

12) Smlouvu č. 178/600/2010 mezi Obcí Palkovice a TS a.s. Frýdek – Místek  
o zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení v obci. 

13) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci 
projektu „Palkovice – dostavba kanalizace III. etapa“ ve výši 1 950 tis. Kč. 

14) Pověření Rady obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových změn roz-
počtu Obce Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení limitu, v oblasti výdajů do 
výše 500 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu a bez omezení v oblasti výdajů, na 
které byla do rozpočtu přijata účelově určená dotace – platí do 31.12.2010 

15) Prodloužení záměru prodeje části pozemku parc.č.1215/6 k.ú. Palkovice do 
30.6.2011. 

 
III. Volí: 
1) Předsedu finančního výboru Zastupitelstva obce Palkovice Ing. Josefa Bílka. 
2) Předsedu kontrolního výboru Zastupitelstva obce Palkovice Bc. Petra Gřese. 
 
IV.  Konstatuje ověření   
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 6 
Územního plánu Palkovice - Myslík není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a 
stanoviskem krajského úřadu. 

 

V.  Vydává 
ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 
4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., 
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správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumen-
taci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy 
Změnu č. 6 Územního plánu Palkovice - Myslík s účinností od 30. 12. 2010 
 
V Palkovicích 13.12.2010 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 

 
OBEC PALKOVICE 

Obecně závazná vyhláška č. 9/2010, 
o místních poplatcích 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice se na svém zasedání dne 30. 9. 2010 usnesením  
č. 23 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  
 

ČÁST  I. 
ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Obec Palkovice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): 
a) poplatek ze psů, 
b) poplatek za užívání veřejného prostranství, 
c) poplatek ze vstupného, 
d) poplatek z ubytovací kapacity. 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1  
 

ČÁST II. 
POPLATEK ZE PSŮ 

Čl. 2 
Poplatník a předmět poplatku 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, kte-
rá má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Palkovice.2 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3 
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Čl. 3 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, 
nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. 

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné 
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa 
trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4  

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická 
osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prode-
jem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková 
skutečnost nastala. 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
do 15 dnů ode dne jejího vzniku, tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, 
nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen 
oznámit také zánik své poplatkové povinnosti a skutečnosti mající vliv na výši je-
ho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození. 

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci 

poplatku některé další údaje stanovené v čl. 26 této vyhlášky. 
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a) za prvního psa         150,- Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele        250,- Kč. 
 

Čl. 6 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je 

poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla,  nejpozději však do konce příslušného ka-
lendářního roku. 

Čl. 7 
Osvobození 

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bez-
mocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň 
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící vý-
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cvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený 
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní předpis .5 

(2) Od poplatku se dále osvobozuje obec a organizace, jejichž zřizovatelem je obec. 
(3) Poplatník je povinen vždy ve lhůtě splatnosti poplatku prokázat, že důvod osvo-

bození trvá.  
(4) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození. 
 

Čl. 8 
Identifikace psů 

Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, 
zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepře-
nosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. 
 

ČÁST III. 
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

Čl. 9 
Předmět poplatku, poplatník 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných 
staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění sta-
vebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdob-
ných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání 
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby 
filmových a televizních děl.6   

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které 
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.7 

 
Čl. 10 

Veřejné prostranství 
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou 

uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky. 
 

Čl. 11 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do 
dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.  

 
Čl. 12 

Ohlašovací povinnost 
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením 

užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru 
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užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu 
1 dne je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání 
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem 
uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následu-
jící pracovní den. 

(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené 
v čl. 26 této vyhlášky. 

(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný 
stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů. 

 
Čl. 13 

Sazba poplatku 
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a)  za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících  
 pro poskytování služeb      10,- Kč 
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje          15,- Kč 
c) za provádění výkopových prací                                               10,- Kč 
d) za umístění stavebního zařízení                                             10,- Kč 
e) za umístění reklamního zařízení                                              10,- Kč 
f) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků  
 a jiných obdobných atrakcí            10,- Kč              
g) za umístění skládek                                                                     5,- Kč 
h)  za užívání veřejného prostranství pro kulturní,  
 sportovní a reklamní akce        2,- Kč 
i)    za užívání veřejného prostranství pro potřeby  
 tvorby filmových a televizních děl     10,- Kč    

(2) Týdenní paušální částka za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdob-
ných atrakcí činí 1.500,- Kč. 

Čl. 14 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 13 odst. 1 je splatný: 
a) při užívání veřejného prostranství po dobu 1 dne nejpozději v den zahájení 

užívání veřejného prostranství, 
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději do 8 

dnů od zahájení užívání veřejného prostranství. 
(2) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 13 odst. 2 je splatný do 8 dnů od skončení 

užívání veřejného prostranství. 
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je 

dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující 
pracovní den. 
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Čl. 15 
Osvobození 

(1) Poplatek se neplatí: 
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,8 
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na cha-

ritativní a veřejně prospěšné účely .9  
(2) Od poplatku se dále osvobozují: 

a) firmy vykonávající činnost pro obec Palkovice, 
b) po dobu 30 dnů poplatníci užívající veřejné prostranství způsobem definova-

ným v čl. 9 odst. 1 v souvislosti se stavebními úpravami nemovitostí, 
c) obec Palkovice a zařízení, jejichž je zřizovatelem, 
d) místní společenské organizace a politické strany, které jsou registrovány  

u Ministerstva vnitra, pokud se nejedná o akce pro komerční účely. 
 

ČÁST IV. 
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO 

Čl. 16 
Předmět poplatku a poplatník 

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní 
nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného 
obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za 
to, že se jí může zúčastnit.10   

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.11 
 

Čl. 17 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci po-
platku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje 
podle čl. 26 této vyhlášky. Ve shodném termínu je rovněž povinen ohlásit nárok 
na osvobození od placení poplatku ze vstupného. 

(2) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku cel-
kovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla 
v ceně vstupného obsažena. 

Čl. 18 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku z vybraného vstupného činí 10 %. 
(2) Paušální částka činí 150,- Kč za kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní ak-

ci. 
Čl. 19 

Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne skončení akce. 
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Čl. 20 
Osvobození 

(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charita-
tivní a veřejné prospěšné účely.12 

(2) Od poplatku se dále osvobozují: 
a) místní společenské organizace a politické strany, které jsou registrovány  

u Ministerstva vnitra, pokud se nejedná o akce pro komerční účely, 
b) akce pořádané obcí Palkovice nebo organizacemi, jejichž zřizovatelem je 

obec Palkovice. 
ČÁST V. 

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 
Čl. 21 

Předmět poplatku a poplatník 
(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních urče-

ných k přechodnému ubytování za úplatu.13 
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pře-

chodné ubytování poskytla.14 
Čl. 22 

Ohlašovací povinnost 
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové 

povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodné-
ho ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku 
ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku ta-
ké další údaje stanovené v čl. 26 této vyhlášky. 

(3) Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, 
jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v za-
hraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, kte-
ré ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně  
a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.15  

 
Čl. 23 

Sazba poplatku 
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 3,- Kč 
 

Čl. 24 
Splatnost poplatku 

      Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne čtvrtletí příslušného kalendář-
ního roku. 
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Čl. 25 
Osvobození 

(1) Poplatku nepodléhá: 
a)  ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů 

a žáků, 
b)   ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud 

nejsou užívána jako hotelová zařízení, 
c)  ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.16  
 

ČÁST VI. 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ 

Čl. 26 
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti 

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede17  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, 

obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podni-
kání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytova-
telů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou čin-
ností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností po-
platníka nebo plátce, 

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnos-
ti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození 
od poplatkové povinnosti. 

