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Slovo starosty 
 

Krásné jaro milí Palkovjané a Myslikovjané. Už jsou tady 
zase další Listy a zase slovo starosty. Chápu, někomu můžu 
jít na nervy, ale pokud se nic špatného nestane, budete to 
muset ještě tři a půl roku vydržet. Co je to proti věčnosti. 
V dubnu jsme s místostarostou, radou a zastupitelstvem 
obce  kromě jiných „prkotin“ sestavovali rozpočet obce na 
rok 2007. Můžu říct, že to byla poměrně zajímavá činnost. 
Na straně jedné - velmi málo jistý příliv peněz ze státního 
rozpočtu, které na základě jakéhosi, nechci říct pochyb-
ného, přerozdělování daní nachází adresáty všude možně, 
jen ne v naší vesnici. Snad kromě daní z nemovitostí. Na straně druhé – je třeba říct, 
že obec a občané v ní žijící mají různé požadavky. Chtějí jezdit po rovných cestách, 
chodit po bezpečných chodnících, zájmové organizace potřebují peníze na svou čin-
nost. Je třeba držet nad vodou kulturu a společenský život ve vesnici, opravit obecní 
budovy. Těžko říct,  co je přednější. Do oprav cest letos investujeme více jak milion 
korun. Na stavbu chodníků víc než deset milionů. Kanalizace spolkne skoro dvacet  
a dostavba areálu tělocvičny šest milionů. Samozřejmě, že zájmové organizace do-
stanou své příspěvky nejméně tak, jako každý rok. Provoz školy nás přijde ročně 
zhruba na dva miliony korun, i když stát se v ústavě hrdě zavazuje, že o základní 
vzdělání se postará on. No a vidíte, zase je to na obci. 

Pak se mi nemůže nikdo divit, že se začnu smát, když třeba čelní představitel jed-
noho zájmového spolku ve své pomlouvačné kampani tvrdí: „všechno je  k ničemu, 
nákupy strojů jsou zbytečné a nikdo nedostane ani korunu příspěvků na nic“. Ve své 
rozohněnosti málem žádal výbor o mandát,  jestli se může zeptat Bače, potažmo za-
stupitelstva, zda vůbec lze v obci například vypouštět včely. O dalších pomluvách, 
týkajících se hospodaření v lesích, se nebudu ani zmiňovat.  

Míň se směju, když mi aktivní sportovec je schopen tvrdit, že nic neděláme pro 
sport, ať zavřu knihovnu a kino, dožínky a plesy nemáme organizovat vůbec a vá-
noční výzdoba je taky k ničemu. Jistě, asi by to šlo a ubylo by nám všem kus práce  
a kdo nic nedělá, ten, jak všichni víme, nic nezkazí. Ale pak, pak už asi nic… Pro-
měnili bychom Palkovice v bezduché sídliště, i když bez paneláků.  

Vážení spoluobčané, přeju nám všem pěkné jarní dny, spoustu veselé mysli  
a dobré nálady.  

Váš starosta 
 
 

 

Lidové zvyky, obyčeje a pranostiky – květen 
 

 
S příchodem měsíce května bylo 

spojeno stavění „staročeských májů“. 
Tento lidový obyčej je velice starý.  
Vychází z tradice přinést do vesnice  
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1. května zrána březové stromky – máje 
– a stavět je dívkám před dům. Postave-
ní máje znamenalo veřejnou poctu  
a současně vyjadřovalo mládencovu ná-
klonnost k děvčeti. Kromě těchto májek 
stavěli mládenci i jednu velkou máji pro 
celou obec, obyčejně na návsi nebo 
před hospodou. 

Máji se rozumí zvlášť vybraná, pěkně 
rostlá jedle, jejíž kmen se od spodu 
oloupal a zelený vršek se různě zdobil 
papírovými květy, zeleným věncem s ba-
revnými fábory, pestrým šátkem nebo 
praporcem, někde i lahvemi vína. Bylo 
zvykem, že si mládenci máji přes noc 
hlídali, aby jim chasa ze sousední vesni-
ce neskácela, neboť by to byla velká 

ostuda nejen pro chlapce, ale i celou 
obec. Dodnes přetrvává tento obyčej ve 
spoustě obcí v různých podobách, při-
čemž nic neztratil ze svého půvabu. 

• Až přijde máj vyženeme kozy v háj. 
• Studený máj – v stodole ráj. 
• Na svatý Duch do vody buch! 
• Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži 
spalují mrazem ovoce i růži. 
• Svatá Žofie políčka často zalije. 
• Večerní rosy v máji hodně sena dají. 
• Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 
• Když se v máji blýská, sedlák si výská. 
• Jsou-li májové hřiby červivé, bude su-
ché léto. 
• Bujný květen – plný úl. 

 
  
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

Ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 25.4.2007 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu rady obce od 12.2.2007 do 16.4.2007. 
2) Rozpočet Svazku obcí povodí Olešná na rok 2007 a rozpočtový výhled na rok 

2007 – 2010. 
3) Protokol o provedení kontroly účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému 

za rok 2006. 
4) Protokol o kontrole vykonané v ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek – Místek, pří-

spěvková organizace. 
5) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3.4.2007. 
6) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.4.2007. 
 
II. schvaluje: 
1) Členy návrhové komise ve složení Ing. Bača Vladimír, Ing. Bílek Josef, Kubala 

Aleš. 
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2) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Šlachtová Bohumila, Rada Dalibor. 
3) Návrh Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek – Místek, pří-

spěvkové organizace, na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 
4000,- Kč do fondu odměn a 2225,75 Kč do rezervního fondu. 

4) Rozbor hospodaření Obecní knihovny Palkovice a Myslík za rok 2006 a rozpo-
čet na rok 2007. 

5) Na základě nabídky p. Vratislava Zelenky, J. E. Purkyně 2989, Frýdek – Místek, 
na prodej pozemků PK 178/1, 178/2 a 180 k.ú. Myslík o celkové výměře 
8686 m2, jejich nákup za cenu 30,- Kč za m2. 

6) Na základě žádosti p. Jaroslava Opěly, Palkovice č.73, o odkup pozemku parc. 
č. 889 k.ú. Palkovice, záměr prodeje tohoto pozemku.  

7) Záměr prodeje budovy staré školy na Myslíku čp. 119. 
8) Záměr pronájmu dvou místností v přízemí kulturního domu (bývalá provozovna 

oprav obuvi) pro podnikatelské účely. 
9) Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č. 1/2007 o užívání plakátovacích 

ploch v majetku obce.  
10) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12.7.2004 mezi Obcí Palkovice a Urba-

nistickým střediskem Ostrava s.r.o. ohledně pokračování prací při zpracování 
nového územního plánu obce Palkovice. 

11) Žádost p. Jarmily Kuchařové, Palkovice 520, o prominutí nedoplatku za nájem-
né v budově čp. 597 ve výši 13 650,- Kč z důvodu přeplatku za nedopatřením 
započtený chodník a venkovní prostranství před vstupem do prodejny v době  
trvání nájemní smlouvy, které sloužilo veřejnosti (telefonní budka, poštovní 
schránka), nikoliv nájemci. 

12) Rozpočet Obce Palkovice na rok 2007. 
13) Členy kontrolního výboru zastupitelstva Obce Palkovice ve složení p. Marie 

Chlebková a p. Jaromír Šupina. 
14) Členy finančního výboru zastupitelstva Obce Palkovice ve složení p. Anna Čulá-

ková, p. Dagmar Davídková, p. Jan Lacina a Ing. Stanislav Vyvial.. 
15) Průběh a výsledek jednání hodnotící komise výběrového řízení na akci „U nás 

v Palkovicích“ . Komise se usnesla, že nejvýhodnější nabídkou a tím vítězem vý-
běrového řízení je firma Šmíra Print s.r.o., druhou v pořadí je firma Svět fota 
s.r.o. a třetí Agentura Orange s.r.o..  

16) Smlouvu o financování akce z grantového schématu Jednotný komunikační styl 
2006 v rámci Společného regionálního operačního programu mezi Moravsko-
slezským krajem a Obcí Palkovice o financování akce „U nás v Palkovicích“ 
v poměru 90% MSK a 10% Obec Palkovice. 

17) Způsob financování akce „U nás v Palkovicích“ způsobem 90% pomocí úvěru  
u České spořitelny a 10% z rozpočtu Obce Palkovice. 

18) Smlouvu o úvěru mezi Českou spořitelnou a.s. a Obcí Palkovice na financování 
akce „U nás v Palkovicích“ ve výši do 1.300 000,- Kč. 
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19) Dodatky č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy objektu školy na Myslíku 
ze dne 10.1.2006 na dofinancování více a méněprací při realizaci stavebních 
úprav. 

