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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané, už skoro tři roky se zastu-
pitelstvo obce, jak bývalé, tak současné, zabývá zpracová-
váním nového územního plánu obce Palkovic a Myslíku. 
Z vašich dotazů a připomínek  je zřejmé, že mnohé z vás 
tato problematika nebývale zajímá. Váš zájem má víc 
důvodů. Někdo chce prodat své pozemky, které mají nyní 
cenu orné půdy a najednou by se v některých případech  
i více jak stonásobně zhodnotily. Tedy pokud bereme 
v úvahu ten fakt, že ze zákona má orná půda hodnotu 
v naší vesnici okolo 3,60 Kč/m2, což dle mého mínění je 
silně podhodnoceno a pozemky určené k zástavbě se prodávají už i za více než 
500,- Kč/m2. Někdo zase chce tyto pozemky koupit a v Palkovicích či na Myslíku 
vystavět dům a třeba se stát našim spoluobčanem. Další zase už pozemek koupil   
a teď se diví, že není v územním plánu určen jako stavební. Takových a dalších pří-
padů je spousta. Některé z vás zajímá územní plán „jen“ z toho důvodu, aby věděl, 
jak bude jeho vesnice za pár let vypadat. Jestli půjde cestou dalšího překotného roz-
voje výstavby, nebo spíše cestou jakéhosi umírněného a regulovaného vývoje. Už 
dnes je patrné, že obec nestačí nastavenému tempu výstavby rodinných domů a sil-
ně pokulhává v budování komunikací v nově zastavěných lokalitách, o dalších sítích 
ani nemluvě. Je třeba říct, že máme spoustu restů i v těch částech „dědiny“, které 
byly zastavěny v dobách dávno minulých. Není to však tím, že by vedení obce ne-
chtělo, ale příčinu je třeba hledat v nedostatečném toku financí do rozpočtu nejen 
naší obce. Pevně věřím, že projekty které chystáme dopadnou na úrodnou půdu  
a financování oprav a stavby nových komunikací a sítí si budeme moci dovolit reali-
zovat. Milí spoluobčané, Vámi zvolené zastupitelstvo obce, jako nejvyšší orgán, 
rozhodne v dubnu, jak bude nový územní plán vypadat, kterým směrem se bude na-
še vesnice ubírat a jak se nám tu bude bydlet. Samozřejmě, že všem požadavkům 
může být jen stěží vyhověno. Je však třeba věřit, že zastupitelé budou mít citlivou ru-
ku a že se nám podaří vtisknout obci tvář tak, ať zůstane dobrou adresou a nestane 
se satelitním kolosem, do kterého budeme chodit jen přespávat, navzájem se nebu-
deme znát a o jakémsi vesnickém životě si budeme moci nechat jenom zdát.  
   

Váš starosta 
 
 
 

 

Jaro 
 

 
Sníh se ztratil do neznáma, 
odnesl s sebou pryč i čas, 

ptáčci jsou tu opět s náma, 
možná zázrak stane se zas. 
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Jaro plné květů, 
táži se, co osud přinese nám? 
Otvírá se brána jiných světů, 
co nového vítr přivane se ptám? 
Venku se pomalu a jistě stmívá, 
červené mraky plují po obloze, 
krásné jako když se anděl dívá, 
zelení plné jsou všecky meze. 
Už pohltila nás tma temná, 
už vystřídal se den i noc, 
však pouta přátelství jsou stále pevná, 
andělé převzali si nade mnou moc. 
Spoutána těmi hřejivými pouty, 
cítím se volná konečně, 
v životě už nejsou zlé kouty, 
ale necítím se výjimečně. 
Obklopena božskými stvořeními jsem, 
všude kolem pouze andělé, 
vím, že není to jen hezký sen, 
lidé, často nazýváni přátelé. 
Ruce ke mně vztáhli, 
s radostí vedou životní cestou, 
z propasti by mě vytáhli 
a v zimě zahalili svou vestou. 

To co dělají, 
nedovedu nikdy splatit jim, 
lež tu oni neznají, 
už ze mě není jen ten stín. 
Svůj život bych za ně položila 
a nechtěla bych za to nic, 
nevždy ve svém srdci uložila, 
miluju vás čím dál víc. 
Díky a úsměvy dané světu, 
děkuju za otevření očí, 
děkuju za každou vaši větu, 
děkuju bohu, co zemí točí … 

 

 

 
 

 

 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Starosta obce Palkovice  

svolává na středu 25. dubna 2007  
v 17.00 hodin v RESTAURACI  POD HABEŠEM 

ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Palkovice 
 

Návrh programu: 
1) Zahájení 
2) Usnesení  z jednání Rady obce Palkovice 
3) Různé 

4) Rozprava 
5) Usnesení 
6) Závěr

 
Zasedání je veřejné 
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Pozvání 
 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice vás zve 

v pátek dne 4. 5. 2007 k uctění pa-
mátky obětí II. světové války s polože-

ním věnců. Na Myslíku u pomníku pad-
lých začátek v 16.30 hodin a v Palkovi-
cích u Kulturního domu v 17.30 hodin. 

 
 
 

Sběr železného šrotu 
 

 
V sobotu dne 28. 4. 2007 se usku-

teční sběr železného šrotu v Palkovicích 
a na Myslíku. Železný šrot budou hasiči 
odvážet přímo od domů, případně je 
možno železný šrot dovést do kontejne-
ru umístěného u hasičárny v Palkovi-

cích. Domluvit se lze také telefonicky na 
individuálním svozu (ze zahrad, sklepů 
apod.). 

Kontakt: 558 656 179 - Palkovice 
hasičárna, 558 697 271 - Zdeněk Sa-
sýn, Myslík. 

 
 

 

 

Sběr odpadu 
 

 
V sobotu dne 28. 4. 2007 se 

v prostorách haly OÚ Palkovice (naproti 
Restaurace pod Habešem) v době od 
8.00 do 12.00 hodin uskuteční sběr 

textilu, ojetých pneumatik a sběr velko-
objemového odpadu. 

Velkoobjemový odpad: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace. 

 
 

 

 

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu  
v obcích Palkovice a Myslík 

 

 
Termín konání: 28. 4. 2007 
 

Palkovice 
Stará cesta – zastávka 7.30 – 7.45 hod. 
Palkovice – transformátor 8.00 – 8.15 hod. 
Střed – prodejna Jednota 8.30 – 9.00 hod. 
Restaurace Tomis 9.15 – 9.45 hod. 
Horní konec – bývalá Jednota 10.00 – 10.15 hod. 
Palkovice – kopeček 10.30 – 10.45 hod. 
Palkovice – rozhraní 11.00 – 11.15 hod. 
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Myslík 
Kaple 12.00 – 12.15 hod. 
Transformátor 12.30 – 12.45 hod. 
Pod Bačovým kopcem, před kamenným mostem na Kozlovice 13.00 – 13.15 hod. 
 

Nebezpečný odpad: mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, 
obrazovky, monitory, rádia, počítače, lednice, mražáky, sporáky, pračky, 
použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a nepotřebné látky. 
 