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu 
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v od-
stavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.18  

(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo 
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.19 

 
Čl. 27 

Navýšení poplatku 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří 

obecní úřad poplatek platebním výměrem.20  
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 

obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.21  
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Čl. 28 
Zrušovací ustanovení 

     Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích, ze dne  
1. 3. 2010 

Čl. 29 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011. 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
 
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o místních poplatcích“) 
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 
5 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
6 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
7 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
8 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích  
9 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích 
10 § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
11 § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
12 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích 
13 § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
14 § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
15 § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních 
poplatcích 
16 § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
17 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 
18 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
19 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
20 § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích 
21 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
 
 

Příloha č. 1 
k vyhlášce o místních poplatcích v obci Palkovice 

 
Část Palkovice 
 

Parcelní číslo Výměra Místní název 
3 6983 před budovou Kulturního domu 
14 796 před bývalým zdravotním střediskem 
779 4393 u budovy č.p. 619 
1628 3816 prostor před a za tělocvičnou 
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1630 1313 kolem domu služeb 
1631 455 u prodejny Jednota - dolní konec 
1632 254 před Jednotou - dolní konec 
1634 1330 cesta před Jednotou - dolní konec 
 
Všechny místní komunikace dle pasportu. 
 
Část Myslík 
 

Parcelní číslo Výměra Místí název 
1056/1,2 143 před Jednotou na Myslíku 
610 432 před obecní budovou č.p. 200 
513 433 u kaple 
 
Všechny místní komunikace dle pasportu. 
 

OBEC PALKOVICE 
Obecně závazná vyhláška č. 10/2010, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo obce Palkovice se na svém zasedání dne 13.12.2010 usnesením 
č. ZO/2/2010/II/7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
(1) Obec Palkovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1  
 

Čl. 2 
Poplatník 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů platí :2 

(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek 
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za 
které poplatek odvádějí, 
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(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li  
k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně  
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 
Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti   

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od 
poplatkové povinnosti.  

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku 
zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, 
evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, 
není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní 
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.  

(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci 
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo 
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci. 

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské 
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu 
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3  

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen 
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4  

 
Čl. 4 

Sazba poplatku 
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 500,- 

Kč a je tvořena: 
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě 

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netřídě-
ného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou 
součást této vyhlášky. 

(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se 
uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců 
pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně 
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v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na 
konci tohoto měsíce.5 

Čl. 5 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný 
jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je 
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného 
kalendářního roku. 

Čl. 6 
Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci uvedeni v čl. 2 odst. 1: 
a) v případě, že se jedná o rodinu s počtem dětí vyšším než 3, se poplatek za 

4. a další dítě neplatí (dítětem pro účely této vyhlášky se rozumí každý občan 
do 18 let). 

b) kteří jsou trvale přihlášení v sídle ohlašovny na adrese Palkovice 619. 
c) kteří nejméně 9 měsíců v příslušném kalendářním roce pobývali v zařízeních 

sociálních služeb nebo zdravotnických zařízeních, jestliže poplatník tuto 
skutečnost správci poplatku doloží.6 

d) po dobu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody  v délce 9 měsíců a více  
v příslušném kalendářním roce, jestliže poplatník tuto skutečnost správci 
poplatku doloží.6 

e) kteří se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují déle než 9 měsíců 
v zahraničí, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží.6 

f) kteří se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují déle než 9 
měsíců mimo své trvalé bydliště a platí za systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jiné obci7, 
jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží.6 

g) jedná-li se o právě narozené dítě, a to za měsíc, ve kterém se narodilo. 
(2) Úleva se poskytuje: 
 poplatníkovi, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci na území obce Palkovice a zároveň je poplatníkem dle čl. 2, odst. 1. 
Poplatek s titulu vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci se 
snižuje o 50%. 

Čl. 7 
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.8 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 
obecní  úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9 
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Čl. 8 
Přechodná ustanovení 

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují  
ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky. 

 
Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5./2010, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů ze dne 1. 3. 2010. 
 

Čl. 10 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011. 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
 
1  § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o místních poplatcích“) 
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
5 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích 
6 § 92 odst. 3 ve spojení s §93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (do 31. 12. 2010 dle § 31 odst. 4 
a 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) a § 76 odst. 2 
zákona č.280/2009 Sb. Daňový řád v platném znění 
7 zákon č. 275/2002 Sb., kterým se mění zákon  č. 185/2001 Sb.,  o  odpadech  a  o   změně 
některých  dalších   zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
8  § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
9  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
 
Sazba částky b) = SN/PP 
 
SN… Skutečné náklady na sběr, svoz a uložení netříděného komunálního 
odpadu za rok 2009       činí Kč 1 174.380,- 
 
PP….Počet poplatníků 3321 tj. počet trvale bydlících obyvatel k datu1.11.2010 činí  
3120 osob + 201 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci  
 
Vyúčtování skutečných nákladů z předchozího roku na sběr, svoz a uložení netřídě-
ného komunálního odpadu činí: 
 
1.174.380/3321=353,62 Kč/osoba, kdy maximální částka ve vyhlášce činí dle  
§ 10b odst.3 písm. b)  maximálně 250,- Kč . 
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Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt 
Sazba poplatku v Kč za osobu a rok                     500,- 

 
Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci 
Sazba poplatku v Kč za stavbu a rok                    500,-  

 
 
 
 
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2011 

 
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu 

s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinnosti od 
1.ledna 2011 takto: 
Voda pitná (vodné)   29,16 Kč/m3 (bez DPH)    32,08 Kč/ m3  

   (včetně 10% DPH) 
Voda odvedená (stočné)   26,34 Kč/m3 (bez DPH)    28,97 Kč/ m3  

   (včetně 10% DPH) 
 
 
 
 
Palkovické listy – rozsah, platba 

 
Palkovické listy vyjdou v roce 2011 

ve stejném rozsahu a za stejnou cenu ja-
ko v roce 2010. To znamená – vyjde 8  
 

čísel za cenu 50 Kč/ rok. Čtenáři, kteří 
chtějí listy v roce 2011 odebírat, nechť 
je zaplatí do 31.března 2011 v úřední 
dny ( pondělí, středa ) v pokladně Obec-
ního úřadu. 

 
 
 
Betlémské světlo 2010 
 

Na Štědrý den budou mít občané 
možnost zažehnout a přinést si do svých 
domovů plamínek pokory a míru - Bet-
lémské světlo, které k nám doputuje vla-
kem z Vídně. Akci tradičně zajišťují 

skauti  z brněnského střediska „Řehoře 
Mendla“. 

Světlo bude k dispozici dne 24. 12. 
2010 v  kostele sv. Jana Křtitele 
od 9:30 do 11:30 hodin. Další mož-
nost pak bude během obou vánočních 
svátků, vždy po mši svaté. 
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Vítání Nového roku na Kubánkově 
 

Rada obce Palkovice připravila na  
1. ledna 2011 novoroční výšlap na nej-
vyšší horu palkovických Hůrek Kubán-
kov (662 m.n.m.). Tradičně se zde se-
tkáváme, abychom se společně při tábo-
rovém ohni, živé hudbě kapely Palko-
vjanka a okolo „mysliveckého krmelce“, 
přivítali s novým rokem 2011, popřáli si 
hodně úspěchů, pevného zdraví i štěstí! 
Tentokráte to bude již po dvanácté. 

A jaký je program? V 11.30 hod. 
zapálí starosta obce novoroční vatru, 
hudebníci zahrají Českou státní hymnu, 
zástupci obcí Sdružení povodí Ondřejni-
ce pronesou novoroční zdravice i první 
společný novoroční přípitek. Pak již bu-
de dechová hudba vyhrávat k poslechu, 
ale v minulosti několikráte i k tanci na 
sněhu. U mysliveckého krmelce bude 
určitě i něco k zahřátí. Ukončení akce je 

plánováno jako vždy, s vyhasnutím po-
slední jiskry táboráku. Doporučit může-
me i návštěvu rekreačního střediska  
a restaurace Barborka. 

Pro starší a méně pohyblivé občany 
připravujeme zájezdový autobus, který 
bude vyjíždět ze zástavky Kubala 
v 10.00 hod. Zastavovat bude i na au-
tobusové zastávce Tomis a u Policie ČR. 
Zpět bude odjíždět od rekreačního stře-
diska ve 14.00 hodin. Samozřejmě, že 
bude také hodně záležet na povětrnost-
ních podmínkách a sjízdnosti silnice na 
Hůrky. 