20) Nákup vyžínacího ramene NOREMAT za cenu 328 000,- Kč + DPH a způsob 
financování tohoto nákupu pomocí leasingu (v tomto roce 80 000,- Kč, dále 
8 000,- Kč / měs po dobu 36 měsíců). 

21) Odborného lesního hospodáře Ing. Pátika 
22) Princip hospodaření v obecních lesích – odborný lesní hospodář a jedna firma, 

zajišťující odborné lesní práce. 
23) Mandátní smlouvu s firmou Seler Morava na zpracování aktualizace žádosti  

o podporu z Mze na akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice – 1. část.  
24) Záměr odkanalizování části obce podhůří a osada včetně výstavby chodníků  

a rozšíření a oprav komunikací. 
25) Záměr odkanalizování části obce Myslík směr Kozlovice včetně výstavby chodní-

ků a rozšíření a oprav komunikací. 
26) Po projednání jednotlivých žádostí občanů zapracovat do nového ÚP obce Pal-

kovice požadavky dle přílohy č. 1. 
27) Záměr prodeje budovy čp. Palkovice (bývalá hájenka) a přilehlých pozemků 

parc. č. 3074, 3075, 3076, 3077 a 3078 k.ú. Palkovice 
28) Konání příštího zasedání ZO v budově nové školy na Myslíku. 
29) Provedení geodetického zaměření obslužné komunikace s rozměřením podle 

jednotlivých majitelů 
 
III. Zamítá: 
1) Po projednání jednotlivých žádostí občanů zapracování do nového ÚP obce Pal-

kovice požadavky dle přílohy č. 2. 
2) Návrh p. Martina Kurečky na zapracování nákladů na vybudování výtahu 

v budově čp. 320 (DPS) do rozpočtu obce Palkovice na rok 2007. 
 
III. Ukládá: 
1) Finančnímu výboru připravit a předložit ke schválení radě obce pravidla pro vy-

máhání pohledávek.  
 
IV. Pověřuje: 
1) Starostu obce sepsáním a uzavřením smlouvy s p. Vratislavem Zelenkou, J. E. 

Purkyně 2989, Frýdek – Místek, o odkoupení pozemků PK 178/1, 178/2  
a 180 k.ú. Myslík. 

2) Starostu obce uzavřením smlouvy s vítězem výběrového řízení na akci „U nás 
v Palkovicích“ firmou Šmíra Print s.r.o. 

3) Starostu obce sepsáním a uzavřením leasingové smlouvy k nákupu ramenového 
vyžínače Noremat viz bod  II/20 tohoto usnesení. 
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4) Radu obce jmenováním členů výběrových komisí pro výběrová řízení na akce 
„Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice – 2. část“ a „Palkovice – chodník 
s odvodněním komunikace, úsek Palkovice – Myslík“. 

5) Starostu obce a předsedu komise zemědělské, lesního a vodního hospodářství 
zajištěním výběrového řízení na dodavatele odborných lesních prací v obecních 
lesích v termínu do 31.5.2007. 

 
V. Určuje: 
1) Zastupitelstvo obce Palkovice určuje jako uvolněné funkce pro volební období 

2006 – 2010 funkci starosty a funkci místostarosty. 
 
VI. Ruší: 
1) Bod č. II / 2 usnesení ze zasedání č. 3 zastupitelstva Obce Palkovice ze dne 

5.2.2007. 
2) Bod č. II / 7 usnesení ze zasedání č. 20 zastupitelstva Obce Palkovice ze dne 

22.3.2006 o podkladech pro zpracování nového ÚP obce Palkovice. 
 
VI. Vyhlašuje: 
1) Vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby „Rozšíření kanalizační sítě v obci 

Palkovice – 2. část“. 
2) Vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby „Palkovice – chodník s odvod-

něním komunikace, úsek Palkovice – Myslík“ 
3) Vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele prací v obecních lesích. 
 

Radim Bača                          Aleš Kubala 
   Starosta obce                   Místostarosta obce 

 
 
 

 
V Palkovicích i na Myslíku  
se vzpomínalo 
 

V pátek dne 4. května, nejdříve na 
Myslíku (16.30 hod.) a pak i v Pal-
kovicích (17.30 hod.), si občané obou 
částí obce připomněli položením věnců, 
rozsvícením svíc a minutou ticha všech-
ny oběti II. světové války, 62-výročí 
osvobození našich obcí i naši vlasti. Mezi 
účastníky, kromě sedmi zastupitelů ob-

ce, bylo i několik přímých pamětníků 
těchto těžkých, ale i radostných chvil. 

Starosta obce pan Radim Bača 
v úvodu pietní vzpomínkové akce přiví-
tal všechny přítomné, kteří se přišli 
poklonit památce všech těch, kteří se 
svobody nedožili. 

Ve svém krátkém projevu připome-
nul: „U těchto pomníků svobody, pad-
lých, i umučených se scházíme rok co 
rok. Letos je to již po dvaašedesáte, od 
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doby, kdy skončila II. světová válka. Nej-
větší a nejtěžší válka v dějinách lidstva, 
ve které bylo zmařeno za naši svobodu 
desítky miliónů lidských životů. Rok co 
rok si také připomínáme, co osvobození 
našich obcí předcházelo. Tragédie Zá-
topkova lomu na Myslíku, kde bylo 
v poslední den války zastřeleno šest 
našich občanů, dva občané obce Mety-
lovice a jeden neznámý sovětský zajatec, 
zřejmě průzkumník. Nad Palkovicemi 
byl sestřelen a smrtelně zraněn také 
americky pilot. 

Za svobodu našich obcí položilo život 
v přímém boji s nepřítelem v posledních 
dnech války také osm sovětských vojá-
ků, kteří přešli tisíce kilometrů od 
Moskvy, Stalingradu, Kyjeva přes Duklu. 
A pravě u nás v Palkovicích vydechli 
naposled. 

Za ilegální činnost, která byla gesta-
pem odhalena a tvrdě potrestaná ukon-
čilo svůj život v koncentračních táborech 
dalších 17 našich občanů. 

 

Při ústupu Němců, za frontových bojů 
bylo dne 5. května 1945 střelami zasa-
ženo pět našich občanů a další čtyři 
přišli o život při totálním nasazeni. 

Osudy všech vzpomínaných, 
kteří za II. světové války prokázali 
svou statečnost, odvahu, silu i hr-
dinství nesmí být nikdy zapome-
nuto. 

Čest jejích světlé památce a dí-
ky Vám, že již šedesátdva let žije-
me v pokoji a míru !“ 

Tolik slova starosty obce. 
Po pietní vzpomínce na Myslíku, 

došlo i ke krátké diskuzi, zejména na 
téma, že za ta dlouhá léta zub času  
a přírody nahlodal vzhled pomníků 
obětí. Starosta obce odpověděl: „....beru 
si Vaši připomínku k srdci a budu v za-
stupitelstvu obce prosazovat jejich obno-
vu a ošetření. Možná i s Vašim sou-
hlasem přemístění pomníků na vhod-
nější a důstojnější místa.“ 

Harabiš St. 

 
 
Pohyb psů - vyhláška 1/2004 

 
Z důvodu množících se stížností občanů obce na volně 

pohybující se psy, opět zveřejňujeme vyhlášku o pohybů 
psů. 

 
 

Obecně závazná vyhláška obce Palkovice č. 1/2004  
ze dne 29. 12. 2004 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice vydalo dne 29. 12. 2004 v souladu s ustanoveními 

§ 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pohybu psů. 
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Čl. I 
Úvodní ustanovení 
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška): 
1.  ukládá povinnosti: 
 - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
 - k ochraně životního prostředí, 
 - k zajištění udržování čistoty a veřejného pořádku na veřejném prostranství, mís-

tech veřejně přístupných, veřejně prospěšném zařízení a veřejné zeleni; 
2.  nevztahuje se na honební pozemky, kde se uplatňování práv a povinností osoby 

doprovázející psa řídí zvláštním zákonem 1. 
 
Čl. II 
Základní pojmy 
1.  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 

zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obec-
nému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 

2.  Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo 
na území ČR. 

3.  Doprovázející osoba je držitel psa, pokud v daném čase psa doprovází, nebo oso-
by, které tak činí s jeho souhlasem. 

4.  Volné pobíhání psa je volný pohyb psa bez přímého vedení na vodítku držitele 
nebo doprovázející osoby. 

5.  Vodítko – prostředek uzpůsobený k vedení psa. Vodítko musí být při míjení s ji-
nou osobou nebo zvířetem zajištěno proti prodloužení a nesmí být delší než  
2 metry. 

