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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 
jaro se nám nezadržitelně vkrádá do vesnice a s ním 

přichází i spousta prací tak typických pro snad nejhezčí 
roční období. Letošní mírná zima nám nabídla možnost 
některé jarní činnosti provádět s předstihem. Patří mezi ně  
i ořez stromů a úprava zelených ploch tak, ať je možno je  
v létě kvalitně ošetřovat. Samozřejmě jako každá činnost  
i tato se u některých občanů setkala s nevolí. Hlavně při 
kácení stromů a likvidaci živých plotů a tzv. ozdobných 
jehličnanů, které už dávno nejsou ozdobné, mě někteří 
nazývali „šílencem s motorovou pilou“. Chtěl bych ujistit všechny, že žádná taková 
činnost se nezakládá na mé samolibosti, ale vše je konzultováno s pokud možno ale-
spoň trochu nezávislými odborníky. Při této příležitosti musím připomenout jaro 
roku 2001, kdy, jako předseda komise zemědělské a životního prostředí, jsem zajiš-
ťoval 21 vzrostlých stromů, které pak byly vysazeny na různých místech Palkovic  
a Myslíku jako hold nastupujícímu 21. století. Tehdy se neslo vesnicí, proč do už tak 
dost „zarostlé dědiny“ vysazujeme další stromy. Takže zase jsme u toho – co člověk, 
to názor, a to je dobře.  

Váš starosta 
 
 

 

Lidové zvyky, obyčeje a pranostiky – Březen 
 

 
1. březen – Svatá Eudokie psa až po 
uši sněhem zavěje. 

2. březen –  Březen – za kamna vlezem. 

3. březen – V březnu vítr z břízy fouká. 

4. březen – V březnu vítr, v dubnu déšť 
– pak jistě úrodný rok jest. 

5. březen – Kolik březnových mlh, to-
lik červencových lijáků. 

6. březen – Svatá Felicita sníh z polí 
odmítá. 

4. neděle postní – družebná 
V tento den bylo mládeži povoleno se 
sejít na návsi a poveselit se. Také chodil 
družba s ženichem do domu dívky, kam 
chtěli přijít o Velikonocích na námluvy. 

7. březen – O svatém Tomáši sníh 
bředne na kaši. 

8. březen – Jestli březen kožich stáhl, 
duben rád by po něm sáhl. 

9. březen – Na svatého Františka déšť 
– neurodí se brambory. 
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10. březen – Mrzne-li na den Čtyřiceti 
mučedníků, přijde ještě 40 ranních mra-
zíků. 

11. březen – V březnu prach a v dub-
nu bláto – sedlákovi roste zlato. 

12. březen – Na svatého Řehoře šelma 
sedlák, který neoře. 

13. března – V březnu prach – jistý hrách. 

5. neděle postní – smrtná 
Na smrtnou neděli byl zvyk vynášet smrt 
– „Smrtku“, „Moranu“, „Mařenu“... 
Mládenci a dívky vynášeli opentlovanou 
figuru ze slámy a hadrů ze vsi a hodili ji 
do potoka. Někde zase chodila děvčata 
místo smrtky s tzv. „lítem“, malým stro-
mečkem ozdobeným pentlemi a vyfouk-
nutými vajíčky. 

14. března – Suchý březen, studený 
duben, mokrý máj – bude v stodole ráj. 

15. března – Březen bez vody – duben 
bez trávy. 

16. března – Mnoho dešťů březnových 
– hubené léto. 

17. března – Mrzne-li na svatou Ger-
trudu, bude mrznout ještě celý měsíc. 

18. březen – Jak prší v březnu, tak ta-
ké v červnu. 

19. březen – Josefova širočina ničí po-
slední ledy. Svatý Josef naštípe dříví  
a Panna Marie zatopí. 

20. březen – Na svatého Jáchyma 
skončila se už zima. 

6. neděle postní – květná 
V tento den se traduje slavnostní vjezd 
Ježíše Krista do Jeruzaléma, kdy ho lid 
vítal palmovými ratolestmi. Protože u nás 
palmy nerostou, tak jejich úlohu převza-
ly větvičky jívy „kočičky“, které se vy-
světily v kostele a zdobily se jimi světnice. 

21. březen – Hřmí-li v březnu, sněží 
v máji. 

22. březen – Na Kazimíra pohoda – 
na kobzole úroda. 

23. březen – Březnové slunce má krát-
ké ruce. 

Škaredá středa 
Středa před Božím hodem velikonoč-
ním. Ve středu se Jídáš škaredil na 
Ježíše. Říkalo se jí také škaredá, černá 
nebo sazometná, protože se vymetaly 
komíny. Podle lidového obyčeje se ne-
smíte škaredit a mračit, jinak se budete 
mračit po všechny středy v roce. 

24. březen – Hříbě, štěně a dítě břez-
nové dobré bývá. 