Setkání je určeno všem generacím 
bez rozdílu věku, z širokého i dalekého 
okolí. Vezměte s sebou i své přátele, 
kamarády a známé! Akce se koná za 
každého počasí. 

Nashledanou na Nový rok 2011! 
 

Za přípravný výbor Stanislav Harabiš
 
 
 
 
Všeobecné informace k Tříkrálové 
sbírce 

 
Termín Tříkrálové sbírky 2011:  
1. 1. 2011 - 14. 1. 2011 

 
Koledníci 

Vedoucí skupinky má při koledování 
viditelně vystavenou průkazku se jmé-
nem a číslem pokladničky, do které vy-
bírají. 

Jméno na průkazce odpovídá jménu 
na občanském průkazu, který je vedoucí 
povinen na požádání předložit. 

Pokladnička, do které koledníci vybí-
rají, je zapečetěná a s razítkem měst-
ského nebo obecního úřadu. Je označe-
na logem Charity. 

Dále je závazné, že vedoucí skupinky 
nesmí být mladší 15 let. 

Po ukončení koledování vedoucí 
skupinky odevzdá pokladničku a prů-
kazku zpět svému asistentovi. 

 
Záměry pro využití sbírky pro 

tento rok: 
Na zajištění provozu Denního centra 

Maják pro psychicky nemocné. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 20 

Na podporu Terénní služby ZOOM – 
nové služby pro osoby s psychickým 
onemocněním. 

Na vybudování Centra odlehčovacích 
služeb v Domě pokojného stáří u Panny 
Marie Frýdecké. 

Na dofinancování provozních nákla-
dů Oázy pokoje pro psychicky nemoc-
né. 

Na zabezpečení provozu Charitní 
ošetřovatelské a pečovatelské služby. 

Na částečné pokrytí provozních ná-
kladů nízkoprahového zařízení pro děti  
a mládež – Klubu Nezbeda. 

Na finanční zajištění Poradenského 
centra ve Frýdlantu n. O. 

Na dofinancování činností Rodinné-
ho centra Kolečko ve Frýdlantu n. O.

 
Jak byly využity výnosy z loňské sbírky: 

 Zajištění činnosti  DC  Maják  pro psychicky nemocné 125.000 Kč 
 Dofinancování provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské  

služby v domácnostech 203.527 Kč 

 Zajištění činnosti  Poradenského centra ve Frýdlantu n.O. 75.000 Kč 

 Zajištění provozu Klubu Nezbeda pro děti a mládež 100.000 Kč 
 Podpora provozu Rodinného centra Kolečko ve Frýdlantu 

n.Ostravicí 
 

50.000 Kč 

 Zajištění činnosti  Terénní služby ZOOM 50.000 Kč 

 Zajištění činnosti  Domu pokojného  stáří u Panny Marie Frýdecké 200.000 Kč 

 Pomoc postiženým zemětřesením na  Haiti 50.000 Kč 
 
 
 
 
Programy  
Charity Frýdek-Místek: 
 

Terénní služba ZOOM – nová 
služba pro osoby s psychickým one-
mocněním. 

 
CHOPS – Charitní ošetřovatelská  
a pečovatelská služba 

Zajišťuje kvalitní a efektivní zdravotní 
péči klientům, na základě doporučení 
lékařem, v domácím prostředí.  

DPS – Dům pokojného stáří  
u Panny Marie Frýdecké, 

Pobytové zařízení, poskytující celo-
ročně služby sociální péče pro seniory. 

 
Oáza Pokoje pro psychicky  
nemocné 

Pobytové zařízení, poskytující sociál-
ní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu chronic-
kého duševního onemocnění nebo závis-
losti na návykových látkách. 
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Denní centrum Maják  
pro psychicky nemocné 

Centrum denních služeb nabízí služby 
sociální péče, terapeutické a volnočaso-
vé aktivity lidem s psychickým onemoc-
něním typu psychóza. 

 

Klub Nezbeda 
Nízkoprahové zařízení pro neorgani-

zované děti a mládež, kde docházející 
mohou najít nejen podporu a odbornou 
pomoc, ale mají také možnost smyslupl-
ně trávit svůj volný čas a věnovat se 
vlastním aktivitám. 

 

Poradenské centrum 
Poskytování sociálně-právního pora-

denství (dluhové poradenství, sociální 
dávky, pracovně-právní vztahy, majet-
koprávní vztahy pod.) a rodinného po-
radenství včetně terapie (vztahové pro-

blémy, mezigenerační nebo výchovné 
obtíže, konfliktní situace v rodině apod.) 

 

Rodinné centrum Kolečko 
Zařízení nabízející volnočasové, vzdě-

lávací a terapeutické aktivity rodičům 
s malými dětmi. 
 

Kontakty: 
Jiří Cachnín 
Koordinátor  
pro Tříkrálovou sbírku 2011 
733 676 672 
jiri.cachnin@caritas.cz 
  

Charita Frýdek-Místek 
F. Čejky 450 
738 01 Frýdek-Místek 
558 435 449, 558 644 720 
f-m@caritas.cz 
www.fm.charita.cz 

 
 

 

Policie České republiky informuje…  
 

 
Jak příjemně prožít 
Vánoční svátky 
 

Ačkoli Vánoce patří 
k nejkrásnějším dnům 
v roce, každoroční před-

vánoční shon někdy již tak příjemné zá-
žitky nepřináší. Je to sice pro každého 
z nás obtížné, ale neměli bychom myslet 
pouze na to, jakým dárkem udělat svým 
blízkým radost. Proto bychom měli mít 
neustále na zřeteli své kabelky, peně-
ženky, mobilní telefony a další osobní 
cennosti, a to především v přeplněných 
nákupních centrech či prostředcích hro-
madné přepravy osob. Tyto nehlídané 

věci jsou totiž největším 
pokušením různých lapků a 
kapsářů, kterých je v tom-
to období bezpočet.           

Vzhledem k počasí, kte-
ré nám znepříjemňuje několik posledních 
dnů, by Policie ČR v Palkovicích také rá-
da apelovala na všechny řidiče, aby vý-
hradně provozovali motorová vozidla 
v odpovídajícím technickém stavu. Tímto 
tedy žádáme všechny zodpovědné řidiče, 
aby ani v letošním zimním období ne-
podceňovali kvalitní zimní výbavu svých 
vozidel, především pneumatik. Pamatuj-
me všichni na stále opakovanou zásadu 
BESIP s názvem 4x4, což znamená za 
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prvé mít zimní obutí na všech čtyřech ko-
lech, za druhé hloubka dezénu zimních 
pneumatik by měla mít nejméně 4 mm, 
za třetí zimní pneumatiku bychom měli 
používat čtyři měsíce v roce, tj. listopad-
únor, a za čtvrté každou pneumatiku uží-
vejme maximálně čtyři sezony, neboť po-
té ztrácí zimní pneumatika vlastnosti, 
kvůli kterých si ji kupujeme. 

Nenechme si tedy pokazit Vánoce  
a vstup do Nového roku nějakou nepří-
jemnou událostí, které jsme, do jisté mí-
ry, mohli zabránit. Mějme všichni na 
paměti, že ochrana svých osobních cen-
ností, dodržování pravidel silničního 
provozu a zásad bezpečné jízdy, vý-

znamně napomáhá k budování ještě 
bezpečnějších Palkovic. Závěrem by-
chom Vám rádi popřáli příjemné prožití 
Vánočních svátků a úspěšný vstup do 
Nového roku 2011 

prap. Mgr. Ondřej Plečka 
           inspektor 

Palkovice č. p. 448 
739 41 Palkovice 
Tel.: +420 558 656 174 
        +420 974 732 771 
Fax:  +420 558 432 159 
Email: fmooppalko@mvcr.cz 
internet: 
http://www.pcrfm.cz/stranka/oop-
palkovice 

  
 

 

Základní škola... 
 