 
 

Sběr velkoobjemového odpadu 
 

 
Sběr se uskuteční v sobotu 19. 5. a v sobotu 26. 5. 2007, který provede Obecní 

úřad Palkovice dle následujícího harmonogramu: 
 
Sobota 19. května 2007 
 

Myslík u p. Fucimana 8.00 – 8.30 hod. 
Myslík transformátor 8.45 – 9.30 hod. 
Myslík hasičárna 10.00 – 10.30 hod. 
Myslík kaple 10.45 – 11.15 hod. 
Palkovice rozhraní 11.45 – 12.15 hod. 
Palkovice kopeček 12.30 – 13.15 hod. 
Palkovice pohostinství Kuchař 13.45 – 14.45 hod. 
Palkovice – drážky 15.00 – 15.30 hod. 
Palkovice – restaurace Tomis 15.45 – 16.45 hod. 
 
Sobota 26. 5. 2007 
 

Palkovice – osada (p. Wiej) 8.00 – 8.30 hod. 
Palkovice – osada (p. Mičaník) 8.45 – 9.15 hod. 
Palkovice – osada (p. Šlachta) 10.15 – 10.45 hod. 
Palkovice – u p. Míčka 11.00 – 11.45 hod. 
Palkovice - transformátor 12.15 – 13.00 hod. 
Palkovice - stará cesta 13.15 - 14.00 hod. 
Palkovice – autobusová. zastávka Podhůří p. Holý 14.30 – 15.00 hod. 
Palkovice – Podhůří (Zerro) 15.15 – 15.45 hod. 
Palkovice – Jednota na dolním konci 16.00 – 17.00 hod. 
Palkovice – na návsi 17.15 – 18.00 hod. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 7 

Upozornění: 
Frýdecká skládka a. s. upozorňuje občany, že autoskla nepatří do bí-

lých a zelených kontejnerů na separovaný sběr skla. Autoskla jsou velko-
objemový odpad. 
 
 
 

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 
 

 
Ze zásad pro 

poskytování finan-
čních příspěvků na 
hospodaření v le-
sích v roce 2007 
z rozpočtu Morav-
skoslezského kra-
je Vám zevrubně  
a obecně přiblížím 
ty příspěvky, které 

se Vás v převážné míře mohou týkat. 
 

1. Za provedenou prořezávku (prová- 
dí se v porostech cca 7 - 17 let vě-
ku) máte nárok získat příspěvek 
4000 Kč/1 ha. 

2. Za provedenou probírku (do 40 let 
fyzického věku porostu) dostanete 
3200 Kč/ha. 

3. Za zalesnění holiny melioračními  
a zpevňujícími dřevinami (např. buk, 
jedle, dub, jasan, javor, lípa atd.) má-
te nárok na získání 9 Kč/1 ks. 

4. Pokud odtěžíte horní etáž porostu 
nad životaschopným kvalitním zmla-
zením (platí opět jen pro meliorační 
a zpevňující dřeviny), pak máte nárok 
na proplacení 12000 Kč za 1 ha tak-
to odtěžené plochy. 

5. Zajištění lesních porostů (meliorační 
a zpevňující dřeviny) – 20 000 Kč/ha 

6. Odstraňování lesních porostů v rámci 
rekonstrukce – 10 000 Kč/ha 

 
Poznámka: 

Existují další druhy příspěvků na hos-
podaření v lese (např. příspěvek na eko-
logické a k přírodě šetrné technologie, 
příspěvek na opatření k omezení škod 
způsobených kalamitními škůdci atd.), 
ale pro obecné seznámení se s touto 
problematikou jsem vybral ty prakticky 
nejžádanější. 

Zásadní předpoklady získání příspěv-
ku 
a) Jedná se o hospodářský les. 
b) Práce byly provedeny v odpovída-

jícím množství a odpovídající kvalitě. 
c) Po zalesnění je nutno druh a počet 

sazenic doložit „Listem o původu“ 
(na požádání Vám jej vystaví při ná-
kupu sazenic). 

d) Zásah v porostu souhlasí s výpisem 
z hospodářské knihy. 

e) Žádost o příspěvek musí být podán 
do tří měsíců od data ukončení prací 
v lese. 

Ing. Tomáš Svoboda,  
odborný lesní hospodář 

Kontakt: 
Kunčice pod Ondřejníkem 716,  

tel: 603 867 494 
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Informace k odběru vody ze studní a k vypouštění odpadních vod 
 

 
- internetové stránky www.zanikpovoleni.cz 
- bezplatná infolinka ministerstva zemědělství 800 101 197 
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 

vodního hospodářství – vodoprávní úřad pro obec Palkovice 
 
 
 

Vakcinace psů proti vzteklině v obci Palkovice 
 

 
Na základě Zákona č.166/1999 Sb. 

je majitel psa povinen mít psa naočko-
vaného proti vzteklině. Pro usnadnění 
splnění této povinnosti proběhne hro-
madné očkování proti vzteklině v obci 
Palkovice v sobotu 28. dubna 2007, 
a to na následujících svodových místech: 
 
osada - u lípy 8.00 – 8.15 hodin 
Podhůří 8.30 – 8.45 hodin 
Prodejna potravin  
horní konec 9.00 – 9.30 hodin 
Prodejna potravin  
Myslík 9.45 – 10.15 hodin 
Palkovice u kina 10.35 – 11.00 hodin 

 
 
 

Vakcinace se týká psů starších 3. 
měsíců. Každý chovatel je povinný při 
vakcinaci zajistit odbornému personálu 
potřebnou pomoc. Vakcinace je plně 
hrazena chovatelem a poplatek za na-
očkování jednoho zvířete činí 110 Kč 
včetně 19 % DPH. 

 

 

 
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY 

V týdnu od 7. 5. 2007 do 11. 5. 2007 bude obecní úřad  
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN. 

 
 
 
 

 

Připravujeme… 
 

 
Dne 12. 5. 2007 se uskuteční od 

14 hodin v areálu Restaurace pod Ha-
bešem „Obecní vepřové hody“ s de-
gustací místní pálenky a jihomoravských 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 9 

vín. Zajištěny budou domácí zabijačkové 
speciality k prodeji i konzumaci. V pro-
gramu vystoupí folklorní soubor ze Slo-
venska, palkovický Hurčánek a k posle-
chu zahraje cimbálová muzika pana Vla-

dimíra Holiše. Večer bude následovat 
v restauraci taneční zábava. Přesnější in-
formace najdete na internetových strán-
kách obce a na plakátovacích plochách. 
Všechny srdečně zveme. 

 
 

 

 

Základní škola Palkovice... 
 

 

Velikonoční dílna 
 

Dne 27. 3. 2007 se na naší základní 
škole v Palkovicích konala Velikonoční 
dílna. Byla určena nejen žákům, ale i ro-
dičům. Příjemné jarní dopoledne děti 
trávily praktickými činnostmi, určenými 
k připomenutí svátků jara, svátků Veli-
konoc. Činnostní dílny probíhaly ve tří-
dách na I. stupni s třídními učitelkami. 
Každá třída měla připravené své aktivity 
(malování a zdobení vajíček, tvoření ve-
likonočních věnců, nejrůznější výrobky 
z přírodních materiálů,…) Všechny vítají 
jaro, které už tady opravdu je. Oživením 
dopoledne bylo naše pozvání panu Ja-
roslavu Wojnarovi, který dětem přiblížil 
pletení pomlázek. Rovněž paní Šmalco-
vá přišla spolu s dětmi malovat perníč-
ky, vyrobit jarní hnízdečko z vařečky, ve-

likonoční slepičku či ovečku. Prožitko- 
vé dopoledne bylo příjemnou součástí 
předvelikonočních příprav. Na tradice 
v naší škole nezapomínáme. 

 
Mgr. Miroslava Žídková, tř.uč. 1. tř. 