Zelený čtvrtek 
Název je možná odvozen od zeleného 
mešního roucha, který  užívali kněží 
v tento den při mši. Jedla se jen zelená 
strava - špenát, zelí, aby byl člověk zdra-
vý po celý rok. Na Zelený čtvrtek 
naposledy zvonily kostelní zvony a pak 
až do Bílé soboty umlknuly, „odlétly do 
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Říma“. Podle tradice, když zazní zvony 
naposledy, si máte zacinkat penězi, aby 
se vás držely celý rok. Někde se zvoní 
paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil 
hmyz a myši. Lidé v tento den vstávali 
velice časně, rodina se pomodlila, omyli 
se rosou, protože bránila onemocnění 
šíje a dalším nemocem. Někde se tato 
tradice dodržovala až na Velký pátek. 
Na Zelený čtvrtek vstávaly hospodyně 
časně, aby zametly dům ještě před vý-
chodem slunce. Smetí se odneslo za 
humna, aby se v domě nedržely blechy. 
Kdo sní před východem slunce pečivo 
namazané medem, je chráněný před 
uštknutím hadů a před žihadly vos.  
V Orlických horách házeli lidé do studny 
chleba namazaný medem, aby se v ní 
držela po celý rok voda. Odpoledne se 
nepracovalo. Pekly se „jidáše“, zvláštně 
tvarované obřadní pečivo z kynutého 
těsta. Pokud se jedly potřené medem, 
opět měly být pro zdraví. Je dobré  
v tento den sít len a hrách, protože vše 
dobře prospívá.  Nemá se o Zeleném 
čtvrtku nic půjčovat a s nikým se nehá-
dat, aby se Vám všechny hádky vy-
hýbaly a naopak peníze si k Vám cestu 
našly. 

25. březen – Když noc na Matičku jas-
no, bude úroda, krásno. 

Velký pátek 
V katolické liturgii je dnem smutku, ne-
konaly se bohoslužby, jen se zpívalo  
a četly se texty. Součástí pobožnosti by-
lo odhalení a uctění svatého kříže. 
Výzdoba kostela je chudá, žádné květi-
ny, žádné svíce na oltáři, písně se zpívají 

bez doprovodu varhan a zvony mlčí. 
Hlas zvonů nahrazovaly různé řehtačky 
malé i velké, chodilo se s velkým hlukem 
po vesnici, zpívalo se, texty popěvků by-
ly namířeny proti Jidášovi a Židům, kteří 
ukřižovali Krista. Někde děti s řehtač-
kami honily Jidáše - vybíral se zrzavý 
chlapec.  Velký pátek je také postním 
dnem - postem od masa a újmy v jídle.  
Podle lidové víry se na Velký pátek děly 
zázraky a země měla magickou sílu. 
Otevírala se, aby ukázala své poklady. 
Poklad označovalo světýlko nebo kve-
toucí nebo zářící kapradí. Lidé chodili do 
lesů a ke zříceninám hradů a hledali po-
klady. 
 
Vstávalo se před východem slunce, lidé 
se omývali v potoce, aby se chránili 
před nemocemi. Někde se chlapci potá-
pěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, 
který pak hodili levačkou za hlavu, to je 
mělo ochránit před bolením zubů.  
V krajích s plátenickou výrobou se před-
ly pašijové nitě, pak se udělalo na šatech 
několik stehů, to mělo ochránit před 
uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá  
z plátna pašijových nití chránila před 
bleskem. V tento den se nesmělo nic 
půjčovat, protože půjčená věc by se 
mohla očarovat. Věřilo se hodně na ča-
rodějnice a uhranutí. Nesmělo se praco-
vat na poli, v sadu a ani v zahradě, aby 
se nehýbalo zemí. Nepralo se prádlo, 
protože by se prádlo namáčelo místo do 
vody do Kristovy krve. 
Také se chodilo dům od domu, za zvuku 
řehtaček a různých říkaček se oznamo-
valo poledne a ranní i večerní kleká- 
ní. Hospodyně připravovala obdarování  
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v podobě sušeného ovoce, pečiva, vajec 
a někdy také drobných peněz. 

26. březen – Když větrové na konec 
února uhodí, moc obilí se na poli urodí. 

Bílá sobota 
Jelikož jsou při obřadech vigilie křtění 
novokřtěnci, kteří nosí bílé roucho, je 
též možno, že název pochází odtud. Bílé 
roucho je znakem čistoty, připomínající 
smytí hříchů křtem. 
Ve starém křesťanství nebyla dnem litur-
gickým, konala se jen noční bohoslužba - 
vigilie. Před ní se posvětil oheň od které-
ho se zapálila velikonoční svíce - paškál. 
Oheň se světil před kostelem a v mnoha 
vsích se doma muselo uhasit ohniště. 
Potom hospodyně položila polínko před 
kostelem na hraničku, když kněz oheň 
posvětil, každá si vzala žhavé polínko  
a znova jím zažehla ve stavení oheň. 
Skončením Bílé soboty skoncoval také 
dlouhotrvající půst.  
Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky  
a nosily se do pole, aby bylo úrodné. 
Popelem z posvěceného ohně se posy-
paly louky a pole, aby dobře rodily. 
Někde se uhlíky dávaly za trám do do-
mu, aby ho chránily před požárem. 
Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo. 
Připravovalo se a chystalo.  

27. březen – Je-li mráz na svatého 
Gabriele, bývají žně veselé. 