 

 
 
Mládež v aktivitě – transhraniční 
spolupráce polsko - české mládeže 
ve věci ochrany přírody 

 
Tento krkolomný název je název pro-

jektu týkajícího se ochrany přírody, do 
kterého se zapojila naše škola a potrvá 
celý tento školní rok. Je financován 

z fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Beskydy. Je určen dětem od 5. do 8. 
třídy. Hlavním organizátorem je škola 
v obci Bujakow v Polsku. 

Prvním naším úkolem bylo vybrat 20 
žáků, kteří se zajímají o přírodu, a kteří 
by byli ochotni dělat něco navíc nad rá-
mec svých běžných školních povinností. 
Jádrem skupiny se stali členové přírodo-
vědného kroužku, pod vedením paní uči-
telky Skarkové. Tématem podzimní prá-
ce byla ochrana vody a třídění odpadů. 

Nejmladší žáci pod vedením paní uči-
telky Ondračkové se zaměřili na třídění 
odpadu ve škole. V rámci školního par-
lamentu vznikla soutěž v třídění odpadu 
ve třídách a také na toto téma proběhla 
beseda s panem školníkem. 

Starší žáci zpracovávali třídění odpadu 
v naší obci. Navštívili sběrný dvůr, kde se 
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dozvěděli spoustu zajímavého od pana 
Janka, který jim vysvětlil, jak se nakládá 
s různými druhy odpadů. S prezentací 
dětem pomáhal pan učitel Tomalík. 

Nejstarší skupina nazvala svůj projekt 
Cesta vody. Žáci postupně navštívili 
přehradní nádrž Šance, podívali se do 
úpravny vody Nová Ves u Frýdlantu a 
exkurzi ukončili v čističce odpadních vod 
ve Sviadnově. Na vlastní oči tak viděli, 
kde se v přírodě bere pitná voda pro na-
ši vesnici, co všechno se s ní stane, než 
ji můžeme pít, a kolik to dá práce, než ji 
zase poměrně čistou vrátíme do přírody.  

Ve dnech 18. a 19. listopadu jsme 
vyjeli do Polska – do Bujakowa (asi  
 

100km), na naše první setkání s polský-
mi dětmi. Byli jsme srdečně přivítáni. 
Prohlédli jsme si školu, která je, co se 
týče velikosti, srovnatelná s naší školou. 
Pak probíhaly výtvarné dílny a přehlídka 
prezentací, co se které straně povedlo 
již udělat. Naši byli vzorně připraveni  
a určitě nám neudělali ostudu. Druhý 
den jsme navštívili zámek ve Pszczyně  
a město Bialsko – Biala, koupili něco ma-
lého a hurá domů. Nyní se připravujeme 
na návštěvu našich polských přátel, která 
se uskuteční 2. a 3. února 2011. 

 
Mgr. Ludmila Skarková 

 

 
 
 
Vycházka ke krmelci 
 

Tak jako v předešlých letech i letos  
v říjnu proběhla v naší škole soutěž ve 
sběru kaštanů a žaludů, která se koná ve 
spolupráci s místním mysliveckým sdru-
žením Olešná. V letošním roce však byla 
ovlivněna celkovou neúrodou a suchem  
v letním období. Proto se soutěže zúčast-
nilo pouze 13 dětí, které dohromady na-
sbíraly pro lesní zvěř 157,5 kg směsi ža-
ludů a kaštanů. Přestože to bylo daleko 
méně než v uplynulých letech, jsou místní 
myslivci dětem vděčni a všechny děti byly 
jako vždy odměněny sladkostmi, a ti nej-
lepší ještě dostali knihu a kalendáře s pří-
rodní tématikou. Navíc si 1. prosince 
2010 všechny soutěžící děti spolu 
s panem Jaromírem Tkáčem vyšly na 
procházku ke krmelci. Cestou hodně 
sněžilo, ale děti statečně šlapaly za svým 

průvodcem a loveckým pejskem do kop-
ce, aby si u krmelce Na  psí skále mohly 
popovídat a dávat svému průvodci spous-
tu, mnohdy všetečných otázek. Cestou 
zpět byly děti pozvány na čaj do krásně 
vytopené myslivecké chaty, kde si ještě 
vyslechly besedu o myslivosti, prohlédly si 
myslivecké trofeje a síň tradic, kterou 
myslivci na chatě vytvořili. Na závěr byly 
všechny děti odměněny, rozloučily se 
s panem Tkáčem a slíbily, že se příští rok 
opět budou snažit vylepšit a obohatit jí-
delníček zvířátkům v palkovických lesích. 
 
Výsledky soutěže ve sběru kaštanů a ža-
ludů: 
1. místo: Peške Dalibor, 4. tř. 83 kg 
2. místo: Pělucha Jan, 2. tř.      16,5 kg 
3. místo: Radová Tereza, 1. tř.  15,5 kg 
 

Mgr. Zuzana Kvapilová 
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ZOO 
 

V sobotu 27. listopadu proběhlo ve 
výukovém centru Zoo Ostrava finále 
Soutěže mladých zoologů. Tématem 
tradiční podzimní soutěže bylo "Pěvci 
České republiky". Do soutěže se při-
hlásilo 2 165 žáků ze 110 škol celého 
Moravskoslezského kraje. Také my, čle-
nové přírodovědného kroužku, jsme se 
zúčastnili. Vytvořili jsme tři pětičlenné 
skupiny, začali jsme se spolu s paní uči-
telkou Skarkovou scházet ráno i odpo-
ledne, snažili jsme se naučit co nejvíce o 
pěvcích naší republiky. Prošli jsme vyřa-
zovacím kolem a čekali na výsledky. Do 
finále postupuje jen 10 nejlepších druž-
stev. Konečně přišly výsledky. Žádná 
skupina nepostoupila. Tak trochu jsme 
byli zklamáni, protože se nám zdálo, že 

jsme toho věděli hodně. Ale co se dá dě-
lat. O to větší překvapení bylo, když za 
pár dnů přišla omluva, že došlo k chybě 
ve výsledkové listině, a že družstvo ve 
složení Simona Dárková, Magda Králí-
ková, Zuzana Seidlerová, Andrea Han-
zelková a Míša Žvaková postupuje do fi-
nále. V sobotu 27. 11. jsme vyrazili do 
Ostravy. Hustě sněžilo, foukalo a byla 
hrozná zima. I když jsme vyjeli už v 8 
hodin ráno, finále jsme málem nestihli. 
Přiběhli jsme celí zmrzlí, udýchaní na 
poslední chvilku. Holt, v sobotu toho 
moc nejezdí. Skončili jsme sice až sed-
mí, ale to nevadí. Nejdůležitější je, že 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o 
ptácích z naší přírody a už teď se těšíme 
na jarní kolo. 
 

Přírodovědný kroužek, ZŠ Palkovice 
 
 
 
 

Také letos na naší škole proběhl 
„STONOŽKOVÝ TÝDEN“ 
 

Hnutí "Na vlastních nohou-Stonožka" 
je dobrovolná světová humanitární a mí-
rová organizace, v níž děti pomáhají ji-
ným dětem. Bylo založeno roku 1990 
Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jen-
sen. 

Zájemci si mohli zakoupit různé vý-
robky, které žáci vyráběli v hodinách vý-
tvarné výchovy, estetické výchovy a 
pracovních činností. Hnutí „STONOŽ-
KA“ bylo zasláno 1860 Kč na pomoc 
nemocným a postiženým dětem. 

Všem, kteří si koupili nějaký výrobek 
nebo ho vyrobili, patří poděkování. 

Mgr. Irena Jalůvková 
 
 
 
 

Mikulášská nadílka 
 

Advent a Vánoce patří k nejkrásněj-
ším obdobím roku. Stalo se již tradicí, že 
naši školu navštěvují Mikuláš, andělé a 
čerti. Letos svou nadílku přinesli hned 

dvakrát. V pátek 3. prosince rozdali 
sladké odměny ve školce. V pondělí 6. 
prosince bylo již od rána cítit napětí me-
zi dětmi základní školy. Nejmladší ra-
dostně pobíhali po chodbách a nakuko-
vali do kabinetu, kde se tajemné bytosti 
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připravovaly. V devět hodin začal Miku-
láš, andělé a čerti postupně obcházet 
jednotlivé třídy. Mikuláš ze své knihy dob-
rých skutků a prohřešků přečetl jména 
těch, kteří si zasloužili pochvalu, nebo 
naopak pokárání. Ve vyšších ročnících se 

dostali k práci i čerti. Po zhodnocení třídy 
andělé všem rozdali sladkosti. 