 
 

 
 

 

Projekt „L E S“ 
 

 

Dne 6. 3. 2007 proběhla ve školní 
jídelně naší školy, stejně jako v minulých 
letech, opět beseda s myslivci místního 
Mysliveckého sdružení Olešná, která by-
la ukončena vyhodnocením soutěže ve 

sběru kaštanů a žaludů. Soutěž probíha-
la v měsíci říjnu a listopadu loňského 
roku. Zúčastnilo se jí 55 žáků 1. stupně 
ZŠ (což je 39 %), kteří celkem nasbírali 
1032 kg kaštanů nebo žaludů. 
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Přestože letošní zima nebyla pro les-
ní zvěř zdaleka tak krutá jako loňská, 
jistě přispěly děti naší školy svou ,,troš-
kou do lesa“ a prokázaly tak nejen lásku 
ke zvířatům, ale také to, že jim příroda, 
o které se učí ve škole, není vůbec lhos-
tejná. 

Beseda byla vedena zkušenými mys-
livci p. Kuchařem a p. Tkáčem, kteří 
dětem dokázali téměř hodinu poutavě 
vyprávět o zvěři v našich lesích. Upo-
zornili je také na možné nebezpečí 
vztekliny u některé zvěře a beseda byla 
také oživena ukázkou výcviku aportu 
ulovené zvěře loveckým psem. Pes An-
dy ochotně a bezchybně aportoval  
a předvedl nejen základní výcvikové po-
vely, ale také slušné vychování, kdy 
střídavě ležel nebo seděl na pódiu po ce-
lou dobu besedy. 

Beseda byla ukončena vyhodnoce-
ním soutěže a odměnou všech zúčast-

něných sběračů nejen spoustou sladkos-
tí, ale také drobnými dárky, které věno-
vala firma Yokogawa. 

 
1. místo  
Dominik Bača 138.5 kg (1. třída) 
2. místo 
Simona Dárková 125 kg (4. A třída) 
3. místo 
Petr Ondrušák 121 kg (5. třída) 

 
Tři nejlepší dostali navíc krásné en-

cyklopedie o přírodě, které jistě využijí 
v průběhu své školní docházky. 

Všichni se už nyní těší, že příští rok 
to budou právě oni, kdo si odnesou ce-
ny za přední místa v soutěži. Touto akcí 
se navíc žáci zapojili do projektu ,,L E S“, 
který probíhá na naší škole v tomto 
školním roce. 

Mgr. Zuzana Kvapilová,  
organizátor soutěže

 
 

 

Ze života country 
 

 

Dne 16. 3. 2007 se zúčastnily děti 
z country tanečního kroužku Palkovja-
nek, působícího při ZŠ a MŠ Palkovice, 
nesoutěžního kola festivalu mateřských 
škol MATEŘINKA 2007. Tento festi-
val se konal v Městském divadle v Brun-
tále a zúčastnilo se ho 15 mateřských 
škol z celého kraje. Díky Obecnímu úřa-
du v Palkovicích, který nám zajistil auto-
bus, se mohly děti vypravit na celý den 
do Bruntálu, reprezentovat svou obec  
a prožít krásný a inspirativní den. 

Od vystoupení si děti neodpočinou 
nadlouho. V pátek 27. 4. 2007 se 
uskuteční v 15.30 hodin v jídelně ZŠ  
v Palkovicích vystoupení k 5. výročí  
založení country souboru. Vystoupí 
tam nejvěrnější country-tanečníci z ma-
teřské a základní školy a předvedou  
11 tanců, kterými završí pětileté půso-
bení country souboru v obci. 

Srdečně zveme rodiče i širokou 
veřejnost – přijďte se na děti podí-
vat. 
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V květnu se zúčastní školáci z coun-
try víkendového pobytu ve Všechovicích 
u Hranic na Moravě. Zde je čeká soutěž 
o Moravský pohárek a seminář country 

tanců. Poprvé si zde zatančí i rodiče, 
kteří pojedou s námi. 

Marcela Jindrová,  
uč. MŠ a vedoucí country souboru

 

 

Afrika 
 

 
 

 
 
Dne 7. 3. 2007 nás v naší škole na-

vštívila africká skupina MBUNDA AFRI-
KA, jež v překladu znamená jazyk, 
kmen nebo buben. Skupinu tvoří pět 
hudebníků (Guy, Morris, Sonny, Tedy a 
jméno posledního člena jsme si bohužel 
nezapamatovali) původem z Konga, ny-
ní žijících v Ostravě. 

Jejich vystoupení nás příjemně pře-
kvapilo. Bylo velmi živé a tempera-
mentní. Zprvu nás Afričané poučili o ži-
votě v jejich zemi a zodpověděli naše 
dotazy. Poté následovalo předvedení je-
jich národních rytmů, hraných přede- 
 

vším na různé bubny a bubínky. Jeden 
z mužů (Morris) nám také ukázal své ta-
neční dovednosti, jimiž roztancoval té-
měř celé publikum včetně učitelů. Nejvíc 
však zaujal tanec pana učitele Bjolka  
a pana Muroně, kteří tancovali na pódiu 
zároveň s námi. Přestože vystoupení tr-
valo dvě hodiny, zábavy bylo dostatek, 
takže jsme neměli čas se nudit. Na závěr 
chceme poděkovat skupině za báječný  
a neopakovatelný zážitek. 

Kateřina Kouláková  
a Vendula Bačová, 9. A 

 
 

 

Obvodní oddělení Policie ČR 
 

 

Vážení spoluobčané, 
rád bych Vás seznámil s problémem, 

s nímž se my policisté setkáváme po-

měrně často, stejně jako se s ním již 
setkala nebo o něm slyšela většina  
z Vás. Jedná se o problematiku domá-
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cího násilí, tedy zjednodušeně řečeno 
– opakovaných projevů fyzického ale  
i psychického týrání osob žijících ve spo-
lečné domácnosti, většinou mezi man-
žely, ale mnohdy i mezi rodiči a dětmi  
a podobně. 

Domácí násilí představuje v současné 
době závažný problém, který je do 
značné míry spjat se stále se zvyšujícími 
nároky kladenými v moderní společnosti 
na člověka jak v osobním, tak zejména  
v profesním životě. Určité procento 
jedinců jej pak považuje za způsob od-
reagování se. Zákon po dlouhou dobu 
stál paradoxně na jejich straně, neboť 
neexistoval speciální trestný čin, který 
by umožňoval sankcionovat takovéto 
jednání. 

Obrana oběti domácího násilí se opí-
rala pouze o využití obecných trestných 
činů a přestupků, které ovšem bylo  
v dané souvislosti obtížné prokázat. 

K 1. červnu 2004 pak nabyla účin-
nosti novela trestního zákona, která do 
něj vložila novou skutkovou podstatu 
trestného činu. Týrání osoby žijící ve 
společně obývaném bytě a domě. Tímto 
krokem došlo k uzákonění povinnosti 
orgánů činných v trestním řízení stíhat 
agresora domácího násilí, a to i bez 
ohledu na skutečnost, zda k němu po-
škozený dá souhlas. 

V mnoha případech však domácí 
násilí nedosáhlo trestněprávní roviny  
a nebylo tak možno využít prostředky, 
které poskytuje trestní řád. Přesto bylo 
nutno i v těchto případech oběť domá-
cího násilí chránit. V daných případech 
bylo využíváno oprávnění k zajištění  

agresora na dobu 24 hodin, které je 
upraveno zákonem o policii. 