Neděle velikonoční – Boží hod veli-
konoční 
Byly svěceny velikonoční pokrmy - be-
ránek, mazanec, vejce, chléb i víno. Na 

Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kos-
tele ve stoje. Každá návštěva dostala 
kousek z posvěceného jídla. Ve východ-
ních Čechách dal hospodář kus svěce-
ného mazance, vejce a víno poli, zahra-
dě a studni, aby byla úroda, voda  
a dostatek ovoce. Pečou se velikonoční 
beránci.  

28. březen – Je-li na svatého Romana 
jasno, bude hojná úroda. 

Velikonoční pondělí 
V tento den se odbývala pomlázka, veli-
konoční hodování, mrskut. Chlapci cho-
dí dům od domu za děvčaty se splete-
nými pomlázkami většinou z vrbového 
proutí zdobené stuhami. Šlehají ženy  
a dívky a vinšují, aby byly celý rok zdra-
vé a čilé, za to dostanou malovaná 
vajíčka - kraslice. Někde je zvykem, že  
v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde 
polévají chlapce vodou. V mnoha vsích 
bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když 
šla do kostela. 

29. březen – Mnoho dešťů v březnu 
přináší hubené léto. 

30. březen – O svatém Kvirinu už je 
teplo ve stínu. 

31. březen – O svaté Balbíně je už  
u nás po zimě. 
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Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, 
které se konalo 5. 2. 2007 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
I. bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu rady obce od 10. 1. 2007 do 29. 1. 2007. 
2) Uzávěrku hospodaření v obecních lesích za rok 2006. 
3) Kontrolu finančního hospodaření SMOPO za rok 2006. 
4) Informaci Ing. Lyska o projektu „U nás v Palkovicích“. 
 
II. schvaluje: 
1) Komisi pro návrh usnesení ve složení Aleš Kubala, Ing František Žídek, Martin 

Kurečka a komisi pro kontrolu zápisu ve složení Ing Tomáš Opěla a Bc. Martin 
Polášek. 

2) Rozpočet Svazku obcí povodí Olešná na rok 2007 a rozpočtový výhled na rok 
2007 – 2010. 

3) Zahájení realizace projektu „U nás v Palkovicích“ se způsobem financování po-
mocí úvěru. 

4) Zprávu o výsledku výběrového řízení na manažera projektu „U nás v Palko-
vicích“: 1. místo – Ing Miroslav Lysek, 2. místo – p. Petr Kolčárek, 3. místo – 
Ing Martin Špetla. 

5) Návrh p. Radomíra Knězka, Martinovská 3024/128, Ostrava-Martinov, o zru-
šení povinnosti provozovat prodej potravin v prodejně na horním konci, Palko-
vice 597, za odstupné ve výši 20 000 Kč ročně, po dobu 5 let, formou dodávek 
prací pro SDH Palkovice a revizí HP a HS v majetku obce Palkovice. 

6) Záměr pronájmu nově vybudovaného bytu v nové škole na Myslíku. 
7) Záměr pronájmu místnosti bufetu a skladu v budově nové školy na Myslíku. 
8) Z důvodu rozšíření možnosti příjmu digitálního pozemního vysílání televizního 

signálu v Palkovicích možnost výstavby vysílací věže na Kubánkově. 
9) Žádosti manželů Václava a Gabriely Vlčkových a Petra a Margity Lessyových  

o odkup částí pozemku parc. č. 1459/1 za cenu obvyklou s ohledem na charak-
ter pozemků včetně ceny za geometrické zaměření dotčených částí. 

10) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 
k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Palkovice se 
smluvním závazkem úhrady cca 32 000 Kč za tuto přeložku. 

11) Záměr výstavby nové mateřské školy. 
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12) Smlouvu s fy. ČSAD Frýdek-Místek a. s. o závazku veřejné služby k zajištění 
ostatní dopravní obslužnosti na území obce Palkovice s úhradou obce ve výši 
87 000 Kč. 

13) Smlouvu mezi Obcí Palkovice a Obcí Baška o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 
obce Baška ve výši 582 884 Kč jako spoluúčast při realizaci akce „Výstavba 
mostu a přilehlých komunikací na cyklostezce 6003“. 

14) Smlouvu č. 207/600/2006 k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce 
Palkovice s fy. TS a. s. do konce roku 2007. 

15) Schvaluje stanovisko, že se obec po dobu trvání soudního projednávání sporu 
mezi Ing. Karlem Michným, Bezručova 394, Studénka, a rodinou Valentových, 
nebude k této kauze vyjadřovat. 

16) Zrušení původního záměru realizace projektu „Internetizace Myslíku a veřejný 
přístup na internet v obci“ z důvodu podstatné změny podmínek pro realizaci 
projektu od doby prvního podání žádosti o dotaci na realizaci této akce. 

17) Rozbor hospodaření obce Palkovice za rok 2006. 
18) Prodloužení nájemní smlouvy p. Zdeňka Sochy ,Palkovice 580, v budově haly 

DP do 31. 12. 2008. 
19) Měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva obce Palkovice 

za výkon předsedy výboru nebo komise ve výši 1 010 Kč + 160 Kč. 
20) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a Ing. Radomírem Hrnčářem, Palkovice 

E79, na odprodej pozemku parc. č. 1045 k.ú.Myslík o výměře 237 m2 za cenu 
2500 Kč. 