Tato akce, která přispěla k předvá-
noční atmosféře, se všem velmi líbila. 

 
O. Motáková 

 
 
 
 

Volejbalový pohár 
 

V pátek 26. 11. 2010 se na 9. ZŠ 
ve Frýdku - Místku uskutečnilo 1. kolo 
Volejbalového poháru 6. a 7. tříd chlap-
ců. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 druž-
stev. Naše družstvo, tvořené především 
žáky 7. třídy, se probojovalo do finále o 

1. a 2. místo, kde bylo po dramatickém 
boji žáky 9. ZŠ poraženo. Žáci byli za 2. 
místo oceněni diplomem, pohárem a 
drobnými cenami. Další příležitost utkat 
se s ostatními družstvy budou mít 
v druhém kole, které se bude konat 21. 
1. 2011 v naší tělocvičně. 

Mgr. Jitka Krpcová 
 
 
 
 

Florbal na 1. stupni 
 

Naše škola uspořádala 16. listopadu 
okrskové kolo ve florbalu žáků 4. a 5. 
tříd za účasti ZŠ z Dobré, Starého Města 
a Raškovic. 

Na tuto soutěž se chlapci připravova-
li ve sportovním kroužku, který mají 
pravidelně každé úterý. Jejich snaha se 
pak projevila ve výsledku. Naše družstvo 
přesvědčivě okrskové kolo vyhrálo a po-
stoupilo do okresního kola, které pro-

běhlo 23. listopadu na 11. ZŠ ve Frýdku 
- Místku. Vyhráli jsme základní skupinu 
bez ztráty jediného bodu. Ve finálové 
skupině jsme ale nestačili na družstva, 
která jsou zaměřená na lední hokej a 
 celkově jsme skončili na velmi pěkném 
4. místě. Všem chlapcům patří velká 
pochvala. 

Také bych chtěla poděkovat rodi-
čům, kteří nás přišli podpořit na okrsko-
vé i okresní kolo. 

Mgr. Alice Gorelová 
 
 

 

Mateřská škola Palkovice 
 

 
Zprávičky ze školičky 

 
Od začátku školního roku se toho 

v naší mateřské škole stalo opravdu dost.  

Školní rok jsme zahájili ve sportov-
ním duchu. Na začátku října se sešly 
všechny děti na hřišti základní školy a u 
olympijské vlajky byly zahájeny olympij-
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ské hry. Malí sportovci si vyzkoušeli svou 
fyzickou zdatnost v osmi sportovních dis-
ciplínách, např. v závodě na koloběž-
kách, slalomovém běhu, hodu na cíl či ve 
správné orientaci v lanovém labyrintu. 
Ani nevlídné počasí nám náladu nezkazi-
lo a malí sportovci si po zakončení olym-
pijských her společným zpěvem odnesli 
domů zasloužené medaile a diplomy. 

Začátkem listopadu, kdy počasí stále 
přálo, jsme vyrazili na Bařinu, kde se dě-
ti mohly povozit na koni a poníkovi. 
Všem se to moc líbilo. 

V žádné školičce nesmí chybět po-
hádky. Kromě každodenního čtení před 
spaním, nebo v dopoledních hrách měly 
děti možnost shlédnout v jídelně základ-
ní školy několik divadelních představení, 
např. o ztraceném míči, o červeném 
klubíčku a taky známou pohádku o čer-
vené karkulce. Své zážitky vyjádřily pěk-
nými kresbami. 

Posledním divadelním představením 
„Čert a zima“ začátkem prosince jsme 
se připravili na každoroční příchod Mi-
kuláše, čerta a anděla. V nazdobených 
třídách si děti ještě zopakovaly připrave-
né písničky a básničky a s napětím oče-
kávaly příchod návštěvy. Mikuláš přišel 
v doprovodu dvou čertů a andělů. Ně-
které děti čertík pomaloval prstem, vět-
šina však dostala od andělů velkou hvěz-
dičku. Nakonec Mikuláš všechny děti 

obdaroval přinesenými balíčky a příjem-
né dopoledne jsme zakončili společným 
vyfotografováním. 

Na čtvrtek devátého prosince jsme se 
obzvlášť těšili. Větší děti z naší mateřské 
školy jely do planetária v Ostravě, kde 
se formou pohádky „Na co kouká sova 
v noci“ dověděly spoustu zajímavostí o 
noční obloze, planetách, zvěrokruhu a 
celém vesmíru. 

Předvánoční čas, čas adventní jsme si 
v mateřské škole zpříjemnili společným 
posezením u vánočního stromečku. Za 
poslechu vánočních koled, u stolu plného 
dobrot, si děti s maminkami vyrobily růz-
né vánoční ozdoby. Domů si odnesly 
svícny, andělíčky i upečené vánoční oz-
doby ze slaného těsta. Odpoledne pro-
běhlo v pohodové vánoční atmosféře a 
nám už zbylo jen čekat na Ježíška. Ten 
samozřejmě ani letos nezklamal. Dvacá-
tého prvního prosince jsme si s dětmi u 
vánočního stromku zazpívali koledy a po 
zazvonění zvonečku se pod ním objevila 
bohatá nadílka. Radost dětí po zapálení 
čtvrté vánoční svíčky završil sváteční 
oběd. Tradiční řízek a bramborový salát 
nám moc chutnal. Vánoce se nám letos 
opravdu vydařily, a nám už jen zbývá po-
přát všem dětem, jejich rodičům a praro-
dičům šťastný nový rok. 

Kolektiv učitelek  
mateřské školy Palkovice 

 
 
 
 
Mikuláš v kostele 
 

V neděli 5. prosince se v našem kos-
tele sv. Jana Křtitele uskutečnila miku-

lášská nadílka pro děti ze zdejší farnosti. 
Bezprostředně po skončení mše svaté, 
kdy se již věřící chystali opustit kostel, 
otevřely se hlavní dveře a vstoupil sv. 
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Mikuláš. Nutno přiznat, že byly překva-
peny nejen děti, ale i rodiče. Bylo sice 
5. prosince, ale všichni byli zvyklí na ná-
vštěvu Mikuláše ve čtvrtky o dětských 
mších svatých. V neděli jej tentokráte 
nikdo nečekal. Se vší vážnosti seznámil 
sv. Mikuláš přítomné s historií, která se 
váže s jeho osobou a zeptal se také ně-
kterých dětí na adventní neděle, na je-
jich význam a tradici. Pak už následovala 
dlouho očekávaná nadílka, kdy si každé 
dítě, ať už malé či přerostlé, odneslo 
z rukou přítomných andělů balíček slad-

kostí. Balíčků bylo dostatek a na každé-
ho se dostalo. Tato nadílka má v naší 
farnosti svou tradici, kdy si vždy v tento 
čas společně připomeneme tuto vý-
znamnou postavu z historie křesťanství. 

Jediné co dětem možná trochu chy-
bělo, byla nepřítomnost čertů, kteří 
z pochopitelných důvodů do kostela jak-
si nepatří. O to více si je školáci určitě 
užili o den později na mikulášské nadílce 
ve zdejší základní škole. 
 

Zapsal Ing. Tomáš Huďa 
 
 

 

Sport 
 

 
Fotbalová přípravka 
 
Vážení sportovní přátelé, 

koncem roku Vás již tradičně infor-
mujeme o aktivitách a výsledcích našich 
malých fotbalistů. Pracujeme především 
s chlapci z ročníků 1999, 2000, 2001 a 
2002. Chlapci se pravidelně každé pon-
dělí a středu scházejí ke svým tréninkům 
na naše fotbalové hřiště a teď v zimě 
samozřejmě do tělocvičny, aby o víken-
du mohli předvést své umění na hřišti 
při svých zápasech. 