6.  Veřejným pořádkem je souhrn pravidel chování na veřejnosti, vycházející z práv-
ních norem i norem morálních a společenských, jejichž zachování je podle 
obecného přesvědčení v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného 
společenského soužití. 

7.  Místem veřejně přístupným je každé místo, kam má přístup více lidí, přičemž ne-
musí být bez omezení přístupné komukoliv a kdykoliv; stačí, je-li přístupné např. 
během provozní doby (restaurace, obchody, kulturní a sportovní zařízení atd.). 

8.  Veřejně prospěšná zařízení jsou zařízení veřejně přístupná, určená pro veřejné 
použití ke konkrétnímu účelu, zejména autobusové zastávky, telefonní budky atd. 

9.  Veřejnou zelení jsou travnaté plochy, které jsou přístupné každému bez omezení, 
včetně těch ploch, které byly původně jako travnaté plochy určeny a u nichž do-
šlo k jejich částečnému nebo úplnému zničení. Dále plochy zatravněné  
i nezatravněné půdy nacházející se pod stromy a keři rostoucími jednotlivě i ve 
skupinách. Jedná se zejména o parky, sady, uliční zeleň, zelené refýže, remízky, 
trávníky, stromořadí, jednotlivě rostoucí stromy a keře, květinové výsadby, mo-
bilní zeleň. 
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Čl. III 
Pohyb psů 
1.  Je zakázáno nechat volně pobíhat psy na veřejném prostranství. Dále je na mís-

tech veřejně přístupných zakázáno nechat volně pobíhat psy v době, kdy jsou 
tato místa přístupná veřejnosti, 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 neobtěžoval jiné osoby, 
neohrožoval jejich život, zdraví nebo majetek. Podle povahy psa a pokud to vy-
žaduje situace je osoba povinná opatřit psa na veřejném prostranství náhubkem. 
Toto ustanovení se nevztahuje na zdravotně postižené osoby, kterým pes slouží 
jako průvodce nebo pomocník u osob pohybujících se na veřejném prostranství v 
invalidním vozíku. Dále se toto ustanovení nevztahuje na psy záchranných sku-
pin. Touto výjimkou není dotčena povinnost takových osob dbát na bezpečnost  
a ochranu zdraví jiných osob a zvířat, ani není dotčena jejich odpovědnost za 
škody jejich zvířetem způsobené na zdraví či majetku třetích osob a povinnost  
k jejich náhradě podle obecných právních předpisů. 

3.  Doprovázející osoba je povinna neprodleně odstranit znečištění způsobené 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, veškerá dětská, školní hřiště a pískoviště na-
cházející se na území obce a místní hřbitov, 

 b)  jiné plochy vyznačené zákazovou značkou. 
 Tento zákaz neplatí pro služební psy policie při výkonu služby a psy vodící nevi-

domé osoby. 
 
Čl. IV 
Zvláštní ustanovení o chovů psů 
1.  Každý držitel psa s trvalým pobytem na území obce Palkovice po splnění ohlašo-

vací povinnosti podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, obdrží bezplatně evidenční známku pro psa a zajistí, aby ji 
pes nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa. 

2.  Držitel psa s trvalým pobytem na území obce Palkovice je povinen do 15 kalen-
dářních dnů nahlásit ztrátu platné známky obecnímu úřadu. 

 
Čl. V 
Společná ustanovení 
1. Zvířata volně pobíhající bez dozoru na veřejných prostranstvích budou odchycena, 

je-li jejich odchyt nutný v zájmu zdraví lidí a zvířat nebo veřejného pořádku. Daný 
odchyt zabezpečí obecní úřad. V případě podezření z nákazy zvířat nebo jiného 
hromadného onemocnění zvířat budou neprodleně informovány příslušné orgány 
státní správy. 
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2.  Zvíře odchycené podle předcházejícího odstavce tohoto článku bude předáno dr-
žiteli. V případech, kdy držitel nebude okamžitě zjištěn, bude zvíře odvezeno do 
příslušného útulku, kde si jej držitel může vyzvednou oproti úhradě poplatků viz 
dále. Při podezření z nákazy zvířat nebo jiného hromadného onemocnění zvířat 
bude předáno zvíře až po souhlasu příslušného orgánu státní správy. Držitel zví-
řete je vždy povinen uhradit náklady vynaložené na odchyt a nezbytnou péči 
spojenou s pobytem zvířete v útulku. 

3.  Odpovědnost držitele za škodu jeho zvířetem způsobenou a povinnost k její ná-
hradě podle obecných předpisů zůstává nedotčena. 

 

Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 
1. Za nedodržení povinností uvedených v této vyhlášce je možno uložit sankce: 

a) dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
podnikající fyzické nebo právnické osobě do výše 200 000 Kč 

b) dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, fyzickým osobám do výše 30 000 Kč 

 

Čl. VII 
Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se vyhláška č. 1/1989 o držení (chovu) psů schválena dne 21. 6. 1989. 
 

Čl. VII 
Účinnost 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
 

Poznámky: 
1 zák. č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění platných předpisů 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů 
 

Příloha: Veřejné prostranství, kde je zakázáno volné pobíhání psů: 
 

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 
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. 
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Část Myslík 
Parcelní číslo Výměra Místní 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. 
 
 

Obecně závazná vyhláška Obce Palkovice č. 1/2007  
ze dne 25.04.2007 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice vydalo dne 25. 4. 2007 v souladu s ustanoveními 

§ 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
Čl. 1 
Podmínky pro vylepování plakátů 

Zveřejňování reklamních a propagačních materiálů nebo informací o chystaných 
společenských, kulturních a sportovních akcích, lze na území obce Palkovice prová-
dět formou vylepování plakátů pouze na vyhrazených plakátovacích plochách za 
podmínek stanovených dále. 
 
Čl. 2 
Vymezení plakátovacích ploch obce Palkovice a povinnosti  
k jejich užívání 
1) Plakátovací plochy v majetku obce jsou umístěny: 
 zastávka Stará cesta, zastávka Transformátor, zastávka Osada Šlachta, zastávka 

Stará Osada, zastávka Podhůří, zastávka Kubala, dům služeb, Základní škola, za-
stávka Tomis, zastávka Kuchař, Policie ČR, zastávka Kopeček, zastávka 
Rozhraní, zastávka Myslík Kaple, zastávka Myslík Transformátor. 

2)  Plakátování zajišťuje pouze obec. 
3)  Užívat tyto plochy je dovoleno pouze se souhlasem pověřeného pracovníka OÚ, 

který materiály určené k vylepení opatří razítkem OÚ a vybere stanovený popla-
tek (viz ceník níže). 

 Po zaplacení bude plakát na sjednanou dobu vyvěšen na plakátovací plochy. 
4)  Neoznačené materiály budou z plakátovacích ploch okamžitě odstraňovány. 
5)  Je zakázáno přelepovat plakáty, jejichž obsah doposud nepozbyl na aktuálnosti. 
6)  Vylepovat plakáty a jiné materiály mimo výlepové plakátovací plochy je zakázá-

no. 
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Čl. 3 
Režim výlepu na výlepové plakátovací plochy 
1)  Výlep je prováděn pravidelně 1x týdně v pondělí - pokud je pracovním dnem. 

V případě provozní potřeby a dle kapacity plakátovacích ploch provádí pracov-
ník OÚ Palkovice  výlep 2x týdně, druhým dnem pro výlep bývá čtvrtek. 

2)  Ten, kdo požaduje výlep, je povinen doručit propagační materiály vždy spolu 
s objednávkou výlepu tak, aby je OÚ Palkovice obdržel nejpozději do 8.00 hodin 
v den výlepu. 

 Propagační materiály k výlepu lze doručit osobně na Obecní úřad Palkovice, ne-
bo zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Palkovice, 739 41 Palkovice čp. 619. 

3)  Propagační materiály jsou vylepovány na dobu 1 týdne (dle možností výjimečně  
i na 2 týdny) v počtu 1 ks na plakátovací plochu. Pokud to umožňuje rozměr 
propagačního materiálu a kapacita plakátovací plochy, může být zajištěn výlep 
propagačního materiálu jednoho druhu i v počtu více kusů na některé plakátova-
cí plochy. 

4)  OÚ má právo odmítnout propagační materiály k výlepu v případě, že výlep není 
možné provést vzhledem k naplněné kapacitě plakátovacích ploch. 

 
Čl. 4 
Ceník 
 
Výlep plakátů na plakátovací plochy  
 
1 ks plakátu na 1 týden o rozměru Kč 
A1 30 
A2 15 
A3 10 
A4 5 

 
Sólo (mimořádný) výlep bez ohledu na rozměr: 500 Kč. 
 