21) Ukončení veřejné sbírky pro rodinu Ramíkovu ke dni 16. 2. 2007. 
22) Komisi letopiseckou ve složení: Radim Bača, Mgr. Věra Krpcová, Stanislav Ha-

rabiš, Karla Menšíková, Jaromír Šupina, Anna Blahutová, Martin Kurečka, 
Jindřich Plaček, Jaroslav Kubala. 

23) Přílohu č. 1 ke smlouvě o nakládání s odpady mezi obcí Palkovice a Frýdecká 
skládka a. s. s ceníkem pro rok 2007. 

24) Žádost manželů Mamulových o zřízení přípojky el. energie na pozemek parc.  
č. 2301 k. ú. Palkovice 

25) Dlouhodobý plán rozvoje obce Palkovice. 
 
III. ukládá: 
1) RO jednat se zpracovatelem nového územního plánu obce Palkovice za účelem 

zpracování dodatku ke smlouvě o pokračování tohoto zpracování a jeho finan-
cování. ZO provede posouzení žádostí občanů o zapracování změn do nového 
ÚP a podklady budou předány zpracovateli do konce března 2007.  

2) Starostovi obce zadat soudnímu znalci zpracování odborného posudku projektu 
a provedení střechy včetně oken na ZŠ v Palkovicích. 

3) RO vybrat 5 firem pro oslovení do výběrového řízení na realizaci akce „U nás 
v Palkovicích“. 
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IV. vyhlašuje: 
1) Výběrové řízení na dodavatele při realizaci akce „U nás v Palkovicích“. Zároveň 

jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení: Ing Miroslav Lysek, Radim 
Bača, Ing Josef Bílek, Stanislav Harabiš, Ing. František Žídek. Jako náhradníci 
jsou určeni: Karla Menšíková, Ing. Vladimír Bača, Ing Tomáš Opěla, Dalibor 
Rada, Martin Kurečka. 

 
Radim Bača                          Aleš Kubala 

   Starosta obce                   Místostarosta obce 
 
 
 

Obecní úřad upozorňuje majitele psů… 
 

 
Na základě častých stížností týkají-

cích se znečišťování veřejného prostran-
ství psími exkrementy, upozorňujeme 
držitele a doprovázející osoby psů, že 
v obci Palkovice je v platnosti Obecně 
závazná vyhláška obce Palkovice č. 
1/2004 ze dne 29. 12. 2004 o pravi-
dlech pohybu psů, kde se v článku III. 
této vyhlášky uvádí: 
1. Je zakázáno nechat volně pobíhat 

psy na veřejném prostranství. Dále je 
na místech veřejně přístupných zaká-
záno nechat volně pobíhat psy v do-
bě, kdy jsou tato místa přístupna ve-
řejnosti, např. během provozní doby 
(viz. příloha). 

2. Doprovázející osoba je povinna na 
veřejném prostranství a na místech 
veřejně přístupných, zabezpečit psa 
vedením na vodítku tak, aby neobtě-
žoval jiné osoby, neohrožoval jejich 
život, zdraví nebo majetek. Podle 
povahy psa a pokud to vyžaduje situ-
ace je osoba povinná opatřit psa na 
veřejném prostranství náhubkem. 
Toto ustanovení se nevztahuje na 
zdravotně postižené osoby, kterým 

pes slouží jako průvodce nebo po-
mocník u osob pohybujících se na 
veřejném prostranství v invalidním 
vozíku. Dále se toto ustanovení ne-
vztahuje na psy záchranných skupin. 
Touto výjimkou není dotčena povin-
nost takových osob dbát na bezpeč-
nost a ochranu zdraví jiných osob  
a zvířat, ani není dotčena odpověd-
nost za škody jejich zvířetem způso-
bené na zdraví či majetku třetích 
osob a povinnost k jejich náhradě 
podle obecných právních předpisů. 

3. Doprovázející osoba je povinna ne-
prodleně odstranit znečištění způso-
bené psem na veřejném prostranství 
a na místech veřejně přístupných. 

4. K zabezpečení místních záležitostí  
veřejného pořádku, zejména pak 
k ochraně bezpečnosti a zdraví osob 
i zvířat je jakýkoliv pohyb psů přísně 
zakázán na místech: 

a) sportovní areál v majetku obce, veš-
kerá dětská, školní hřiště a pískoviště 
nacházející se na území obce a místní 
hřbitov, 
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b) jiné plochy vyznačené zákazovou 
značkou. 
Tento zákaz neplatí pro služební psy 
policie při výkonu služby a psy vodící 
nevidomé osoby. 

Dle článku IV. Je možno za nedodr-
žení povinností uvedených v této vy-
hlášce uložit sankce. 

 
 

 

 

Výpis z katastru i obchodního rejstříku lze nově pořídit na magistrátu 
 

 
Občané už od začátku února nemusí 

kvůli výpisu z katastru nemovitostí cho-
dit na katastrální úřad. Příslušný doku-
ment totiž získají i na magistrátu města. 
Umožňuje to novela zákona o infor-
mačních systémech veřejné správy. Kro-
mě výpisu z katastru nemovitostí lze na 
magistrátu pořídit také výpis z obchod-
ního a živnostenského rejstříku.  