V září jsme zahájili fotbalový podzim 
sezóny 2010 – 2011 v Brušperské lize, 
kterou po odehrání všech zápasů vede 
naše 1. družstvo s počtem 27 bodů a 
skórem 59 : 3. Protože kluků se schází 
stále hodně, hrajeme ligu se dvěma 
družstvy. Taky naše 2. družstvo si vede 
velmi dobře a je v tabulce své soutěže 
třetí se skórem 20 : 12. Nutno dodat, že 
našeho největšího rivala kluci zdolali na 

jejich hřišti 2 : 1, což považujeme za vel-
ký úspěch, protože do Brušperku se pro 
body jen tak nejezdí. Po ukončení pod-
zimní sezóny jsme zahájili soutěž zimní 
ligy postupem ze základní skupiny do 
únorového semifinále. Za odměnu jsme 
si v listopadu zajeli na soustředění do 
Velkých Karlovic, kde nám byl 
k dispozici umělý trávník. Ten jsme si 
vyzkoušeli i pod umělým osvětlením a 
sehráli jsme tam dvě utkání s místními 
hráči. Utkání jsme zvládli k naší spoko-
jenosti a zvítězili 7 : 1 a 5 : 2. Taky 
jsme navštívili stáj dostihových koní, byli 
jsme na exkurzi ve sklárnách v Karolince 
a síly jsme čerpali v horském hotelu Tat-
ra návštěvou wellness centra a posilov-
ny. 

V prosinci se kluci zúčastnili halové-
ho turnaje v Třinci. Do silně obsazeného 
turnaje jsme vstoupili velmi dobře. Vy-
hráli jsme s Karvinou 4 : 0 a kluci si po-
čínali suverénně i proti Opavě 2 : 0. Po 
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chvíli odpočinku nás prověřila Čadca. 
S ní jsme prohrávali již o dva góly a sílu 
týmu kluci prokázali právě zde, když 
v posledních dvou minutách po závě-
rečném tlaku vyrovnali na 2 : 2. Základ-
ní skupinu jsme dohráli proti Žukovu, 
který jsme porazili 3 : 0. Pak následova-
lo semifinále proti domácímu Třinci. 
V tomto zápase kluci Třinec dlouho trá-
pili. Vedli jsme 2 : 1 až do závěrečných 
vteřin. Velký tlak soupeře jsme již nedo-
kázali ubránit a tak po základní hrací 
době bylo 2 : 2. K penaltovému rozstře-
lu se připravili tři naši a tři soupeři. Za 
velkého jásotu soupeřových fanoušků 
jsme prohráli na penalty 2 : 1 a nezbylo 
než  bojovat s Myjavou o 3. místo. Tam 
však již klukům docházely velmi rychle 
síly a i štěstí jsme si už asi vybrali dříve. 
Prohráli jsme 1 : 0 a získali tak brambo-
rové medaile. Nesmutnili jsme však 
dlouho. Všichni jsme věděli, co kluci 
v Třinci předvedli a jak dobře reprezen-
tovali naše Palkovice. Na základě pod-
zimních výsledků byli tři naši hráči vy-
bráni do okresního výběru pro turnaj 

pořádaný českomoravským fotbalovým 
svazem. Taky v Ostravě 8. 12. dokázali, 
že máme v Palkovicích velké fotbalové 
talenty. Ve zbývajících dnech letošního 
roku přípravka odehraje ještě jeden tur-
naj zimní ligy a jeden turnaj v Rožnově 
pod Radhoštěm. Taky si chceme jít za-
plavat a konečně o prázdninách pořád-
ně odpočinout. Pro příští rok toho má-
me v plánu taky dost. 26. 2. 2011 
chceme zorganizovat halový turnaj star-
ších přípravek pro týmy, se kterými spo-
lupracujeme a taky pro zahraniční 
účastníky. Na turnaj Vás tímto srdečně 
zveme. 

Závěrem chceme poděkovat všem, 
kteří nám s klukama pomáhají, rodičům, 
učitelům, fotbalovému výboru, trenérům 
a samozřejmě fanouškům za velkou pod-
poru a spolupráci. Klukům a všem jme-
novaným chceme popřát šťastné a vese-
lé Vánoce a v novém roce vše nejlepší a 
hodně zdraví. 

Za trenéry  
Slavomír Bača a Miroslav Peške 

 
 
 
 
Fotbalové turnaje… 
 
Mladší přípravka 

Popularita mládežnického fotbalu 
stále stoupá. Důraz na existenci žákov-
ských družstev se přesunul do kategorie 
mladší přípravka (MP) a starší přípravka 
(SP). Nedávno jsme mohli číst, že se vý-
běr mladých fotbalistů okresu zúčastnil 
halového turnaje v polské Strumieni. 
Mladí fotbalisté ročník 1998 – 1999 

měřili síly navzájem s fotbalisty Polska a 
Slovenska a to velmi zdařile. Je potěši-
telné, že i u nás v Palkovicích byl uspo-
řádán mezinárodní turnaj MP ročník 
2003. 

Organizátorem byl Fotbal Frýdek - 
Místek, který turnaj uspořádal pod zášti-
tou ArcelorMittal. Turnaj se uskutečnil 
v sobotu 11. prosince 2010 v místním 
sportovním zařízení. K zápasům ve dvou 
skupinách nastoupilo 9 družstev z pů-
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vodních deseti. Skupinu „A“ tvořily 
družstva Frýdek - Místek „A“, Žilina, FK 
Kopřivnice, Sigma Olomouc a TJ Sokol 
Palkovice. Skupinu „B“ tvořili Frýdek - 
Místek „B“, FC Vítkovice, SFK Opava, 
MFK Karviná a nepřijel Juventus Brun-
tál. Vítězem celého turnaje se stalo druž-
stvo MFK Karviné, které v zápase o 
první místo porazilo Frýdek - Místek 
„A“. Naši chlapci se umístili na 4. místě, 
za FC Vítkovice, kterým podlehli ve vzá-
jemném utkání 1:3. Na doplnění je tře-
ba uvést, že s FM „A“ remizovali 3 : 3, 
prohráli se Žilinou 1:4 a porazili FC 
Kopřivnici 7:3 a Sigmu Olomouc 3:0. 

Na turnaji nastoupili tito naši hráči: 
Patrik Bílek, Jan Ryška, Jiří Ryška, Do-
minik Štefek, Matěj Zlý, Matěj Halata, 
Josef Jaroš, Lukáš Pokluda a Josef Bys-
třičan. 

Nejlepší střelec Palkovic byl Josef Ja-
roš se sedmi brankami. 

Měl jsem možnost blíže se seznámit 
se zástupci  FC Vítkovice, protože jsme 
sdíleli společnou kabinu. Po prohlídce 
celého areálu byla jejich slova uznání 
potěšitelná a jsou vyznamenáním pro 

všechny, kteří se na budování sportov-
ního zařízení podíleli. 

 
Trenér PP František Huška 

 
Před přípravka 

V neděli 12. 12. 2010 se odehrál 
další turnaj „ Zimní ligy“ v naší tělocvič-
ně. Turnaje se zúčastnilo 10 družstev a 
hráči byli ti nejmladší, začínající benja-
mínci a hovoříme o před přípravce (PP). 
Naši chlapci ze školky, kteří hrají za fot-
balový kroužek ZŠ Palkovice nastoupili 
k prvním zápasům. Odehráli zápasy ze 
Staříčem, Mošnovem, Pustkovcem a 
Brušperkem. Všechny zápasy byly nad 
naše síly. Potvrdila se stará zkušenost, 
že každý začátek je těžký. Přítomní rodi-
če viděli pěkné góly, ale zatím jen v naší 
brance. Přes tuto těžkou zkušenost, bu-
deme dále trénovat a věříme, že i my 
navážeme na úspěchy mladší a starší 
palkovické přípravky. K prvním zápa-
sům nastoupili tito hráči: Patrik Bílek, 
Jiří Menšík, Ondřej Morys, Dominik Šte-
fek a Jiří Ryška. 