V případě nepovoleného (tzv. černého) výlepu na výlepové plochy nebo 
mimo ně budou takto vylepené plakáty odstraněny a bez ohledu na dobu trvání vý-
lepu,  počet a rozměr plakátů bude vystavena sankční faktura ve výši 2000 Kč. 
 
Čl. 5 
Zvláštní ustanovení 

Obec Palkovice poskytne bezplatně plakátovací místa, pokud se zveřejňované in-
formace týkají: 
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely; 
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b) akce pořádané Obci Palkovice a organizacemi , jejichž zřizovatelem je Obec Pal-
kovice; 

c) sportovní akce pořádané tělovýchovnou jednotou a sportovními oddíly, které ma-
jí sídlo na území obce Palkovice; 

d) akce pořádané místními společenskými organizacemi a politickými stranami  
z Palkovic a z Myslíku, které jsou registrovány u Ministerstva vnitra, pokud se ne-
jedná o akce pro komerční účely; 

e) filmových a kulturních představení konaných ve zdejším kinosále. 
f) oznámení nadřízených orgánů např. Magistrát města Frýdku-Místku, KÚ Ostra-

va, Parlament ČR, Veterinární správa, Hygienická stanice aj. 
 
 
 

 
Informace pro občany 

 
Firma „RAMOS“ provádí v naši ob-

ci od 1. ledna 2007 výkup všech druhů 
kožešin. A co navíc? Za velmi výhod-
ných cen. Má přesně zpracovaný termí-
nový kalendář i jízdní řád. 

Naší obci projíždí pravidelně jednou 
za měsíc. V květnu to bylo 18. 5. Další 
termíny jsou následující, a to vždy v pá-
tek: 15. června, 13. července, 10. září, 
5. října, 2. a 30. listopadu. 

 

Zastávky jsou přesně určeny:  
Palkovice:  
stará osada 16.55 - 17.05 hod. 
pohost. Kubala 17.10 - 17.25 
pohost. Tomis 17.25 - 17.35 
Policie ČR 17.35 - 17.40 
Myslík u kaple 17.40 - 17.50 

 
Podrobnější informace můžete získat 

na tel. číslech 602 730 148, nebo 571 
636 156 Strnadel Josef. 

S.H. 

  
 

Setkání s jubilantkou 
 

 
Ve středu 18. dubna 2007 se v Res-

tauraci pod Habešem uskutečnilo setkání 
bývalých žáků ročníku 1935 s jejich třídní 
učitelkou paní Marií Bednářovou u příle-
žitosti jejího životního jubilea – 90 let. 

Narodila se 14. dubna 1917 v Mou-
řínově, okr. Bučovice. Své mládí proží-
vala s rodiči a čtyřmi sestrami. Tam se 
rodily její morální a duchovní hodnoty, 
které žila a předávala svým žákům. V ro-

ce 1945 se provdala za Adolfa Bednáře 
a v roce 1946 se jim narodil jediný syn 
Karel. 

Po ukončení obecné školy nastoupila 
na osmileté gymnázium a po maturitě 
na pedagogickou akademii a stala se 
učitelkou. V době studia se zároveň vě-
novala své lásce a koníčku – hře na 
hudební nástroje a zpěvu. Tento koníček 
ji provázel a provází do dnešních dnů. 
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Její učitelské začátky byly pro ni veli-
ce zajímavé pro získání dalších poznatků 
a zkušeností v pedagogické činnosti. 
Prošla krátkodobými pobyty v různých 
školách a to počínaje slovenskou Levočí, 
dále Vyškovem, Dražovicemi, Podomím, 
Českým Těšínem a 15. 12. 1945 přišla 
do naší obce. Současně si zvyšovala způ-
sobilost pro výuku na středních školách, 
výuku dějepisu, ruského jazyka, občan-
ské nauky, defektologie, logopedie  
a způsobilost pro ozdravovny a léčebny 
tělesně postižených. 

V naši obci založila na škole žákov-
ský pěvecký sbor a soubor hry na man-
dolíny, s kterým vystupovala při různých 
příležitostech v naší obci, ale také v blíz-
kém okolí. V únoru 1951 založila žen-
ský pěvecký sbor při Osvětové besedě 
v Palkovicích a stala se jeho dirigentkou. 
Po vzniku mužského pěveckého sboru, 
který založil pan Bohuslav Pavlas, stří-
davě řídila i smíšený sbor při Osvětové 
besedě v naší obci, později se stala také 
dirigentkou místního kostelního sboru. 
Tuto záslužnou kulturní činnost ukončila 
po 34 letech v roce 1985. 

V roce 1951 jí byla tehdejším reži-
mem zakázána pedagogická činnost, 
z naší školy musela odejít a nastoupila 
jako dělnice v tehdejším n. p. Slezan. 
S touto situací se nemohla spokojit, ne-
boť její učitelské povolání se stalo jejím 
posláním, odvolala se a v roce 1953  
jí byla dána opět možnost učit na  
2. zvláštní škole ve Frýdku-Místku. V ro-
ce 1958 ovšem dostala rozhodnutím 
Odboru pro školství a kulturu rady ONV 
ve Frýdku-Místku opět výpověď podle 
ustanovení §19 zákona č. 66/1950 Sb. 
pro „neplnění výchovných úkolů ulože-

ných ministerstvem školství a kultury  
a nedostatečný pracovní výkon“ – důvod 
neuvěřitelný. Přešla na jiný úsek v tom-
též zařízení, kde pracovala až do odcho-
du do důchodu v roce 1973. Nesložila 
ruce v klín a znovu se vzdělávala a učila 
se anglický jazyk, esperanto a jógu. 

Jak již bylo na začátku uvedeno, sešli 
jsme se spolu s naší třídní paní učitel-
kou, abychom oslavili především její vý-
znamné životní jubileum a abychom si 
popovídali spolu o našich prožitých škol-
ních letech, ať již byly radostné či méně 
radostné. Setkání jsme uskutečnili jako 
takový malý dík za vše, co pro nás udě-
lala, jak v úvodu setkání řekl jménem 
nás všech Miroslav Žídek. Až se člověk 
dostane do proudu aktivního života, tak 
se obvykle vrací v myšlenkách i do zá-
kladní školy a často hledá zdroj inspirací 
od jednotlivých učitelů a z jejich výchov-
ných metod čerpá to, co má v životě 
uplatnění. Paní Bednářová byla dobrou 
učitelkou a dobře nás připravila do živo-
ta, byla přísná, ale objektivní a spra-
vedlivá, učila nás poctivé práci a dala 
nám základy pro kulturní a společenský 
život. Její tři kouzelná slovíčka, kterým 
nás učila a stále nám je opakovala, byla 
velice prostá, ale o to účinnější – po-
zdrav, popros, poděkuj. Tato slova nám 
otevírala cestu k sobě navzájem, v jedná-
ních na úřadech a obecně ve společnos-
ti. Další její slova – „děcka“, nikdy se 
nestyďte za svou práci, kterou děláte pro 
obživu, buďte skromní, ohleduplní, po-
zorní, ale nikdy se nenechte ponižovat  
a hajte svou objektivní pravdu - to byly 
hodnoty, které jsme si vzali k srdci  
a v životě se je snažili uplatňovat. 
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Paní učitelko, děkujeme za vše, co 
jste pro nás, ale i ostatní udělala a dělá-
te. Věříme, že zamýšlené zvládnutí počí-
tačové techniky Vás obohatí o další zku-
šenosti, které získáte přes internet z ce-
lého světa. 

Do dalších let života Vám přejeme 
hlavně pevné zdraví, hodně pohody, ra-

dosti, štěstí. Hodnoty, které jste od mlá-
dí uznávala  a také podle nich žila, i když 
Vám v životě přinesly problémy, ať Vás 
provázejí v dalším životě. 

 
Za bývalé žáky ročníku 1935 –  

Jaroslav Kubala 

  
 
 

Základní škola Palkovice 
 

 

 
 
Počasí v roce 2006 

 

Leden byl měsícem zcela zimním se 
sněhovými srážkami i silným mrazem, 
při vyjasnění až -20°C. Naštěstí toto tr-
valo jen několik dní. Sněhu však všude 
bylo až moc. 

V únoru se sluníčko po celý měsíc 
ani neukázalo, dny byly mlhavé a často 
sněžilo. Zima jak má být z pohledu dětí 
a milovníků zimních sportů, ale denně 
vyžadovala údržbu silnic i chodníků. 

Březen byl měsícem ne jarním, ale 
zcela zimním s bohatou nadílkou sněhu 
a mrazivými dny. Polovinu března mrzlo 
téměř po celý den. A lidé neustále roz-
hrnovali a rozhrnovali bílou nádheru. 
Letošní zima byla dlouhá a poctivá. 