Od 1. ledna 2007 je oprávnění od-
vedení agresora od jeho oběti rozšířeno 
až na dobu 10 dnů, a to prostřednictvím 
institutu "vykázání". 

Naše oddělení řeší rodinné rozbroje 
poměrně často, přičemž několikrát roč-
ně se setkáme s takovým jednáním, 
které naplní skutkovou podstatu trest-
ného činu a pachatel takového jednání 
je následně trestně stíhán, mnohdy  
i v souběhu s ublížením na zdraví a dal-
šími trestnými činy. 

Kompletní realizace případů domácí-
ho násilí je poměrně náročná jak pro 
orgány činné v trestním řízení, tak i pro 
oběti domácího násilí samotné, neboť je 
třeba podrobovat zúčastněné např. zna-
leckému zkoumání, dále je třeba vyžado-
vat součinnost mnoha dalších orgánů  
atd. 

Lze tedy shrnout, že OO PČR Palko-
vice je připraveno poskytnout obětem 
co nejširší ochranu před domácím nási-
lím, včetně institutu vykázání agresora. 
Za účelem dosažení tohoto cíle využívá 
všech dostupných prostředků, včetně 
spolupráce s nevládními organizacemi. 

Samozřejmě, že nejdůležitější v po-
dobných případech je především včasná 
signalizace domácího násilí a odvaha se 
mu postavit. 

 
Komisař npor. Bc. Václav Vlček, 

vedoucí OO PČR Palkovice 
Dotazovala se: Karla Menšíková 
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Blahopřejeme 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sviť sluníčko zlatým světlem, 
s láskou pohlaď zemi teplem. 
Pohlaď toho, kdo dnes slaví 
a popřej mu štěstí, zdraví… 
 

V měsíci březnu oslavili kulatá nebo 
půlkulatá životní jubilea tito naši spolu-
občané: 

paní Marie Zlá z Palkovic 
paní Liduša Vašková z Myslíku 
pan Vladimír Kula z Palkovic 
pan Josef Myslikovjan z Palkovic 
 
Štěstí, zdraví a vůbec všechno nej…, 

přeje jubilantům redakční rada a SPOZ 
OÚ Palkovice. 

 
 

Rozloučili jsme se… 
 

 

Maminky neumírají,  
jen spí a žijí dál v srdci 
svých dětí… 

 
 

 
 

Těmito verši se loučíme s paní Marií 
Válkovou a s paní Jarmilou Hlavá-
čovou. 

Paní Válková nás opustila v měsíci 
březnu a paní Hlaváčová v prvních 
dnech měsíce dubna. 

 
 

 
Vydal se na cestu, kterou jde 
každý sám, jen dveře vzpomí-
nek zanechal dokořán… 

 
 

 
V únoru letošního roku se rodina  

i veřejnost navždy rozloučily s panem 
Vlastimilem Lesniakem z Palkovic. 

 

 

Vítání občánků 
 

 

Mezi nejhezčí akce pořádané Sbo-
rem pro občanské záležitosti Obecního 
úřadu v Palkovicích patří „vítání“ našich 
nejmladších občánků. První letošní „ví-
tání“ se uskutečnilo v neděli 1. dubna 

2007, z počtu 20 jich bylo do svazku 
obce přivítáno 12. Své nové malé ka-
marády milým vystoupením přivítaly děti 
z MŠ Palkovice pod vedením paní uči-
telky Svobodové. 
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Za obec občánky přivítal starosta  
obce pan Radim Bača, předsedkyně 
SPOZ paní Bohumila Šlachtová a mat-
rikářka paní Helena Kapsová. Předali 

dětem drobné dárky a později i rodiče 
dostanou fotoalbum s fotografiemi z této 
společenské události. 

 
 
 

 

 

Upozornění 
 

 

Redakční rada Palkovických lis-
tů znovu upozorňuje své čtenáře, že 
je možno využít bezplatné osobní inzer-
ce v Palkovických listech – blahopřání, 
oznámení, vzpomínky na zesnulé, životní 
jubilea apod. Text je možno doplnit foto-
grafií – nejlépe o rozměru 3,5 x 4,5 cm. 

Své materiály, které chcete zveřejnit, 
můžete předat pracovnicím obecního 
úřadu nebo místostarostovi obce panu 
Aleši Kubalovi. 

Sledujte termíny uzávěrek, aby vaše 
inzerce byla otištěna v aktuálním ob-
dobí. 

 
 
 

Pan Vladimír Kula z Rosušek 
 

 

Milý Vladimíre,  
kdybychom k Tvým narozeninám  
mohli dáti,  
co naše srdce cítí, 
zlatý vůz bychom k tomu museli míti. 
Zlatý vůz v zlatém okování, 
že Ti vezou vyplněné každé přání. 
 
 

 

Zlatý vůz s fábory a květy, 
že Ti vezou dlouhý život  
se spokojenými léty. 

To vše a ještě mnohem víc  
Ti k Tvým pětaosmdesátinám 

z celého srdce přejí nejbližší, sousedé, 
kamarádi, přátelé a známi.

 

Odešla aktivní spoluobčanka… 
 

 
Stáří je doba vzpo-

mínání na celý život. 
Mnozí z nás v tomto 
věku vzpomínají jen na 
ty radostné chvilky se 
svou rodinou a jiní při-
dávají i vzpomínání na 

aktivitu ve společenské činnosti pro bla-
ho obce i svého okolí. 

Jednou z těch, kteří prožili svůj plod-
ný život pro veřejnost byla paní Marie 
Válková, kterou jsme 23. března dopro-
vodili na poslední cestu. Zemřela ve 
svých nedožitých devadesáti letech. 
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O jejich aktivitách jsem se dozvěděl, 
když jsme ji s panem Šupinou navštívili. 
Natočil jsem videozáznam u příležitosti 
jejich 85 narozenin. V sedmdesátých  
a osmdesátých letech jsme ji znali jako 
usměvavou, vstřícnou a vždy ochotnou 
prodavačku v místním textilním obcho-
dě, ve kterém se snažila všem vyhovět. 

Mimo tohoto zaměstnání byla velmi 
aktivní ve společenských organizacích, 
jak sama vzpomíná: „Již od mládí jsem 
cvičila v Sokole Hnojník a byla jsem na 
župním sletu v Prostějově. Později, po 
přestěhování do Palkovic, jsem se zapo-
jila do místního Sokola, a to nejen jako 
cvičenka, ale i jako dlouholetá pokladní. 
Cvičili jsme na slety i spartakiády z po-
čátku u Tomise, později v malé dílně za 
školou. Podílela jsem se na stavbě tělo-
cvičny, odpracovala zde několik desítek 
hodin a pak když byla postavena, šila 

jsem záclony a s panem Harabišem za-
jišťovala do tělocvičny nábytek. Byla to 
radostná doba.“ 

Paní Marie Válková se během rozho-
voru pochlubila celou řadou vyzna-
menání i ocenění a to: dvě čestná uzná-
ní obce za poslaneckou aktivitu, nejvyšší 
vyznamenání v tělovýchově, dále uznání 
a čestné medaile za práci v Červeném 
kříži, ve Svazu žen, ve Svazu přátelství  
a také z Jednoty, protože byla dlouhole-
tou členkou dohlížecího výboru jako 
pokladník. Tolik ocenění pro jednoho 
člověka bylo jistě pro nás oba překvapu-
jící. 

Odcházeli jsme z milé návštěvy s pře-
svědčením, že ji ještě čeká pro společ-
nost hodně aktivity, ale zbytek života 
prožila v nemoci v kruhu své rodiny do 
19. března, kdy vydechla naposledy. 