Trenér PP Huška 
 
 
 
 
SDH Palkovice 
 

Dne 4. prosince 2010 se konala 
„Výroční valná hromada“ našeho sboru, 
na které jsme zhodnotili naši činnost v 
roce 2010. Také nás navštívil Mikuláš 
s čerty a anděly a rozdali všem malý dá-
reček. 

Náš sbor má 57 členů, z toho 39 
mužů a 18 žen. Výbor sboru se skládá 

z třinácti členů. Naše činnost je rozděle-
na do tří části: 

1. pořádání kulturních akcí 
2. výjezdová jednotka 
3. sportovní činnost 
 
1. Na Nový rok jsme zajistili dopravu 

hudebníků na Hůrky. Pro veřejnost jsem 
uspořádali dva hasičské večírky s hojnou 
účastí. Pro své členy jsem pořádali stavě-
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ní a kácení máje. V dubnu se někteří čle-
nové zúčastnili zájezdu na Hostýn, kde 
byl požehnán náš hasičský prapor. 
V letošním roce jsme oslavili 80let zalo-
žení našeho sboru. V rámci oslav proběh-
la mše svatá v místním kostele, výroční 
valná hromada a dále pak zábavné odpo-
ledne pro veřejnost, kde byla výstava, 
nejen naší požární techniky, ale i techni-
ky z okolních sborů. Proběhy soutěže pro 
děti, k tanci a poslechu hrála skupina Fa-
ta Morgana. Bohužel pěkné odpoledne 
nám pokazil déšť. V srpnu jsme pomáhali 
při přípravě Dožínek. Zorganizovali jsme 
exkurzi do nejmodernější automobilky 
v Evropě Hyundai v Nošovicích. Na pod-
zim se uskutečnil dvoudenní zájezd do 
vinného sklepa na Jižní Moravu s ochut-
návkou vín v Bořeticích. Na zpáteční ces-
tě jsme navštívili hasičské muzeum v Dře-
vohosticích u Přerova. 

 
2. Výjezdová jednotka byla v r. 2010 

povolána k 9 událostem při celkem 31 

zásazích. Jednalo se o technickou po-
moc při záplavách, likvidaci obtížného 
hmyzu, požár lesa, sazí v komíně, udírny 
a likvidace následku dopravní nehody. 

 
3. I letos jsme uspořádali noční po-

hárovou soutěž „ O pohár palkovické 
sjezdovky, memoriál Miloslava Menšíka, 
které se zúčastnilo dvacet mužských a 
dvanáct ženských družstev. Družstvo žen 
se umístilo na 4. místě a družstvo mužů 
na 10. místě.  

Také jsme se zúčastnili „Beskydské 
ligy“, kde ženy obsadily druhé místo, 
muži skončili desátí. V příštím roce má-
me na starost organizaci „Beskydské li-
gy“ a tudíž se budeme snažit o co nej-
lepší umístění. 

Na závěr bychom vás rádi pozvali na 
naše plesy v příštím roce a to 19. 2. a 
26. 2. 2011 v 19. hodin v „Restauraci 
pod Habešem“. 

 

  
 
 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 

 
V štěstí a radosti  
ať Vaše dny plynou. 
A všechny starosti 
v dým ať se rozply-
nou. 
 

Připojujeme se tímto ke všem blaho-
přáním, která v uplynulých měsících vy-
slechli naši jubilanti. 

V listopadu to byla paní Viktorie 
Haluzíková z Palkovic a pánové An-
tonín Žižka a Ladislav Navrátil, oba 
z Palkovic. 

V prosinci pak paní Ludmila Kr-
čová, paní Marie Seibertová a pan 
František Opěla. Všichni z Palkovic. 
 
 

Redakční rada Palkovických listů,  
Rada a Zastupitelstvo obce a SPOZ. 
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Rozloučili jsme se… 
 

Vzpomínka bolestná, hle za 
Vámi letí, 
vzpomínka tichá na zašlý 
ten čas. 
Vzpomínka Vašich drahých, 
vnoučat a Vašich dětí, 
vzpomínka na Vás, na milý 
Váš hlas. 
 

 

Není slov, která by utěšila smutek a 
bolest těch, kterým navždy odešli jejich 
nejbližší. 

V říjnu zemřel pan Jiří Pustka 
z Myslíka. V prosinci, v adventním čase 
jsme se rozloučili s panem Františkem 
Pohludkou a panem Antonínem 
Řezníčkem, oba  z Palkovic. 
 

Rada a Zastupitelstvo obce Palko-
vice, SPOZ a redakční rada Palkovic-
kých listů vyslovuje všem pozůstalým 
upřímnou soustrast. 

 
 
 
Poslední „Petrův zdar“! 
 

S bolesti v srdcích jsme přijali zprávu 
o úmrti pana Františka Pohludky. Vy, 
kdo jste ho znali, budete jistě se mnou 
souhlasit, že nás opustil pracovitý, čest-
ný, zodpovědný a poctivý občan. Člo-
věk, který v naší obci vykonal nemálo 
poctivé práce pro širokou veřejnost. 
Zejména při budování a výměně hlavní-
ho obecního vodovodního řádu v deva-
desátých letech minulého století. O jeho 
skromném a čestném životě by se dalo 
napsat hodně a hodně stránek. Ale jako 
každý z nás měl i své chlapské záliby. 
Kromě své rodiny, rodinného domku, 
záhrady měl i svého životního koníčka.  
Byl vášnivý rybář. Své volné chvilky, 
hlavně v mládí často trávil na březích 
potoků a řek širokého okolí. Později na 
březích přehrady Olešná. Byl také v ro-
ce 1967 zakládajícím členem rybářské 

organizace v Palkovicích a dlouhou řadu 
let i členem jejího výboru. Mnoho vol-
ného času věnoval také chovu ryb, vý-
robě rybích násad a pracovních aktivit 
okolo vody. 

 
Milý Františku, dnes, kdy se 

s Tebou loučíme, ti děkujeme za 
Tvou celoživotní práci pro obec i 
naši rybářskou organizaci. Za tvou 
přízeň i za Tvé kamarádství. 

 
Čest Tvé světlé památce! Bu-

deme na Tebe rádi a s úctou vzpo-
mínat. Loučíme se s Tebou, rybář-
ským pozdravem „Petrův zdar“! 

 
Všem pozůstalým vyslovujeme 

upřímnou a hlubokou soustrast. 
 

Rybáři z Palkovic a starosta obce. 
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Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 
 

Ve středu 10. listopadu se konaly 
dvě vzdělávací akce v prostorách našeho 
kina, které navštívilo celkem 65 členů a 
spoluobčanů. 

V první části se konala zdravotnická 
beseda s lékařem MUDr. Radimem 
Knoppem na téma “Choroby ve stáří“. 
O zájmu svědčila téměř hodinová disku-
se na různá témata chorob, které posti-
hují naše starší spoluobčany. 

Ve druhé části vystoupila dramatická 
skupina Literárního klubu Petra Bezruče 
z Frýdlantu nad Ostravicí, která předved-
la “Jeden den Vladimíra Vaška (P. Bez-
ruče) na místecké poště“. Tuto scénku 
nacvičil se 7 členy klubu p. Mgr. Miloš 
Oliva. Poté doplnil představení místo-
předseda občanského sdružení “Bezru-
čův kraj“ Vilém Vlk besedou o vztahu 
básníka s Palkovicemi, zejména s rodi-
nou statkáře Volného. Kulturní večer se 
všem líbil. 

Ve středu 8. prosince se konala tra-
diční “Mikulášská zábava“ v sále restau-
race Pod Habešem, kterou pořádáme 
spolu s Obecním úřadem. Nejdříve přiví-
tal přítomné jubilanty naší obce starosta 

pan Radim Bača a poblahopřál jim 
k významnému výročí. Pak je seznámil 
s aktuálním stavem dění v Palkovicích. 
Dále v programu vystoupil dětský folk-
lorní soubor Hurčánek.Ve druhé části 
důchodci přivítali Mikuláše a anděla a 
odnesli si věcné dary z bohaté tomboly a 
sponzorské dary některých podnikatelů 
v obci. Celkem navštívilo akci 91 osob a 
při hudbě pana Koloničného z Měrkovic 
si někteří i zatančili. 