Duben vystřídal sluníčko, dešťové 
přeháňky, objevil se i ranní mrazík -3°C 
a také několik dní hustě sněžilo. A aby 
to byl opravdu měsíc aprílový, v závěru 
měsíce po 3 dny přešlo. Přešlo i několik 
bouřek a teplota se vyhoupla na 20°C. 
Poslední dva dny bylo zataženo a lilo. 

Květen byl měsícem s převahou slu-
níčka s májovými přeháňkami s docela 
hřejivými teplotami mezi 15°C – 20°C. 
Až na jeho studený závěr. Dostatek srá-
žek a teplo umožnilo přírodě se probudit 
naplno a opravdu všechno kvetlo. 

Červen se nejdříve předvedl jako stu-
dený i deštivý a o teplém a slunečném 
jaru se nedalo ani mluvit. Zachránila to 
až jeho druhá polovina, kdy teploty při-
pomínaly léto a my jsme si přece jen 
sluníčka užili. 

Prázdninový červenec byl zcela letní. 
Chudý na srážky, snad jen asi 3 dny 
bouřky, jinak teplý suchý měsíc s den-
ními teplotami mezi 25°C až 31°C. 
Vydařená dovolená. 

V srpnu však naopak sluníčko nemě-
lo téměř šanci. Po celý měsíc úplně 
nebo téměř zataženo, jen 12 dní bez 
deště a teploty kolem 18°- 20°C. Vý-
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jimkou bylo jen asi 6 dnů, kdy se teplota 
vyšplhala na 25°C. 

Co nezvládl srpen, muselo zachránit 
září. Téměř bez deště, po celou dobu 
jasno nebo polojasno a teploty kolem 
20°C. Krásné babí léto. 

Říjen v tomto pokračoval. Jen teplota 
se malinko snížila na denních asi 15°C. 

Listopad zahájil sněžením a prudkým 
ochlazením na bod mrazu. V dalších 
dnech se ale opět oteplilo a většinu mě-
síce se teplota pohybovala kolem 10°C. 
Bylo ale zataženo a dny byly mlhavé. 

Prosinec byl polojasný s občasnými 
dešťovými přeháňkami a ranními mlha-

mi. Sníh však na sebe nechal čekat až do 
samotného konce roku. A to pouze jen 
tak lehce krajinu poprášil, aby nás nalá-
kal, ale nic víc. Zima jako taková se vším 
všudy se tentokráte vůbec nedostavila. 

V tomto roce bylo 145 dnů, kdy pa-
daly srážky – 101 dnů v roce pršelo  
a 44 dnů padal sníh. Dnů bez srážek by-
lo 220. Dnů, kdy bylo jasno nebo polo-
jasno bylo 111, naopak dnů se zataže-
nou nebo skoro zataženou oblohou 
254, dnů s teplotou pod 0 bylo 93, nej-
nižší ranní teplota klesla na -24°C a to 
24.1.,  dnů nad 25°C bylo 43, nejvyšší 
teplota byla 31°C a to 24.7. 

 
 
 

 
Sběr starého papíru - duben 2007 

 
Tak jako v minulém roce, i letos od 

16. do 20. dubna probíhal u příležitosti 
Dne Země 2007 na Základní škole sběr 
starého papíru. Vítězství v  této soutěži  
a pořadí tříd bylo stanoveno podle vy-

počteného průměru nasbíraného množ-
ství papíru na 1 žáka třídy. 

Vítězná 7.B třída k částce za 1990 
kg odevzdaného sběru obdrží odměnu 
300 Kč, 4.A třída za 2063 kg a druhé 
místo získává 200 Kč a za 3063 kg na 
3. místě je 100 Kč odměněna 8. třída. 

Celkové výsledky udává přehledná tabulka  
 
Třída Počet žáků Nasbíráno kg Průměr na 1 ž v kg Umístění 
7.B 17 1990 117,09 1. 
4.A 18 2063 114,61 2. 
8. 27 3063 113,44 3. 
1. 29 3052 105,24 4. 
7.A 24 2175 90,63 5. 
6. 28 2291 81,82 6. 
5. 21 1692 80,57 7. 
4.B 18 1420 78,89 8. 
3. 26 1601 61,58 9. 
2. 27 1542 57,11 10. 
9.B 19   667 35,11 11. 

...pokračování na str. 20 



 

 

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty 
 

 

Hasiči      150 
Hasiči Palkovice    558 656 179 
Záchranná služba    155 
Záchranná služba dispečink   558 638 411 
Policie      158 
Policie Palkovice    558 656 174 
Městská policie    156 
Tísňové volání    112 
 

Poruchy 
dodávek el. proudu  plynu  vody 
558 114 115   1239  558 111 125 
 

Informace 
odjezdy vlaků odjezdy autobusů 972 752 102      558 432 515 
 

Česká pošta v Palkovicích  
Pondělí – pátek 8.00 – 11.30     14.00 – 17.00 
 

Lékárna Palkovice  
Provozovatel:  
Mgr. Alena Skácelová 
Skalice 356, 739 08 
tel.: 558 656 107 

 
Lékaři  
Ordinace praktického lékaře 
MUDr. Jana Urbančíková 
zdravotní sestra: Dana Biolková 
Telefonní číslo:  
558 656 264 nebo 774 652 264 
 

 

MUDr. Radim Knopp 
Palkovice 637 
Telefonní číslo:  
558 656 309 

Pondělí  7.30 – 17.00 
Úterý   7.30 – 17.00 
Středa   7.30 – 13.30 
Čtvrtek   7.30 – 16.00 
Pátek   7.30 – 17.00 

Pondělí  7.00 – 12.00 
Úterý 12.00 – 17.00 
Středa   7.00 – 12.00 
Čtvrtek   8.00 – 13.00 
Pátek   7.00 – 12.00 

Pondělí 16.00 – 18.00 
Středa pouze odběry krve:  
   7.00 – 7.45 
Čtvrtek 16.00 – 18.00 
 



 

 

 

Ordinace pro dorost a mládež 
MUDr. Ludmila Hušková 
zdravotní sestra: Marta Dulavová 
Telefonní číslo:  
558 656 184 

 
Zubní lékaři 
MUDr. Anna Pekárková 
Frýdek – Místek 
8. pěšího pluku 85 (poliklinika Místek) 
Telefonní číslo: 558 900 382 
Pouze pro pacienty již evidované!! 
 

 

MUDr. Lenka Zemanová 
Palkovice 317 
Telefonní číslo:  
558 400 382 
 

 
Pohotovostní služba  
Nemocnice Frýdek-Místek 
Sobota, neděle a svátky  8.30 – 14.30 
 
 

Pohotovost Ostrava Fifejdy - nepřetržitě 
 

Obecní úřad  
Své žádosti prosíme vyřizujte  
v úředních dnech. 
Telefonní čísla: 
Kancelář OÚ 558 656 124  
nebo 739 633 313 
Starosta Radim Bača       
739 633 311 
Místostarosta Aleš Kubala  
739 633 312 
 

Informace o počasí  
Telefonní číslo: 14116 

Pondělí  7.00 – 10.00  
    Poradna 11.00 – 13.00 
Úterý   7.30 – 15.00 
Středa   7.00 – 12.00 
Čtvrtek   7.30 – 11.00 
Pátek   7.00 – 12.00 

Pondělí  8.00 – 16.30 
Úterý   7.00 – 13.30 
Středa   7.00 – 13.30 
Čtvrtek   7.00 – 15.30 
Pátek   7.00 – 12.00 

Pondělí  6.00 – 17.00 
Úterý   6.00 – 13.00 
Středa   6.00 – 13.00 
Čtvrtek   6.00 – 13.00 
Pátek   6.00 – 12.00 
            pouze pro objednané 

Pondělí  úřední den 
   7.00 – 16.30  
Úterý   7.00 – 15.00 
Středa   úřední den 
   7.00 – 16.30  
Čtvrtek   7.00 – 15.00 
Pátek   neúřední den 
 

Polední přestávka  
 11.30 – 12.00 
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...pokračování ze str. 17 
 
9.A 20   564 28,2 12. 
MŠ 52   724 13,92  

 

Vítězům blahopřejeme a všem, kteří se zapojili, děkujeme za snahu a účast. 
 

Ředitelství ZŠ a MŠ Palkovice 
 
 
 

 
Dopravní soutěž cyklistů  
na ZŠ Palkovice 

 
V průběhu měsíce dubna, který je 

také nazván „Měsícem bezpečnosti sil-
ničního provozu“, proběhla na naší ško-
le „Dopravní soutěž cyklistů“, která je 
organizovaná pro děti 5.-6. tříd v  I. ka-
tegorii a 7. a 8. tříd ve II. kategorii. 
Vítězové základního kola vytvořili 2 smí-
šená čtyřčlenná družstva, která repre-
zentovala školu v okrskovém kole této 
soutěže. 