Připravil: Vilém Vlk 

 
 

Oznámení… 
 

 

Dne 8. 3. 2007 zemřel v Brně po krátké těžké nemoci ve věku 82 let rodák 
z Palkovic pan MUDr. František Ugwitz. 

O vzpomínku prosí neteř Jana Vašíková. 
 

 
 

Ze života naší obce… 
 

 

Prázdninový pobyt dětí 
v Metylovicích 
 

Ve dnech 22. – 24. února 2007 
mladší děti, které pravidelně navštěvují 
každý čtvrtek ve zdejším kostele mši sva-

tou zaměřenou pro děti, měly možnost 
část jarních prázdnin prožít poněkud ne-
tradičně. Správce palkovické farnosti 
pan farář Bronislav Wojnar pozval děti 
k sobě na faru do Metylovic na interak-
tivní třídenní návštěvu, která měla být 
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plná zajímavých her a překvapení. Děti 
byly velmi zvědavé, co se za takovou ak-
cí může skrývat, a tak ve čtvrtek 
22.února s napětím netrpělivě čekaly 
společně s rodiči před kulturním domem 
v Palkovicích, kde byl plánovaný sraz. 
Auty pak společně s rodiči odjely do 
Metylovic. Tam je čekala spousta zába-
vy, her a také ponaučení, aby si něco 
odnesly i do dalšího života. Děti si za-
hrály spoustu společenských her, naučily 
se nové písničky a dokázaly svým ma-
minkách, že vydrží několik dní bez jejich 
teplé náruče. Jakpak by ne.Byl pro ně 
připraven večerní pobyt v bazénu v míst-
ním Moravskoslezském sanatoriu a po 
něm také romantické opékání párků 
v nově rekonstruovaném sklepě fary. 
A pak už hurá na kutě, které bylo při-
praveno na půdě fary. 

Pátek byl ve znamení sportu.V místní 
tělocvičně se kluci a holky přesvědčili, že 
otec Bronislav to skvěle „válí“ nejen 
v kostele, ale i ve fotbale. Po takovém 
sportování vyhládne a to už zase mělo 
na starosti několik ochotných maminek, 
které se skvělým způsobem staraly  
o téměř 30 hladových krků. Tolik dětí se 
totiž zúčastnilo této nevšední akce. 

Páteční odpoledne bylo nabito pro-
gramem k prasknutí. Po sportovním 
dopoledni v tělocvičně následovala skvě-
lá exkurze s průvodcem do věže mety-
lovického kostela. Nejenom děti, ale  
i maminky - kuchařky, viděly funkční 
hodinový stroj starý téměř 200 let, tři 
krásné metylovické zvony, které přesto-

že nejsou vyrobeny ze „zvonoviny“ (spe-
ciální slitina pro výrobu zvonů, pozn. 
aut.), ale oceli, vydávají krásný zvuk, 
mnohdy znějící až u nás v Palkovicích. 
Tento nevšední zážitek si ale vyžádal 
poměrně mnoho sil, které bylo třeba 
vydat ve stoupání po velmi strmých věž-
ních schodech. 

Páteční večer pak děti strávily na 
dětské mši svaté, kde zaplnily společně 
s metylovickými dětmi celý kostel. 

Sobotní den patřil především hrám 
na zahradě, zábavě a trochu také učení. 
Po závěrečném slavnostním obědě ve 
znamení tradiční české kuchyně (vepřo-
knedlo-zelo) se děti rozloučily a plné do-
jmů a zážitků postupně odjížděly s rodiči 
do svých domovů. 

Naplnil se tak třídenní pobyt dětí, 
které na vlastní kůži poznaly, že kostel  
a fara není jenom modlitba a vážnost, 
ale především radost ze života, zábava  
a velké ponaučení a posílení do dalších 
dní. A to byl účel této akce. 

Staré české pořekadlo …“kdo si hra-
je nezlobí“…, bylo naplněno beze zbyt-
ku. 

Závěrem se sluší poděkovat panu 
Bronislavu Wojnarovi za pozvání, ve-
doucím palkovické scholy za program, 
maminkám-kuchařkám za starostlivou 
péči v kuchyni a v neposlední řadě také 
panu Vavřincovi za zajímavý odborný 
výklad při prohlídce věže. 

 
Připravil:Tomáš Huďa 

Dotazovala se: Karla Menšíková 
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Lidé kolem nás… 
 

 
Nositel Jánského plakety 
 

„Krev je elixír našeho života“ řekl 
jednou jeden učený vědec, snad lékař, 
snad humanista, ale v podstatě měl 
pravdu. Od nepaměti je zapotřebí této 
nejcennější tekutiny třeba při a po ope-
racích závažných nemocí a o tom se 
přesvědčili mnozí z nás. 

Darovat krev – to je velice humánní 
zásluha a málokdo se odváží podrobit se 
tomuto odběru. Žije kolem nás několik 
osob, kteří jsou nositeli „Jánského pla-
kety“ za více odběrů. Jedním z nich je  
i pan Zdeněk Vycpálek. 

Kdy jste začal s touto humánní aktivi-
tou? 

„Začal jsem již ve vojenské službě, to 
je už hodně dávno. Bylo to v Lysé nad 
Labem, mnozí to znají pod názvem Mi-
lovice. Bylo nás víc, kteří jsme tuto akci 
na vojně podpořili. Po vojně jsem cítil 
povinnost pravidelně darovat krev a to 
podle potřeby, jednou nebo dvakrát za 
rok.“ 

Stal jste se již známým dárcem 
v pozdějších létech? 

„Ano, když jsem bydlel v Porubě, 
měli mě již v seznamu pravidelných dár-
ců a když v tamní nemocnici potřebovali 
krev, občas mi zavolali.“ 

Jakou máte krevní skupinu? 
„Mám A RH pozitivní. Mohl jsem 

darovat krev i třikrát ročně, ale měl jsem 
obavu, aby to mé tělo neoslabilo. Když 
jsem, třeba v televizi, slyšel že potřebují 
krev, hned jsem jel k odběru.“ 

Kolik těch odběrů do dnešní doby by-
lo? 

„Do dnešních dnů mám již na kontě 
43 odběrů krve. Před čtyřmi roky jsem 
obdržel „Zlatou Jánského plaketu“ za 
40 odběrů. Už jsem s tím ale skončil, 
protože si myslím, že už nejsem mladý a 
dalo by se říci, že jsem již dost vyčerpa-
ný. Ať tedy dávají potřebným mladší 
lidé.“ 

 
Za vřelý rozhovor poděkoval  

Vilém Vlk 
 
 
 

Z činnosti oddílu TOM 1309 Žlutý kvítek 
 

 
V sobotu 31. března 2007 se konal 

první závod krajského poháru v turistic-
kých závodech. Jestliže v loňském roce 
nás na závody jelo okolo 40 závodníků, 
letos to bylo o něco méně. Důvodem 
byly nejen závody z gymnastiky, v níž 
startovalo také několik našich členů, ale 
především strach z nových pravidel  

a především z azimutů. Ještě v loňském 
roce běhaly žákovské kategorie ve dvo-
jicích, avšak od letošního roku běhají 
spolu jen nejmladší a mladší žáci a žáky-
ně, starší žáci a žákyně, stejně tak jako 
dorostenci, dorostenky, muži a ženy, již 
musí běhat sami. Druhou podstatnou 
změnou je to, že azimutové úseky se 
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musí absolvovat již od mladších závodní-
ků. Změna nových pravidel je však jen 
okrajová záležitost, neboť turistické zá-
vody se stávají pomalu profesionálním 
sportem. Nejlepší oddíly na ně trénují 
nejméně 3x týdně a před vlastními zá-
vody naběhají několik desítek kilometrů. 
Konkurence je velká a strach z ní ještě 
větší, takže se nám jen stěží daří dosáh-
nout lepších úspěchů. 