Tato služba je poskytována občanům 
za úplatu dle sazebníku o správě daní  
a poplatků, a to ve výši 50 Kč za každou 

započatou stránku. V případě živnosten-
ského rejstříku činí částka za každou 
stránku pouze 15 Kč.  

Agendu vyřizují zaměstnanci správ-
ního oddělení živnostenského úřadu  
v budově magistrátu na Radniční ulici, 
jmenovitě Daniela Dvorská, č. dv.132, 
tel. 558 609 192 (v zastoupení Jana 
Gluchová dv.č. 132, tel. 558 609 192) 
nebo vedoucí správního oddělení  
Ing. Jana Dosoudilová (tel. 558 609 195). 

 
 
 

Výpis z rejstříku trestů na počkání 
 

 
Vážení občané 

dovolujeme si Vás, na základě požadavku Ministerstva spravedlnosti, informovat, 
že dne 20. února 2007 byla v prostorách Krajského soudu v Ostravě, Sokolská 
935/16, Ostrava, otevřena pobočka Rejstříku trestů. 

Výpis z rejstříku trestů mohou občané na pobočce vyřídit na počkání v níže 
uvedených úředních hodinách. 
 

          S pozdravem 
          JUDr. Věra Dostálová, v. r. 
          vedoucí odboru vnitřních věcí 
          krajského úřadu  
          Moravskoslezského kraje 
 
 

 Pondělí 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30 

 Úterý 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30 

 Středa 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30 

 Čtvrtek 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30 

 Pátek 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30 
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Změna úředních hodin na poště v Palkovicích 
 

 
Česká pošta oznamuje změnu úředních hodin na poště v Palkovicích od 1. 3. 2007. 

Pondělí - Pátek 8:00 – 11:30, 14:00 – 17:00 
 
 

 

 
 
 

Blahopřejeme 
 

 
 

Věk není to,  
v čem poznává se stáří, 
když oči mládím září 
a když se srdce umí pousmát, 
tak ten věk není ani znát… 

 
 

SPOZ, Rada a Zastupitelstvo obce 
tímto ještě jednou srdečně blahopřeje 
paní Anežce Široké z Palkovic, která 
v měsíci lednu 2007 oslavila krásné ži-
votní jubileum – 80 let.  

Vážená jubilantko, hodně zdraví, 
štěstí a životní pohody! 

 
V těchto dnech oslaví své životní ju-

bileum 80 let pan Vilém Vlk z Pal-
kovic. Při této příležitosti si připomeň- 
 

 
 

me jeho záslužnou práci 
od mládí zasvěcenou žur-
nalistice, které se aktiv-
ně věnuje dodnes. Jeho 
články si můžete přečíst 
v „palkovických listech“  
i v regionálních novinách 
Frýdecko – Místecko. Aktivně se věnuje 
činnosti v Seniorklubu, je velkým příz-
nivcem a propagátorem života a díla 
Petra Bezruče. 

Děkujeme Vám za Vaši obětavou 
práci pro obec a do dalších let Vám pře-
jeme pevné zdraví, osobní pohodu a ži-
votní optimismus. 

Předsedkyně redakční rady Karla 
Menšíková, rada a zastupitelstvo obce. 

28. březen Den učitelů 
 

Vážené paní učitelky a páni učitelé, 
blahopřejeme Vám v tento slavnostní den k Vašemu svátku a děkujeme za 

nelehkou a obětavou práci, kterou věnujete našim dětem. Přejeme hodně 
zdraví a mnoho úspěchů v práci. 

Zastupitelstvo a Rada obce. 
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Rozloučili jsme se… 
 

 
Těžko tomu,  
kdo odchází, 
smutno je těm,  
kdo zůstanou... 
 
 
 

V měsíci lednu jsme se rozloučili 
s panem Josefem Habrnálem z Pal-
kovic. 

SPOZ, Rada a Zastupitelstvo obce 
vyslovuje pozůstalým hlubokou a upřím-
nou soustrast. 
 
 

 

Obvodní oddělení Policie ČR informuje… 
 

 
Vážení občané, 

rád bych Vás jménem Policie České 
republiky informoval o stavu bezpečnost-
ní situace v obci Palkovice v uplynu- 
lém roce, i o aktuálních problémech  
v současném období. 

Policisté OO PČR Palkovice se v loň-
ském roce zabývali šetřením celkem  
72 trestných činů. Na území obce Pal-
kovice bylo spácháno 16 z nich. Pře-
stupků jsme šetřili celkem 154, z toho 
na území obce jich bylo spácháno 34. 

Ve většině případů trestné činnosti 
se jedná o kriminalitu majetkového cha-
rakteru, tedy prosté krádeže a krádeže 
vloupáním do objektů a motorových vo-
zidel, dále pak o ublížení na zdraví, 
podvody a podobně. 

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

Součástí tohoto přehledu nejsou běž-
né dopravní přestupky, řešené přímo na 
místě spáchání, kterých jsme v loňském 

roce řešili v celém služebním obvodu ko-
lem 600. 