Již třetím rokem byla organizací 
okrskového kola pro okrsek Místek po-
věřena naše škola. Okrskového kola, 
které se konalo odpoledne 3. 5. 2007, 
se zúčastnilo 8 družstev ze čtyř základ-

ních škol. Vítězem se stala obě družstva 
naší školy ve složení: Radovan Sukáč, 
Adam Lukeš, Krystína Sasínová, Lucie 
Slípková v I. kategorii a Ondřej Hlisni-
kovský, Tomáš Skurka, Lucie Bečková, 
Magdaléna Krčová ve II. kategorii. Tito 
závodníci budou reprezentovat okrsek 
Místek i naši školu v okresním kole této 
soutěže 18. 5. 2007 ve Frýdku-Místku, 
kde na ně čekají ještě další dvě soutěžní 
disciplíny – zdravotní příprava a jízda 
podle pravidel silničního provozu, a ta-
ké vítězové dalších okrskových kol, 
sedm družstev v každé kategorii, celkem  
56 závodníků. Přejeme jim všichni hod-
ně úspěchů v této soutěži. 

 
Ředitelství ZŠ a MŠ Palkovice 

 
 
 

 
Pět let v nové škole… 

 
11. května se předvedli naši žáci  

u příležitosti pětiletého působení v nové 
budově školy v prostorách jídelny slav-
nostní akademii. Za vedení svých učitelů 
se představilo v pestrém víc než hodino-
vém vystoupení 170 účinkujících, které 
slovem provázeli žáci 8. třídy Natálie 
Hetmerová a Adam Papala. Jako hosté 

vystoupily děti z národopisných souborů 
Slniečko z Komjatné a Likava z Likávky. 
Program akademie sestavila paní učitel-
ka Olga Motáková a Olga Bačová za 
technické spolupráce pana učitele Luká-
še Bjolka. Ředitelství školy děkuje jim  
i dalším nejmenovaným, kteří nácviku 
věnovali značné množství času a úsilí. 

 
Ředitelství ZŠ a MŠ Palkovice 
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Hurá na koníčky 
 
Je ráno, sluníčko svítí a nás čeká 

plánovaný výlet ke koním. Pan Bača 
nám ochotně vyšel vstříc a umožnil dě-
tem jízdu na koních. 

Děti si nasadily batůžky s pláštěnkou 
a dobrůtkami a s veselou náladou jsme 
po svačině vyrazili. Jeden krok, druhý, 
třetí, čtvrtý.....prší! Ale co. Pláštěnky na 
sebe a jdeme dál! " Sláva nazdar výletu, 
zmokli, jsme a už jsme tu." V kovboj-
ském „sombréru“ nás přivítal pan 
Radim Bača. Chyběl jen chléb a sůl. 
Místo toho ale bylo příjemně zatopeno  
v kolibě a na děti čekaly sladkosti a mi-
nerálka. Chvíle čekání na vytoužené 

sluníčko jsme si zpestřili zpěvem a hrou 
na kytaru. Prší ještě? Né! Tak hurá na 
koníčky. Děti si zajezdily na koních, po-
hladily a nakrmily je suchým chlebem  
a cukříky. Nezapomněly ani na ovečky. 
A aby bylo zážitků více, prohlídly si poli-
cejní auto. 

"Oběd" volaly paní učitelky. Děti se 
seběhly a s chutí se zakously do řízku  
s chlebem. Jako moučník bylo ovoce  
a sladkosti. Najedeni a spokojeni jsme 
vyrazili zpět do školky. Náš kratičký vý-
let vykouzlil dětem úsměv na rtech a děti 
byly šťastné a spokojené. 

 
Iva Dulavová, vedoucí MŠ Palkovice 

 
 
 

 
Moravský country pohárek 

 
V sobotu 12. 5. 2007 se školáci 

z country souboru Palkovjánek zúčastnili 
soustředění ve Všechovicích, jehož sou-
částí byla i soutěž „O Moravský po-
hárek“. V kategorii Nováčci se děti 
umístily na 2. místě a za své pěkné vy-

stoupení si odvezli domů diplom a po-
hár. Protože se jim i několika přítom-
ným rodičům na soustředění líbilo  
a úspěch je povzbudil, už se těší, že se 
zúčastní i celostátní soutěže „O zlatý 
hrozének“, který se bude konat na pod-
zim v Břeclavi. 

Jindrová Marcela 
 
 

 

 

Sport… 
 

 
Hokejový klub HC Palkovice srdečně zve na DĚTSKÝ DEN 

 
Program dětského dne 2007: 
14.00 zahájení 
14.10 dětské soutěže o ceny, jízda na 
koni, prohlídka hasičského vozu, ukázka 
motocrossu 
15.30 vystoupení žáků MŠ 
16.00 hasičský útok 

17.00 dětská tombola 
20.00 zahájení večerního programu 
21.00 slosování vstupenek 
23.00 večerní tombola o ceny 
23.40 radost až do rána…  

Pořadatel si vyhrazuje právo posunu 
časového programu. 
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Hodnocení sezóny 2006 – 2007 

 
Tým HC Palkovice má za sebou opět 

úspěšnou sezónu, i když postavení 
v tabulce tomu neodpovídá. Hlavní pří-
činou byl hlavně úvod sezóny, který byl 
katastrofický především výsledkově, i když 
hra nebyla o nic horší než 
minulá. Druhá část soutě-
že však byla excelentní  
a soupeře jsme poráželi 
jak na běžícím páse. Za 
zmínku stojí to, že jsme 
byli první tým, který po-
razil HC Rybníkáři po 
roce a půl. I další zápasy 

s fa-vority nám vyšly a s naší bojovností  
a vůlí jsme je porazili. Naše sebevědomí 
šlo nahoru, ale v závěru sezóny nás 
opustilo štěstí a tím jsme přišli i o lepší 
umístění.. Je nutno dodat, že to byla se-
zóna, kdy byly dva výsledky řešeny 
disciplinární komisí, která v jednom pří-

padě rozhodla v náš pro-
spěch a ve druhém nebyly 
připsány body oběma 
soupeřům (Staříč - Palko-
vice). V tomto zápase jsme 
byli morálními vítězi, body 
nám však nikdo nepřipsal 
a v konečném účtování 
nám chyběly. 
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Veškerou historii, aktuální výsledky  
a dění v palkovickém hokeji se dozvíte 
na internetových stránkách 
http://home.tiscali.cz/hcpalkovice/ 

Celkově lze říci, že hokejový tým, 
který hraje už 11 let pod názvem HC 
Palkovice opět přispěl svým vystupová-
ním a hrou k reprezentaci obce. Znovu 
se o nás ví a ví se, že pro sport se 
v Palkovicích dělá hodně a že se snaží-
me dostat do svých řad co nejvíce 
mladých lidí. Velmi se povedlo také me-
zinárodní utkání se slovenským soupe-
řem z Velkého Grobu, se kterým má  
obec přátelské vztahy. Výsledek nebyl 
tak důležitý jako to, že jsme si stále blízcí 
a nevidíme rozdíly, i když jsou mezi ná-
mi státní hranice. 

Určitě to byla i sezóna průlomová 
v mimo soutěžní činnosti. Podařily se 
akce jako Dětský den a také tradiční  
 

stánek na obecních dožínkách. To, že 
dětský den byl tak úspěšný nás zavazuje 
k tomu, abychom i letos 2. 6. 2007 
opět nezklamali a pro naše ratolesti při-
pravili další pěkné odpoledne. Na své si 
přijdou jak děti, tak jejich rodiče. Berte 
to taky jako pozvánku pro všechny, kdo 
se chtějí pobavit a svým dětem udělat 
radost ze soutěží nebo malého dárku. 

Toto zviditelnění na veřejnosti při-
neslo navíc větší pozornost některých 
podnikatelů obce, kteří nás v činnosti 
podpořili. Patří mezi ně firmy: Zero, 
Modrá Labuť, Lija, Stihl-Menšík, 
OÚ Palkovice, Skiareál Mezivodí, 
Beskyd Agro Palkovice a snad do 
budoucna i další. Všem za podporu dě-
kujeme. 