Na závody jsme se připravovali prů-
běžně přes „zimní“ měsíce, ale i tak se 
mnozí závodníci učili na poslední chvíli. 
Možná bylo i několik, kteří se učili těsně 
před vlastním závodem. Bohužel na vý-
sledcích to bylo vidět, zvláště na těch 
chlapeckých, neboť právě jejich katego-

rie nezískaly žádné body do poháru 
oddílu. Stále máme velké rezervy 
ve znalostech topografických a turistic-
kých značek, hradů a zámků nebo 
dřevin. Do soupeřů jsme se pustili 
s velkou bojovností, která přinesla ovoce 
v podobě několika medailí. Nejvíce pře-
kvapili nejmladší členové a především 
starší žákyně, neboť osobně jsem popr-
vé viděl, co dokáže touha po vítězství. 
Bohužel chyběla nám ta pověstná ka-
pička štěstí. Doufejme jen, že se nám 
v dalších kolech krajského poháru se 
bude dařit více. A když ne letos, tak 
snad na příští rok. Zde jsou naše výsled-
ky: 

Jméno závodníka Kategorie   Umístění 
Michal Haleš starší žáci 15. 
Aleš Bílek starší žáci 13. 
Jan Kubala starší žáci 12. 
Petra Vyvialová starší žákyně 10. 
Petr Bílek st. muži A 8. 
Nela Paluzgová starší žákyně 8. 
Ondřej Kubala – Adam Kubáň mladší žáci 8. 
Martina Polášková – Anna Linartová mladší žákyně 8. 
Kristýna Sasínová – Monika Mičulková mladší žákyně 7. 
Ondřej Huďa – Jakub Linart mladší žáci 7. 
Zuzana Juřenová starší žákyně 6. 
Soňa Lepíková starší žákyně 5. 
Jiří Bajtek – Jakub Warzecha nejmladší žáci 5. 
Adam Smolík – Lukáš Warzecha nejmladší žáci 3. 
Tomáš Hrdina – Lukáš Sasín mladší žáci 3. 
Petr Sasín muži B 3. 
Adam Bukovjan – Tomáš Trojčínský nejmladší žáci 1. 
Ada Paluzgová mladší dorostenky 1. 
Jan Šupina starší dorostenci 1. 
 

Své postřehy zaznamenal Jaromír Šupina (vedoucí oddílu) 
Dotazovala se Karla Menšíková 
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Představujeme společenské organizace (3) 
 

 
Český svaz zahrádkářů  
– Palkovice 
 
Založen v roce 1925 
Současný předseda: Ladislav Kocich 
Počet členů: 20 
Počet členů výboru: 5 
Schůze: dvakrát ročně 

Letošní akce: v únoru proběhla be-
seda s lektory Svazu společně s členy 
Seniorklubu, účast 36 

Plánovaná akce: zájezd na výstavu 
Svazu zahradkářů 

K historii organizace v Palkovicích 
nám řekl její předseda toto: „V sedmde-
sátých letech jsme obdrželi od obce 
v restituci budovu dnešní pekárny, kte-
rou jsme vlastní brigádnickou prací, (v té 
době tehdy 197 členy), úplně od základu 
přebudovali. Předtím tuto budovu využí-
valo JZD - od znárodnění v roce 1953. 
Budova byla zdevastována tím, že zde 
byly uskladněné prášky, včetně ledku  
a tyto chemikálie naleptaly zdi, čímž  
budovu poškodily zvenku i uvnitř.  
V  horních patrech byly zásoby obilí  
a pod tou váhou se, i časem, asi zřítily  
 

stropy. V přední místnosti ještě sídlil 
švec, který pak pro své stáří přestal pro-
vozovat svou živnost. Místní národní 
výbor nám tuto budovu nabídl, my jsme 
ji převzali a odkoupili od bývalé majitel-
ky zahradu. Za pomoci dotace z ústřed-
ního Svazu Zahradkářů, částečně s do-
tací MNV a bezúročné půjčky jsme se 
společně dali do přestavby. Každý člen 
měl povinnost odpracovat nejméně 16 
hodin, mnozí starší členové se vykoupili 
menším obnosem. Po přebudování jsme 
odkoupili od pekaře pana Laníka z Koz-
lovic, který přerušil své pekařství, veške-
ré zařízení, převezli je a začali za jeho 
pomoci provozovat pekárnu. Pekli jsme 
koláče na svatby, rodinné oslavy, na do-
žínky a výtěžkem jsme upisovali zadlu-
žené částky a dokonce jsme v zadní 
místnosti dali do provozu moštárnu. Při-
šla sametová revoluce, majitelé usilovali 
o navrácení budovy s velkými finančními 
nároky, na což jsme neměli a tak jsme 
budovu včetně vybavení předali dvěma 
soukromým palkovickým zájemcům. 
Tím celá naše aktivita skončila …“ 

Za rozhovor poděkoval Vilém Vlk 
 

  
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 
 

Ve středu 7. března se konala již tra-
diční akce „Důchodci se baví“ u příle-
žitosti MDŽ, který v úvodu připomněl 
předseda Ing. Vyvial. Celý večer připra-

vila a uváděla členka výboru paní Jar-
mila Lederová. V  programu se střídaly 
scénky, vtipy, humorná vyprávění prolí-
nané „zvuky“ harmonikářů pana Kalku-
se a pana Chlebka. Nechyběly ani spo-
lečenské hry s tancem a to „stoličková“ 
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a „jablková“. Večer se vydařil a dlouho 
na něj budeme vzpomínat. 

V době uzávěrky těchto listů se usku-
tečnil zájezd na burzu do Polského 
Těšína, kde si mohli zájemci nakoupit 
novinky jarní módy, textilu, květin i dal-
ších drobností. 

 
Připravujeme: 

 
Ve středu 16. května se uskuteční 

vlastivědný zájezd po Slezsku. Odjezd  
v 7 hodin ráno od pohostinství Kubala. 
V dopoledních hodinách navštívíme vy-
hlídkovou věž ostravské radnice a hor- 
nické muzeum v Ostravě, což bude pro 
návštěvníky velmi zajímavé. Odpoledne 
zámek v Hradci nad Moravicí. Na zájezd 
se můžete přihlásit od 1. května v novi-
novém kiosku v Palkovicích. 

 

Kurz výpočetní techniky v místní 
škole, termín přihlášek je prodloužen do 
konce dubna u předsedy Ing. S. Vyviala 
(případně i telefonicky 558 656 220). 
Je nutno doplnit ještě čtyři volná místa! 

 
Jubilanti: 
 

Duben: kulaté jubileum – Jaroslava 
Kulová (1. 4.), Marta Buzková (2. 4.), 
Ludmila Červenková (13. 4.), Vladimír 
Kula (26. 4.). Blahopřejeme! Jubilanty 
navštíví členové výboru Seniorklubu. 

 
Noví členové: 
 

Do našich řad se od ledna roku 
2007 přihlásili: Ludmila Dámková, Ma-
rie Mičulková, Libuše Šimková, Emilie 
Pavlíčková, František Binar, Hedvika 
Binarová. Vítáme vás mezi nás! 