V současné době bych chtěl upozor-
nit zejména na skupinu osob, páchají-
cích majetkovou trestnou činnost, for-
mou krádeží zejména mobilních telefonů 
a peněz z volně přístupných objektů. 
Jedná se především o nezajištěná pra-
coviště, kanceláře a šatny jak na praco-
vištích, tak např. v tělocvičnách. Pacha-
telé se zaměřují i na krádeže věcí, které 
mají občané odloženy, bez dohledu, při 
sportovních a kulturních akcích. 

Jedná se o skupinu mladíků s bydliš-
těm v jiném okrese, kteří projíždějí 
vozidlem po určité trase a na této tipují 
vhodné objekty, do těchto vchází pod 
nenápadnou záminkou a vzápětí prová-
dějí krádeže. 

V jednom případě byly tyto osoby 
zadrženy na základě včasné informace 
našimi policisty, krátce po spáchání 
trestného činu a tento jim byl i proká-
zán. Ve většině případů se však tyto 
osoby nedoznávají a pro nedostatek dů-
kazů je velmi obtížné jim trestnou čin-
nost prokazovat. 
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Apeluji tedy na všechny občany, aby 
věnovali ochraně svého majetku náleži-
tou pozornost, zejména pak, aby nene-
chávali své věci, pracoviště a další objek-
ty bez dohledu a neuzamčené. 

V případě výskytu podezřelých nebo 
neznámých osob či motorových vozidel, 
informujte prosím ihned policisty ob- 
 

vodního oddělení na tel. čísle 558 656 
174, nebo volejte na linku 158. 

Nebojte se zbytečného telefonátu, 
můžete tak ochránit majetek svůj či své-
ho souseda. 

Připravil komisař Bc. Václav Vlček - 
vedoucí oddělení 

Dotazovala se Karla Menšíková 
 
 
 

 

Relaxační centrum Narcis 
 

 
Letos je to již pět let od doby, kdy 

bylo vybudováno a zprovozněno rela-
xační centrum Narcis. Postupně se pro-
gram plavání rozšiřoval o aquaaerobic, 
pilates, plavání pro těhotné, plavání ro-
dičů s dětmi a plavání kojenců ve 
vanách. Nastávající maminky, které zde 
chodily do plavání pro těhotné, chodí 
dnes již do plavání se svými dětmi. Na 
tyto organizované kurzy děti dojíždějí 
z širokého okolí např. z F-M, Dobré, 
Raškovic, Krmelína, dokonce i z Rožno-
va p./R.. A to vše proto, že jsou spoko-
jeni s příjemně teplou vodou (30° C) 
 
 

  
 

a také s relaxační místností, kde se děti 
mohou nakrmit, hrát si a maminky  
u kávy probrat radosti i starosti svých 
dětí. Skupinky tvoří v bazénu 6 mami-
nek s dětmi. Po lekci je možno využít 
čtvrt hodiny s hračkami v bazénu a také 
je umožněno podvodní fotografování dě-
tí. Během chladnějšího období je hodně 
využívaná kombinace sauna – bazén. 
Zákazníci se vždy rádi vracejí díky sou-
kromí, které je zde poskytováno každé-
mu. 

Připravili manželé Schaynovi 
Dotazovala se Karla Menšíková 

 
 
 

 

Bude zrušen provoz místního kina ? 
 

 
V publikaci k 600. výročí vzniku ob-

ce Palkovice (1390 – 1990) je na straně 
123 v kapitole „zvelebovací akce obce“ 
napsáno: V roce 1929 bylo zřízeno 
v sále pohostinství „Na rozcestí“ (Tomis) 
sokolské kino „Slavia“, kde se promítaly 
němé filmy a od roku 1935 filmy zvu-
kové. Kino se těšilo velké oblibě u ob-

čanů z širokého okolí (později bylo pře-
místěno do Katolického kulturního do-
mu). Tolik z historie. 

V lednu 2007, u příležitosti konání 
výroční členské schůze Seniorklubu, si 
všimli účastníci na hlavních dveřích míst-
ního kina vývěsky, kde vedení kina oz-
namuje, že se rozšiřuje vandalství a další 
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nevhodné chování diváků, což ohrožuje 
provoz kina a pokud se toto bude opa-
kovat, bude od 1. 7. provoz kina ukon-
čen. To bylo podnětem k rozhovoru 
s panem Alešem Kubalou před zaháje-
ním pátečního promítání: 

Co přimělo vedení kina k tomuto 
kroku? 

„V poslední době dochází k čím dál 
horším projevům chování dětí, přede-
vším školou povinných, jak uvnitř kina, 
tak i kolem něj. Situace se dostala tak 
daleko, že uzavření kina je poslední 
možností. Je to možnost extrémní a my 
nechceme, aby k tomu došlo, ale nemů-
žeme tolerovat obtěžování lidí v soused-
ství kina, i diváků při promítání. I když 
těchto případů není až tak mnoho, situ-
ace nás k uzavření kina donutí.“ 

Týká se to především diváckého pub-
lika z řad mládeže? 

„Jsou to převážně děti, které do kina 
nejdou, zůstávají buď ve vestibulu nebo 
před kinem, svým chováním obtěžují 
okolí a na upozornění nereagují. Trochu 
mě mrzí, že rodiče nezajímá, co jejich 
děti v pátek večer dělají a kde vlastně 
jsou.“ 

V minulém roce se na jedné schůzi  
o tomto problému hovořilo a doporučo-

valo se informovat o této věci místní 
policii. Byly učiněny i takové kroky? 