 
Za HC Palkovice Jaroslav Čechmánek

 
 

 

Pozvání 
 

Klub českých turistů oblast Moravskoslezská se sídlem v Ostravě 
a odbor Klubu českých turistů Tělovýchovné jednoty Ferrum Frýdlant nad Ostravicí 

Vás zvou na 
 

KRAJSKÝ SRAZ TURISTŮ 
 

16. – 17. 6. 2007 
100 let turistické chaty na Ondřejníku 

Odhalení pamětní desky Adolfa Podroužka 
Pod patronátem starosty města Frýdlantu nad Ostravicí Ing. Jiřího Mořkovského, 

starosty Slezské Ostravy Ing. Antonína Maštalíře  
a ředitele a. s.. Ostravské výstavy Karla Burdy 

Frýdlant nad Ostravicí, Ondřejník sobota 16. 6. 2007 
Ostrava, Slezskoostravský hrad neděle 17. 6. 2007 

Podrobnější informace o akci naleznete na internetových stránkách www.kct-msk.cz. 
 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 24 

Autobusem na Lysou horu 
 

 
 
Jízdní řád: jezdí pouze v pátek 
Provoz od 18. 5. – 30. 9. 2007 
 

Raškovice, Ondráš   8.30 hod. 
Lysá hora    9.10 hod. 
 

Lysá hora  11.20 hod. 
Raškovice, Ondráš 12.00 hod. 
 
Cena jízdného: 
tam i zpět – 100 Kč (dospělí),  
                    70 Kč (děti) 
jen na Lysou horu – 60 Kč (dospělí),  
                              40 Kč (děti) 

 
Na stanovišti ČSAD v Místku je mož-

no zakoupit místenku - maximálně jen 
30 ks na jeden výjezd. 

Doporučujeme si místo v autobuse 
dopředu rezervovat na tel. čísle: 
558 432 515. 

V autobuse se nepřepravují jízdní ko-
la, kočárky a psi!!! 

 
 
 

 

Cyklobus Beskydy 
 
Od května do září 2007 budou stejně 

jako každý rok opět v provozu cyklobusy 
v Beskydech. 
 

Trasy: 
1. Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant 

nad Ostravicí – Ostravice – Bílá – 
Bumbálka – Horní Bečva – Dolní 
Bečva - Rožnov pod Radhoštěm – 
Frenštát pod Radhoštěm 

2. Nový Jičín – Příbor – Kopřivnice – 
Frenštát pod Radhoštěm – Rožnov 
pod Radhoštěm – Velké Karlovice – 
Bílá – Turzovka (Slovensko) 

 

Provoz: 
Cyklobus Beskydy jezdí od 5. 5. 

2007 do 23. 9. 2007: v květnu, červnu 
a září o víkendech, v červenci a srpnu 
každý den. 

 

Rezervace možná na internetu na 
adrese http://rez.connexmorava.cz. 

Cena za přepravu cestujících je sta-
novena dle kilometrického ceníku Con-
nex Morava. K ceně jízdného se za pře-
pravu kola připočítává 15 Kč. 

Bližší informace o provozu cyklobu-
su, cenách a jízdním řádu naleznete na 
adrese www.connexmorava.cz nebo na 
telefonním čísle 844 555 888. 
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Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme 

 
 
 
 
 
Slunce ať Vám stále svítí,  
plnou náruč voňavého kvítí,  
léta jako voda běží, 
zůstaňte nám stále svěží… 
 

V měsíci dubnu oslavili kulatá nebo 
půlkulatá jubilea tito naši spoluobčané: 
pan Ladislav Šmiřák, Myslík 

paní Ludmila Červenková, Palkovice 
paní Marie Bednářová, Palkovice 
paní Ludmila Mičulková, Palkovice 
paní Jindřiška Janíková, Palkovice 
pan Vladimír Kula, Palkovice-pod-
hůří. 

 
V měsíci květnu oslavili svá jubilea: 
pan Alois Bílek, Palkovice 
pan Ladislav Mičulka, Palkovice. 

 
Vše nej přeje jubilantům OÚ Pal-

kovice, SPOZ OÚ Palkovice a re-
dakční rada. 

 
 
 

 

Marie Bednářová 
 

V měsíci dubnu se 
dožila slavného jubilea 
paní Marie Bednářová 
z Palkovic. Je veřejným 
tajemstvím, že oslavila 
nádherných 90 let! 

Osobnost paní Bed-
nářové patří dlouhá lé-
ta ke kulturnímu a spo-
lečenskému životu ob-
ce. Vždyť kolik našich 

občanů naučila hrát na kytaru, klavír, 
mandolínu, housle. Vyučovala němec-
ký, ruský a anglický jazyk a také espe-
ranto. 

Dnes si jistě mnoho lidí vzpomene 
na Českou besedu, kterou tančili v čes-
kých krojích. 

Nejdříve založila ženský pěvecký sbor 
a nějaký čas vedla i smíšený pěvecký 
sbor. S dětmi účinkovala při různých 
slavnostních příležitostech a výročích. 

Mnoho našich, dnes už dospělých 
dětí jí vděčí za to, že jim pomohla od-
stranit vady řeči…dala jim do života 
velký dar. A velký dar celým svým živo-
tem a prací dala nám všem. 

 
Obec Palkovice, SPOZ OÚ a re-

dakční rada jubilantce děkují za vše, 
co pro obec Palkovice vykonala a do 
dalších let jí přejí mnoho zdraví, ži-
votní pohody a elánu. 
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Rozloučili jsme se… 
 

Už Tě nevzbudí slunce, 
ani krásný den, 
na tichounkém hřbitově 
spíš svůj věčný sen. 
Moře lásky jsi s sebou vzal, 
hory bolesti zanechal. 
Očím jsi odešel, v srdci 
jsi zůstal dál. 
 

 
 

 
Těmito verši se loučíme s našimi ob-

čany, kteří nás opustili v měsíci dubnu  
a květnu 2007 – s panem Milošem 
Mičulkou, panem Rudolfem Petro-
šem a panem Alešem Harabišem. 

 
Svou hlubokou a upřímnou sou-

strast všem pozůstalým rodinám vyslo-
vuje OÚ Palkovice, SPOZ a Redakční 
rada palkovických listů. 

 
 

 

 

Lidé kolem nás 
 

 
Když zazní zvuk varhan… 

 
Každá obec se může pyšnit ve svých 

kostelech tóny zvučných varhan, které 
jsou o to výraznější, když na ně hrají 
zkušení varhaníci. Také v našem kostele 
znějí jejich zvuky při pohřbech, svatbách 
či jiných církevních příležitostech. Za rej-
stříky varhan se vystřídalo několik varha-
níků a v poslední době i varhanic. Jednou 
z nich je paní Dagmar Bajtková, která se 
nám svěřila o svém koníčku takto: 

„V minulosti usedal za varhany např. 
pan Bohuslav Pavlas, potom pan Ol-
dřich Jež, který k nám dojížděl z Místku 
a naposled pan Adolf Kolčář z Hodo-
ňovic, který pro svůj věk ukončil své pů-
sobení v našem kostele. 

Na klavír jsem se začala učit asi 
v sedmi letech, k varhanám mě později 

přivedla kamarádka. Základům hry na 
varhany mě učil pan Bohuslav Pavlas  
a pan Oldřich Jež, kteří bohužel již 
nejsou mezi námi. Po smrti pana Pavla-
se jsme se při hře na varhany při mších 
střídaly s paní Marákovou. Dnes již hrají 
další dvě varhanice, které však studují, 
jedna v Ostravě, druhá v Olomouci. 
Jsou to slečna Maráková a slečna Kuba-
lová. Tyto však nemohou hrát přes 
týden, kdy bývají pohřby, proto je za-
stupuji. Na pohřbech hraji a doprovázím 
zpěvačky asi půl roku. Co se týká mého 
hudebního vzdělání, studovala jsem se 
10 let hru na klavír, dnes mají mladí 
možnost studovat přímo hru na varha-
ny, což je velmi výhodné.“ 

 
Za rozhovor poděkoval Vilém Vlk 

 
 

 

 

K zamyšlení… 
 

 
Dotázal jsem se správkyně našeho 

hřbitova paní Dagmar Bajtkové, jak je 
spokojena s chováním lidí na místním 
hřbitově. Vyslovila pouze prosbu, aby si 
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lidé uklízeli prostory v okolí hrobů, pro-
tože se tam nachází různé sklenice, 
vázy, zbytky svítidel atd..Jinak je na 
hřbitově čisto. Po pořízení automatické-

ho zavírání skončil i vandalismus, takže 
jako správkyně je zatím vcelku spokoje-
na. 

(vv) 
 
 
 

Májové setkání metylovských  
a palkovských farníků 

 

 
V úterý 1. května 2007 se uskutečnil 

přechod Myslíkovských a Palkovských 
Hůrek pod vedením P. Bronislava Woj-
nara – správce farností Metylovice  
a Palkovice. V ranních hodinách jsme 
vycházeli – děti, rodiče, senioři – od 
myslíkovské kaple – z míst, kde byl ko-
nec druhé světové války poznamenán 
tragickou událostí našich spoluobčanů. 
Následoval výstup do myslíkovských 
„Lurd“, kde nás krátce seznámil s histo-
rií tohoto malebného místa pan Plaček. 
Potom následovala májová pobožnost. 