Z pověření výboru SK (vv)
 
 

 

 

Rehabilitační cvičení s jógou pro zdraví 
 

 
Jednou týdně se scházejí v Kulturním 

domě v Palkovicích starší občané, zdraví 
i zdravotně postižení. Rehabilitačním 
cvičením s prvky jógy si udržují své zdra-
ví a svou každodenní kondici. 

S tímto cvičením začal před několika 
lety Jaroslav Wojnar z Palkovic, sám 
zdravotně postižený, aby svým spoluob-
čanům pomáhal ke zdraví a k tomu 
říká:“Toto rehabilitační cvičení pomáhá 
k uvolnění svalového napětí. Je to cvi-
čení spíše psychosomatické. Reichovy 
zóny nám pomáhají uvolnit bolesti celo-
denní námahy, dále používám prvky 

z Thai-či a prvky z jógy, to vše v men-
ším rozsahu.“ 

Panu Wojnarovi pomáhá vést cvičení 
Ladislav Vysoký, který nám řekl:“Tyto 
cviky jsou i pro mladší generaci, ale ti 
spíše tíhnou k jiným cvičením. Se cviče-
ním mě také dost vypomáhá pan Vlasti-
mil Kusý, kterému je již 78 let a přesto 
je nadšeným cvičencem již několik let  
a byl i při založení tohoto rehabilitační-
ho cvičení. Cvičení trvá více než hodinu 
a máme také relaxační chvilky na odpo-
činek.“ 

Jedna z přítomných paní Božena 
Vycpálková nám řekla:“Toto cvičení mi 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 21 

dává celkové uvolnění po celodenním 
shonu, psychické uvolnění a trošku to 
pomáhá ke zdraví.“ 

Cvičení bylo zahájeno symbolicky 
„pozdravem ke slunci“ a jeho význam 
ještě připomenul vedoucí cvičení pan 

Jaroslav Wojnar slovy: “Cvičení není 
vcelku fyzicky náročné, je spíše založeno 
na uvolnění svalstva, aby z něj člověk 
odcházel odpočinutý a mohl si některé 
prvky zopakovat i doma“. 

Připravil: Vilém Vlk 
 
 
 

Školáci cvičí asijské bojové sporty 
 

 
Jana Hoňková, studující z Palkovic, 

je hlavní „páteří“ a propagátorkou asij-
ského bojového sportu Taek-wondo. Má 
v tomto sportu mnoho zlatých medailí  
a úspěchy u nás i v cizině. 

Při jedné z propagačních akcí v Pal-
kovicích si dala slib, že zde založí 
s mládeží oddíl Taek-wondo ve spolu-
práci se zdejší základní školou. Od slibu 
k činům u ní není daleko. Rozvíjející se 
oddíl má své každodenní tréninky v míst-
ní tělocvičně Sokola. O tom již náš roz-
hovor s ní i s nejlepšími cvičenci. 

Jak se Vám podařilo založit zde ten-
to oddíl? 

„Existujeme tady již dva roky. Je tu 
spousta talentovaných dětí a za podpory 
ředitele ZŠ se nám podařilo založit oddíl 
Taek-wondo. Máme 35 dětí, z toho  
8 dívek, nejmladší dvě děti jsou ještě ze 
školky.“ 

Dotázali jsme se samotných školáků, 
těch nejtalentovanějších, podle doporu-
čení vedoucí Jany Hoňkové, co jim dává 
tento asijský bojový sport. 

Jiří Štreit: „Taek-wondo se mi hodně 
líbí, chci umět bojovat a poznávat tajem-
ství tohoto sportu.“ 

 

Jan Prokop: „Když mě někdo pře-
padne, ještě cviky nepoužiji, ale budu se 
o to snažit.“ 

Ada Paluzgová: „Pro mě, jako pro 
dívku, je to určitě přínosem, kdyby mě 
náhodou někdo v parku přepadl, tak 
bych se ubránila.“ 

Lukáš Štreit: „Jsem tady, protože se 
mi to zdálo být dobré, jsou tady dobré 
techniky, chci umět bojovat.“ 

Filip Hubík se bohužel pochlubil 
menším naražením na noze, ale mezi 
kolektivem se mu líbí. 

K těmto pěti cvičencům Jana Hoň-
ková řekla: „Tito patří do střediska 
talentované mládeže, které má sídlo 
v Ostravě a soustřeďuje talenty z celé  
severní Moravy. Je radostné, že se tam 
naši dostali a patří mezi základy tohoto 
STM, je to výjimka, že se po tak krátké 
době osvědčili.“ 

Jaké již mají za sebou úspěchy na 
soutěžích a přeborech? 

„Jezdí na závody, téměř všichni jsou 
již medailisté, a když se dostali do toho-
to centra, trénují se závodníky z Ostra-
vy, Opavy, Karviné a také se mezi sebou 
utkávají. Severní Morava patří mezi nej-
lepší střediska v celé republice.“ 

 
Připravil: Vilém Vlk 
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Regionální přehlídka pódiových skladeb 
 

 
V sobotu 3. 3. 2007 se v naší tělo-

cvičně uskutečnila regionální přehlídka 
pódiových skladeb. Zúčastnilo se jí 157 
cvičenců v 18 skladbách z TJ Kozlovice, 
TJ Palkovice, TJ Sviadnov, TJ VP Frý-
dek-Místek, DDM Vratimov, DDM Frý-
dek-Místek, ZŠ Palkovice, Adria Ostrava 
a Danspoint Frýdek-Místek. 

Přehlídku zahájila předsedkyně Regi-
onálního centra Sportu pro všechny Frý-
dek-Místek Martina Mertová. Jako hosté 
se zúčastnily zástupce ředitele ZŠ v Pal-
kovicích paní Ludmila Skarková a zá-
stupce obecního úřadu paní Věra 
Krpcová, která všechny účastníky přiví-
tala a popřála jim pěkné sportovní 
výkony. 

Diváci mohli zhlédnout skladby se 
zaměřením na sportovní gymnastiku, 
aerobic, tanec, hip hop, roztleskávačky 
a další. Všechna vystoupení byla velmi 
hezká a porota měla těžký úkol vybrat  
5 skladeb do krajské přehlídky pódio- 
vek, která proběhne v Kopřivnici. Všichni 
účastníci obdrželi na závěr diplom, sladké 
odměny a cvičitelé krásnou kytičku. 

A kdo nás bude reprezentovat v kraj-
ských pódiovkách? 

Porota nakonec vybrala gymnastic-
kou skladbu TJ VP FM – 11. ZŠ, aero-
bic TJ VP FM, hip hop TJ Sviadnov, 
aerobic TJ VP FM – 11. ZŠ a Dans-
point FM. Celá akce byla zdařilá a di-
vákům se líbila. 