„Já jsem místní policii několikrát os-
lovil, provedli tady kontrolu, ale v přípa-
dě, že se tady policie objeví, výtržnosti 
na chvíli ustanou a děti ani na domluvy 
policie nereagují. Takže kontroly pro-
běhly, ale bez většího výsledku.“ 

Takže pokud bude ukončen provoz 
kina, nebude to z ekonomických důvodů... 

„Je to jen z důvodu chování několika 
dětí, ke kterým se pak přidají další. Zno-
vu zdůrazňuji, že kino uzavřít nechceme. 
Jsme v okrese už bezmála raritou, že do 
dnešního dne provozujeme stále vesnic-
ké kino. Jak my, tak bývalé i současné 
vedení obce máme zájem kino dále pro-
vozovat. Takže ekonomické důvody to 
nejsou.“ 

Na závěr našeho setkání a rozhovoru 
s panem Alešem Kubalou, jsem se za-
stavil u malého hloučku mladých diváků, 
jak na chodbě, tak i před kinem s do-
tazem, zda o tomto ví. Nevěděli o tom 
nic, přečetli si upozornění až na mé do-
poručení. Je škoda, že je mládež na tyto 
výzvy netečná. 

Dotazoval se za Vás Vilém Vlk 
 

 
 

K zamyšlení... 
 

 
S velikým potěšením přijímáme ob-

časné zprávy, že se naše obec rozrůstá  
o další nové spoluobčany a statistika do-
šla až k číslu tři tisíce, což je chvályhod-
né. Na druhé straně je zde problém, a to 
- orientace v bydlištích těchto občanů. 

Nedávno jsem se setkal doslova  
s „chudáky“ novými „listonoškami“, kte-
ré marně hledaly adresáty (převážně 
jsou to čísla popisná nad 700). Také na-
ši členové Seniorklubu, kteří dávají velmi 
často do schránek pozvánky na kulturní 
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akce, se nemohou informovat o bydliš-
tích. V čem je problém? Buď nejsou na 
domech čísla popisná, nebo nejsou na 
domovních zvoncích uvedena jména, 
taktéž i na poštovních schránkách. 
Mnohdy je velmi těžké čp. nalézt na 
průčelí domu. Také se zde těžce orientu- 
 

jí cizí osoby, které hledají některé naše 
spoluobčany. Nevím, zda existuje vy-
hláška o povinnosti uvádění jmen na 
zvoncích, či na poštovních schránkách, 
ale čp. by mělo být určitě pro každého 
viditelné. 

(vv) 
 
 

 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 
 

Ve středu 24. ledna se konala za 
účasti 53 členů výroční členská schůze 
v sále místního kina. Předseda zhodnotil 
aktivity roku 2006 a stav financí. Pří-
tomní byli také seznámeni s plánem 
činností na rok 2007. Škoda jen, že 
k závažným věcem neproběhla žádná 
diskuse. Na závěr schůze byl promítán 
nový český film „Vše nejlepší“ s herci 
Preissem, Hlaváčovou ad.. 

V době uzávěrky listů se konala 
beseda „O jarních pracích“, a to ve stře-
du 21. února v Restauraci „pod Habe-
šem“ (informace v příštím čísle) 

Ve středu 7. března v 16.30 se 
uskuteční v Restauraci „pod habe-
šem“ již tradiční společenský večírek 
k MDŽ, pod názvem – „Důchodci se ba-
ví“. Letos budeme čerpat z vlastních zdro-
jů se soutěžemi, zpěvy, hudbou místních 
harmonikářů a samozřejmě i s tancem. 

Kurz na počítači: Zájemci se mo-
hou přihlásit u předsedy (jak již bylo 
sděleno na výroční schůzi), a to nejpoz- 
ději do konce března 2007. Také se mů-
žete do kurzu přihlásit na akci 7. 3. Kurz 

bude trvat 12 hodin (stejně jako v mi-
nulém roce), 2 hodiny týdně za poplatek. 

 
Připravujeme: 
 

Ve středu 11. dubna 2007 – zá-
jezd na burzu do Polského Těšína, při-
hlášky od 1. dubna v novinovém stánku. 

 
Jubilanti: 
 

Březen: kulaté jubileum – Vilém Vlk 
(1.3.), Zlá Marie (15. 3.), Šimková Libu-
še (18.3.) 

Z pověření výboru SK                 (vv) 
 

 
Hodně elánu do dalších let, 

pevné zdraví, duševní i rodin-
nou pohodu přeje výbor Senior-
klubu p. Vilému Vlkovi, který 
dne 1. března 2007 oslaví své 
krásné 80. narozeniny.  

Děkujeme za obětavou práci 
pro náš klub i celou vesnici. 

 
Výbor SK Palkovice 
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Představujeme společenské organizace (2) 
 

 
Sbor dobrovolných hasičů  
– Palkovice 
 

Založen v roce 1930 (6. 7.) 
 

První starosta: Vilém Kubala, dnešní 
starosta: Čestmír Krč. 