Na konec listopadu připravila pově-
řená členka Seniorklubu paní J. Ledero-
vá v rámci ozdravného pobytu zájezd l6 
členů do slovenských Tater. Kromě pro-
cedur v místním zdravotním středisku za-
jistila i výlety na Štrbské pleso, do Beše-
ňové a jiných středisek. 

Seniorklub v Palkovicích přeje 
všem členům a příznivcům v No-
vém roce vše to nejlepší, zdraví, 
elán a pohodu a těší se na další 
nové členy. 

Zprávu podává výbor Seniorklubu. 
 
(Na fotografiích Josefa Chlebka je 

beseda s MUDr. Knoppem a rozlouče-
ní s divadelní skupinou) 

 
 
 
 
Milé členky a členové  
našeho Seniorklubu 
 

Víme, že v naší obci žije hodně mužů i 
žen, kteří doma dělají pěkné a užitečné 
věci. O některých se to ví, o některých ne. 

Proto chceme v roce 2011 u pří-
ležitosti tradičních oslav MDŽ uspořá- 
dat výstavku vašich výrobků, spojenou  
eventuálně i s prodejem. Pro přípravu 
této akce však potřebujeme vaši spolu-
práci. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 33 

Uvádíme vám telefonní čísla těch, 
kteří budou akci organizovat. Dejte vě-
dět, jaké výrobky chcete vystavit. Ozvěte 
se prosím nejpozději do konce ledna 
2011. 

 

Kontakty: 
Jarmila Lederová 604 166 324 
Anna Sasynová  721 505 769 
Iva Mičulková  558 656 030 
Růžena Mališová 608 453 158 

 
 
Rozloučení s Antonínem Řezníčkem 

Členové Seniorklubu  se v prosinci rozloučili se svým dlouholetým členem 
výboru panem Antonínem Řezníčkem. Čest jeho památce! 
 

 
 
 

 
 

 

Recepty pro Vás 
 

 
Brynzové čtverce 
 
Ingredience 
250 g polohrubé 
mouky, 250 g brynzy, 
250 g másla, 1 žlou-
tek, 1 lžička soli, strouhaný tvrdý sýr 
 
Postup 

Mouku, máslo a brynzu zpracujeme  
v hladké těsto a dáme přes noc odpoči-
nout do chladu. 

Druhý den vyválíme na čtverec a slo-
žíme ho tak, že každý roh čtverce dáme 
do středu čtverce (jako když se skládá 
obálka).  

Toto provedeme celkem třikrát. 
Nakonec rozválené těsto potřeme 

žloutkem, posypeme strouhaným sý- 
rem a pokrájíme na čtverce (nebo jiné 
tvary). 

Skládáme na plech vyložený papírem 
na pečení a pečeme při 230°C cca 10 
minut. 

 
 
 
 
Domácí vaječný likér 
 
Ingredience: 
1 Tatra, 1 Salko,  
5 žloutků,  
1 vanilkový cukr,  
1/4 l Rumu 

Postup: 
Žloutky ušleháme s cukrem (cukr ne-

ní nutný - Salko je dostatečně sladké), 
přidáme Tatru, Salko, Rum. 

Nalejeme zpět do láhve. Necháme 
minimálně 1 týden odležet. Čím déle 
odpočívá, tím je lepší. 
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Silvestrovské jednohubky 
 

1) Rybičkové: 
1 olejovky 
100 g másla, okurka jemně nastrouha-
ná, malá cibule drobně nakrájená, lžíce 
majolky, špetka pepře, sůl 
 

2) Z lučiny: 
2 lučiny  
1 tavený sýr 
2 lžíce majolky, 3 stroužky česneku 
utřené se solí 
 

3) Vajíčková: 
3 vejce drobně nasekaná 
150g másla, okurka nastrouhaná, cibule 
jemně nakrájená, 100g anglické slaniny, 
1 lžíce majolky, sůl 
 

4) Sýr s hroznovým vínem pouze spojí-
me párátkem.  
 

Postup: 
Vše našleháme a mažeme na koleč-

ka rohlíku. Zdobíme citronem, petržel-
kou nebo okurkou a kapií. 

 
 

 

 

Kino 
 

 

 
 
 

BENGA V ZÁLOZE 
Nová americká akční komedie. Nejsou 
to hrdinové – jsou to „benga v záloze“. 
PÁTEK 7.1.2011 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
107 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 25. Listopadu 2010 
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HABERMANNŮV MLÝN 
Nové české drama Juraje Herze. 
PÁTEK 14.1.2011 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české znění, 
104 minut, klasický,  
premiéra: 7. Října 2010 
 
 

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT 
Nové české komediální drama. "Sen je 
druhý život" - Gérard de Nerval, jeden 
z velkých prokletých básníků. 
PÁTEK 21.1.2011 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české znění, 
108 minut, klasický,  
premiéra: 4. Listopadu 2010 

 

 
 
THE SOCIAL NETWORK 
Nové americké drama. Facebook, nej-
revolučnější sociální fenomén nového 
století. 
PÁTEK 28.1.2011 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky,  
120 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 4. Listopadu 2010 
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Termínový kalendář 
 

 
1. 1. 2011 – novoroční výšlap na nejvyšší vrchol Palkovických Hůrek Kubánkov 
1. 1. 2011- 14. 1. 2011 – Tříkrálová sbírka 
15. 1. 2011 – Slípkův ples v „Restauraci pod Habešem“ 
22. 1. 2011 – ples KDU-ČSL Palkovice v „Restauraci pod Habešem“ 
23. 1. 2011 – Dětský karneval SRPŠ v „Restauraci pod Habešem“ 
29. 1. 2011 a 5.2.2011 – Myslivecké hody v „Restauraci pod Habešem“ 
19. 2. 2011 v 19. hodin – ples SDH Palkovice v „Restauraci pod Habešem“ 
19. 2. 2011 – Soutěž v aerobiku – 9.00 tělocvična Palkovice 
26. 2. 2011 v 19. hodin – ples SDH Palkovice v „Restauraci pod Habešem“ 
26. 2. 2011 – Turnaj starších fotbalových přípravek – 8.00 tělocvična Palkovice 
5. 3. 2011 – ples SRPŠ v „Restauraci pod Habešem“ 
12. 3. 2011 – Volejbalový ples v „Restauraci pod Habešem“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 15. ledna 2011. Vychází osmkrát ročně. 
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 Plánujete svůj velký den? Čeká vás svatba,  

ples či promoce? Přemýšlíte, kam pro vhodné šaty  
a doplňky? U nás jste na správném místě. 

 

Zapůjčíme vám, nebo necháme ušít přímo na míru a to za skvělou cenu: 
Svatební šaty • Plesové šaty • Šaty pro družičky 

 

V naší nabídce k prodeji k zapůjčení naleznete také: 
Svatební a společenské doplňky • Svatební a společenskou bižuterii 

 

K zapůjčení i koupi nabízíme: 
o Svatební dekorace a výzdobu i na zakázku 

 

KONTAKT: 
E-SHOP: www.svatbyplesy.cz, www.studioleni.cz 

PŮJČOVNA (Privát) - Borošínská 655, 739 44 Brušperk 
Otevírací doba - Po předchozí domluvě 

 

Kontaktní osoba: Jaromíra Blahutová: 604 38 69 23 
Petra Miklášová: petramiklas @seznam.cz 

(volejte vždy Ne - Čt od 8:00 - 19:00, Pá - 8:00 - 15:00) 
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Nabídka prodeje bytů – Myslík čp.119 

 
Prodej 5 nových bytových jednotek do osobního vlastnictví  

2+KK-65m2, 1+KK-38m2,  
2+KK-58m2, 2+KK-48m2, 2+KK-63m2  

v obci Palkovice-MYSLÍK.  
 

Cena bytů od 780 000 Kč. 
 

Ke každému bytu náleží 1 parkovací místo,  
sklepní box a  ideální 1/6 přilehlého pozemku-zahrady. 

 
Kontakt: mobil – 777 12 12 90 
e-mail – inezerka@seznam.cz 

 
 

 