Stanislav Harabiš 
 
 
 

Kino 
 

 
 

 
 
 
Spláchnutej 
Nová americká rodinná animovaná  
komedie. Někdo skončí tam dole. 
Neděle 22. 4. 2007 v 16.00 hodin 
Vstupné: 35 Kč 
Přístupný, české znění, 86 minut,  
klasický, premiéra: 30. listopadu 2006 
 

Dokonalý trik 
Nový americký thriller.  
Díváte se pozorně ? 
Pátek 27. 4. 2007 v 19.30 hodin 
Vstupné 35 Kč 
Od 12 let, české titulky, 132 minut, ši-
rokoúhlý, premiéra: 4. ledna 2007  
 
Apocalypto 
Nové americké dobrodružné drama.  
Byl jejich osud předurčen? 
Pátek 4. 5. 2007 v 19.30 hodin 
Vstupné 35 Kč 
Od 15 let, české titulky, 130 minut,  
klasický, premiéra: 25. ledna 2007 
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Dobrý ročník 
Nová americká komedie. Každý jednou 
dospěje... možná. 
Pátek 11. 5. 2007 v 19.30 hodin 
Vstupné 35 Kč 
Přístupný, české titulky, 117 minut,  
klasický, premiéra: 7. prosince 2006  
 

Moje superbejvalka 
Nová americká komedie. On jí zlomil 
srdce. Ona jemu všechno. 
Pátek 18. 5. 2007 v 19.30 hodin 
Vstupné 35 Kč 
Od 12 let, české titulky, 97 minut,  
širokoúhlý, premiéra: 11. ledna 2007 

 
 

 

Lašan Brušperk Vás oslovuje! 
 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 

na úvod tohoto našeho oslovení jed-
na z myšlenek Ilji Hurníka, spisovatele  
a skladatele: „Z nejsilnějších hudebních 
tradic v naší zemi je zpěv sborový. Pro-
jevuje něco více než talent hudební, totiž 
umění souhry, schopnost, ba potřebu 
tvořit spolu. Znamená to vystoupit ze 
sebe, slyšet co zpívá ten vedle mne. To-
to umění souhry je ostatně podmínkou 
pro soužití kdekoliv – na pracovišti, 
v manželství, v přátelství“. 

V Brušperku působí Sdružení a smí-
šený pěvecký sbor Lašan Brušperk, 
který v loňském roce oslavil několika 
zdařilými koncerty 50 let své existence. 
Padesát let nás tedy spojuje láska 
k hudbě a prožitek z krásy společně vy-
tvořeného díla. Krásu a radost chceme 
svým posluchačům věnovat i v dalších 
letech. Jelikož jedním ze základních  
a snad i nejdůležitějších aspektů sboro-
vého zpěvu je co největší síla takového 
tělesa daná počtem zpěváku, je bohužel 
skutečností, že v poslední době sborový 
zpěv přežívá už jen díky, dá se říci, nad-
šencům, kteří se mu přes své povinnosti 
a další zájmy stále rádi věnují. Pěvecké 

sbory se všeobecně potýkají s problé-
mem nízkého počtu členů. Vedení La-
šanu Brušperk se snaží, aby každému 
zpěvákovi bylo v tomto společenství 
dobře. I když je nácvik záležitostí někdy 
nelehkou, přesto v každém z nás jistě při 
zkouškách, vystoupeních i společných 
posezeních a setkáních dochází k určité-
mu žádanému uvolnění, uspokojení  
a příjemnému pocitu z dobře vykonané 
práce. Sbor je živý organismus lidí růz-
ných povah, ve kterém samozřejmě 
občas dochází i k výměnám názorů, bez 
toho se žádné společenství neobejde. 
Umíme se, nebo učíme se, nad tyto ma-
lichernosti povznést, řešit je k obecné 
spokojenosti, abychom rádi rozdávali 
krásu sobě i divákům či posluchačům. 
Pro úplnost konstatujeme, že už dnes ve 
sboru působí více jak jedna pětina členů 
z okolních obcí a z Ostravy. 

Proto se obracíme na Vás, abyste se 
zamyslela či zamyslel a využil naší 
upřímné nabídky, připojil se a tím oživil 
a pomohl uchovat pěknou tradici a sou-
časně si i zarelaxoval při sborovém 
zpěvu. Sbormistry máme dva, a to paní 
Mgr. Jitku Hummelovou (učitelka ZŠ 
Brušperk) a pana Pavla Konečného (uči-
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tel ZUŠ Brušperk). Pravidelné nácviky se 
konají každý čtvrtek večer v sále bruš-
perského Národního domu a dvakrát 
ročně absolvujeme celodenní soustředě-
ní. My se na Vás upřímně těšíme. 
Pokud hodláte posílit naše řady, prosí-
me – kontaktujte nás! 

Lenka Konkolová – místopředseda  
(558 666 240)  

l.konkolova@seznam.cz 
Ing. Josef Janotka – předseda  

(724 125 756)  
jos.janotka@tiscali.cz

 
 
 

PORADNA ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY 
 

•  speciálně zaměřená na problémy páteře a kloubů (Dornova meto-
da) 

•  řeší onemocnění trávicího, lymfatického, vylučovacího, cévního sys-
tému, poruchy imunity, psychické a emocionální problémy 

 

Cílem je: 
Nalezení skutečné příčiny problému či nemoci a její léčba šetrnou, 

přírodní cestou. Výsledkem je obnovení přirozeného, samo-uzdravujícího 
procesu v těle. 

Poradna bude otevřena dle požadavků klientů. Ordinační hodiny se 
budou v průběhu roku měnit. Informace a objednávky ke konzultaci na 
tel: 737 951 508 

 

Dům služeb – vchod zezadu. Terapeut Libuše Slípková DiS. 
 
 
 

 

Firma Prašivka přijímá do opravy: 
 

•  O B U V  •  K O Ž E N O U  G A L A N T E R I I  •  
•  T A Š K Y  A  K O Ž E N É  B U N D Y  •  

•  V Š Í V Á N Í  U Z Á V Ě R Ů  •  
 

Provozní doba: 
Po – Pá 8.00 – 17.00 
So  8.00 – 11.00 
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NABÍDKA BRIGÁDY: 
 

Přijmu brigádníky na prodej točené zmrzliny  
na období duben – září. 

Informace na tel: 558 697 685  
nebo 728 427 165 

 

 
 

Termínový kalendář 
 

 
27. 4. 2007  vystoupí country soubor Palkovjanek v jídelně ZŠ  

v 15.30 hod. 
28. 4. 2007  vakcinace psů proti vzteklině dle harmonogramu 
28. 4. 2007  sběr železného šrotu v Palkovicích a na Myslíku 
28. 4. 2007  sběr nebezpečného odpadu dle harmonogramu 
28. 4. 2007 sběr textilu, ojetých pneumatik, velkoobjemového odpadu, 

hala OÚ 8.00 – 12.00 hod. 
4. 5. 2007 položení věnců u pomníků padlých,16.30 hod. Myslík, 

17.30 hod. Palkovice 
7. 5 – 11. 5. 2007 uzavření OÚ Palkovice z technických důvodů 
12. 5. 2007 Obecní vepřové hody v areálu Restaurace „pod Habešem“, 

začátek ve 14.00 hod. 
16. 5. 2007 zájezd Seniorklubu po Slezsku, odjezd v 7.00 hod. 
19. 5. 2007 sběr velkoobjemového odpadu dle harmonogramu 
26. 5. 2007 sběr velkoobjemového odpadu dle harmonogramu 

 
 
 

 
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 14.5.2007. 
Vychází osmkrát ročně. 



Velikonoèní dílna...

Nositel Jánského plakety...

Z èinnosti
oddílu TOM...

Rehabilitaèní cvièení
s jógou pro zdraví...

Projekt „LES“...

Ze �ivota country...

Pan Vladimír Kula
z Rosušek...
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PALKOVICKÉ LISTY

Regionální pøehlídka
pódiových skladeb...

Školáci cvièí asijské
bojové sporty...

Prázdninový pobyt
dìtí v Metylovicích...