 

Počet členů: 70, z toho 46 mužů,  
24 žen. Počet členů výboru: 11. 

 

Aktivně cvičí dvě družstva: muži a že-
ny, trénink je jednou týdně v období  
duben – říjen. 

 

Největší akce v roce 2006: soutěž 
„O pohár starosty obce“, noční poháro-
vá soutěž „Memoriál Miloslava Menší-
ka“, pomoc při organizaci a prezentaci 
obecních dožínek, účast na Beskydské 
lize v požárním sportu. 

 

Mimo to pořádá sbor každoročně 
ples a v roce 2006 i zájezd do vinného 
sklepa. 

 

O sboru nám řekl pár slov starosta 
pan Čestmír Krč: „Hasiči mají přede- 
 

vším za úkol ochranu majetku spolu-
občanů, a to přece mají i ve svém heslu 
„bližnímu ku pomoci“. Zřizovatelem 
sboru je obecní úřad, který nám pomá-
há finančně a také zajišťuje požární 
techniku. Jak jistě zaznamenali všichni 
občané Palkovic, z financí OÚ byla za- 
koupena „nová“ Tatra 815, dále jsou to 
„drobnosti“ jako plovoucí čerpadlo, mo- 
torová pila, kalová čerpadla, používaná 
při povodních ad.. Samozřejmě bychom 
si přáli výstavbu nové moderní hasičár-
ny, přestavba této staré budovy nic 
neřeší, ale samozřejmě je to těžce reali-
zovatelné. Stará budova, je jako jiné 
domy postavena v roce 1936 na špat-
ném podkladu. Podle kronikářů se zde 
nacházelo řečiště, takže dům hodně 
praská. Nevyhovující je také střecha. Co 
se týká náboru nových členů, každý má 
možnost se přihlásit, u mládeže však po-
třebujeme souhlas rodičů“. 

Přejme si, aby těch výjezdů k ohni 
bylo co nejméně. 

Zaznamenal Vilém Vlk

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Krásné Velikonoce, hodně jarního 
sluníčka a bohatou pomlázku přeje 

Všem občanům Redakční rada 
s Obecním úřadem v Palkovicích. 
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• • • NEPŘEHLÉDNĚTE • • • 
 

 

Vážení čtenáři,  
uzávěrka příštího čísla bude 2. 4. 2007. Do tohoto termínu nám, 

prosím, zasílejte své příspěvky. Můžete je také předat kterémukoliv 
členovi redakční rady nebo na Obecní úřad. 

Děkuji.                                                         
                                                            Karla Menšíková  

                                                         předsedkyně Redakční rady 
 
 

 
 

 

Kino 
 

 
Potomci lidí 
Poslední živý ať zhasne světlo. 
Pátek 2. 3. 2007 
19.30 hodin 
vstupné: 35 Kč 
od 15 let 
 
Ro(c)k podvraťáků 
Černá komedie Karla Janáka o muzice, 
penězích a gangsterech-amatérech  
v kinech od 2. listopadu! 
Pátek 9. 3.2007 
19.30 hodin 
vstupné: 35 Kč 
od 12 let 
 
Pravidla lži 
Nevěřte jim všechno, co říkají! 
Pátek 16. 3. 2007  
19.30 hodin 
vstupné: 35 Kč 
od 15 let 
 

BORAT: Nakoukání do amerycké 
kultůry ... 
BORAT: Nakoukání do amerycké kultů-
ry na obědnávku slavnoj kazašskoj 
národu 
Pátek 23. 3.2007 
19.30 hodin  
vstupné: 35 Kč 
od 15 let 
 
Lovecká sezóna 
Jelen za všechny, všichni za medvěda. 
Neděle 25. 3. 2007 16.00,  
vstupné: 35 Kč, přístupný 
 
Obsluhoval jsem anglického krále 
Dlouho očekávaný film Jiřího Menzela 
podle slavného románu Bohumila  
Hrabala. 
Pátek 30. 3. 2007 
19.30 hodin 
vstupné: 35 Kč 
od 12 let 
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ŽIVNOSTNÍKŮM A MALÝM FIRMÁM 
nabízím vedení daňové evidence,  
účetnictví, zpracování DPH, mezd a ost. 

Kontakt:  Markéta Bačová 
            606 934 801 

 
 
 
 

V DŮSLEDKU ZMĚNY PROJEKTU STŘECHY PRODÁM: 

• KROKVE • KLEŠTINY • STOJKY •  
• POZEDNICE • FOŠNY • DESKY •  
Ošetřené (Bochemitem), vyschlé, uskladněné. 

Telefon: 558 656 013 – po 19 hodině. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619,  
reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku pod registrační značkou MK ČR E12364.  

Redakcí je pověřena tisková komise rady obce Palkovice ve složení  
K. Menšíková, R. Bača, A. Kubala, P. Opělová, St. Harabiš, V. Vlk, J. Vašíková.  

Sestavuje P. Opělová, e-mail: petra.opelova@email.cz.  
 

Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. Internetová verze: www.palkovice.cz.  
 

Upozornění!  
Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny!  

Za obsah článku je zodpovědný autor.  
Uzávěrka příštího čísla 2.4.2007. 