Ke vzniku myslíkovských Lurd je 
třeba dodat, že v roce 1946 byla tato 
kaple za velké účasti občanů všech 
okolních obcí posvěcena a každý rok, 
hlavně v květnu, hojně navštěvována. 
Okolí kapličky mělo být následně 
upravováno. Jedna studie třeba navr-

hovala úpravu jeskyně ve skále. V roce 
1948 se podařilo ještě postavit na ská-
le zvoničku, ovšem další události to-
hoto roku všechny úvahy a studie  
o úpravě tohoto místa zastavily. Hro-
madné poutě byly obnoveny až po 
roce 1989. 

Po odpočinku pokračovala cesta na 
Kubánkov, kde bylo nutné děti trošku 
zahřát krátkou hrou. Pak jsme se vydali 
k rekreačnímu středisku na Hůrkách, 
kde jsme se společně občerstvili a posil-
nili a v odpoledních hodinách kráčeli 
k domovům. 

1. máj 2007 byl trochu chladný, ale 
přinesl krásné setkání občanů dvou sou-
sedních obcí, za což je třeba poděkovat 
správci obou farností. 

 
Jaroslav Kubala

 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

 

- Zájezdu na burzu do Polského Těšína 
se zúčastnilo 47 osob. 

- V době uzávěrky těchto listů byl uspo-
řádán zájezd do Slezska s návštěvou 
věže ostravské radnice, arboreta v No-
vých Dvorech a Hradci nad Moravicí. 
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Avizovaná exkurze do „muzea šachty“ 
byla přesunuta na podzimní období. 

 
 

Připravujeme: 
 

- V červnu se uskuteční návštěva členů 
výboru na natáčení pořadu ostravské 
televize „Neváhej a toč“, jako odmě-
na za dlouholetou bezplatnou funkcio-
nářskou organizační činnost. 

- Ve středu 27. června (po pouti) se 
uskuteční v prostoru chaty na Bařině 
již tradiční „smažení vaječiny“, a to 
v 16 hodin. Vezměte si s sebou vajíč-
ka. Chléb a pití bude zajištěno. 

- Do kurzu s počítačem se přihlásili 
pouze č zájemci, tím se však nenapl-
nila kapacita učebny (je určena pro  
7 lidí). Podmínkou k účasti není nutné 
vlastnit počítač, cílem je rozšířit si své 
znalosti. 

- Noví zájemci o členství v našem Se-
niorklubu se mohou přihlásit u ně-
kterého z členů výboru dle úseků: 
dolní konec Palkovic- u Antonína 
Řezníčka, „osada“ – u Miroslava To-
mana, střed „transformátor“ a směr  
k „drahám“ – u Oskara Bílka nebo 
Růženy Mališové, část směrem k 
„podhúří“ – u ing. Vyviala, střed od  
 
 
 

Kulturního domu po „Tomise“ – u Vi-
léma Vlka, od „Tomise“ po „Kuchař“  
– u Josefa Chleba, od „Kuchaře“ po 
Myslík – u Ivy Mičulkové nebo Marie 
Sikorové a celá část Myslíku u Marie 
Skurkové. Je nás skoro 170 a chce-
me každý rok získat dalších 10 členů. 

 
Jubilanti: 

 
Kulaté narozeniny: Kvapilová Olga 

(7. 6.) – Myslík, Lanča Václav (5. 7.) – 
Palkovice 

Blahopřejeme! 
Dvojice členů výboru navštíví v tyto 

dny jubilanty klubu. 
 
Různé: 
 
- Delegace členů výboru navštívila na 

pozvání setkání členů Seniorklubů 
povodí řeky Ondřejnice ve Fryčovi-
cích. 

- 5. května 2007 se vrátila skupina se-
niorů z rehabilitačního týdenního po-
bytu ve slovenských Dudincích. Dru-
há skupina odjede letos v září. 

 
Z pověření výboru SK  

zaznamenal V. Vlk 

 

 

Představujeme společenské organizace (4) 
 

 

Místní skupina  
Českého rybářského svazu 

 

Založena: 1967 
První předseda: Radomír Halata 

Současný starosta: Lubomír Najdek 
Počet členů: 199¨ 
Počet členů výboru: 9 
Členská schůze: jednou za rok 
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Největší akce roku 2006: každoroční 
výlovy pstruhových násadových potoků 
a na závěr roku „rybářský večírek“ na 
Hůrkách, 29. 12. 2006 slavnostní ote-
vření pstruhové líhně. 

Nábor nových členů: mládež se může 
přihlásit ve škole, kde pracuje kroužek 
mladých rybářů pod vedením pana škol-
níka Zdeňka Muroně. Ostatní dospělí 
zájemci se mohou hlásit na místní orga-
nizaci Rybářského svazu ve Frýdku-
Místku, Kolaříkova ulice 1437 (za školou 
J. A. Komenského). 

K významu organizace nám řekl pár 
slov jeden ze zakládajících členů MO 
pan Stanislav Harabiš: „Rybářská orga-
nizace není určena k tomu, aby si 
členové - rybáři mohli nachytat ryby, ale 
především také proto, aby v našich vo-
dách ryby byly. Už dávno se ryby 
nevytírají přírodním způsobem, z 95 % 
se jedná o umělý výtěr, za tímto účelem 
se chovají a vyrábějí rybí násady. 

V našich palkovických podmínkách, to 
je výroba násad pstruha obecného a čás-
tečně i sivena amerického. K tomuto 
čelu byla vystavěna „na kopečku“ pstru-
hová líheň. Zde jsme v letošním roce 
vyprodukovali asi dvěstětisící plůtků této 
ryby, která byla rozvezena do celého  
frýdecko-místeckého okresu a také do 
palkovických potůčků. V každém přípa-
dě je naše rybářství rekreace a sport, 
protože mnoho rybářů už dnes ryby loví 
a vrací zpět vodě. Poslední takový pří-
pad jsme měli tady v Palkovicích, náš 
člen – Ladislav Polášek z Kozlovic – ulo-
vil kapra o váze 14 kg. Po změření  
a vyfotografování jej vrátil zpět do pře-
hrady Olešná. Takže je to sport  
a v mnoha případech obohacení domá-
cího jídelníčku.“ 

 
Za věcné informace poděkoval  

Vilém Vlk 

 
 
 

Problematika přibližování a dopravy dřeva 
 

 
V poslední době dochází stále častěji 

k poškozování lesní půdy, stromů a  les-
ních cest při přibližování a odvozu dříví 
z lesa. Vlastníci, kteří dřevo těží, si 
mnohdy neuvědomují možné následky 
svého počínání. Často se dříví přibližuje 
v nevhodnou dobu, za deštivého počasí, 
kdy půda je měkká a dochází ke vzniku 
půdní eroze. Chápu, že v období kůrov-
cové kalamity je v zájmu všech, aby 
kůrovcové dříví bylo v co nejkratší době 
z lesa vyvezeno a k tomu Vás také na-

bádám, ale jsou zde možnosti, jak se 
s tímto problémem vypořádat. Napade-
né dřevo se dá chemicky ošetřit (Karate 
2,5 WG,Vaztak 10 EC, Vaztak 10 SC) 
a tudíž vyvézt z lesa později. 

Také se dá využít při přibližování 
dřeva technologií, při kterých nedochází 
až k takovému poškozování půdy a sto-
jících stromů. Jedná se o přibližování 
koňmi a vyvezení dříví vyvážecí soupra-
vou. Pokud dojde k poškození stojících 
stromů v oddenkové části, pak doporu-
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čuji v co nejkratší době takto poškozená 
místa zatřít vhodným prostředkem, 
např.SANATEX VS.  

Dle ust. § 34 odst. 1 zák. č. 
289/1995 Sb., o lesích, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen les. zák.) musí 
být přibližování, uskladnění a odvoz dříví 
(„lesní doprava“) prováděny tak, aby 
nedocházelo k nepřiměřenému poško-
zování lesa a ostatních pozemků. Ze 
znění návazných odst. 2 a odst. 3, 4 ust. 
§ 34 les. zák. je zřejmé, že povinnost 
stanovená v odst. 1 ust. § 34 les. zák. je 
závazná pro vlastníka lesa  a osoby pro-
vádějící činnost v zájmu vlastníka. 

Orgán státní správy lesů (pověřené 
úřady s rozšířenou působností) může ve 
smyslu ust. § 55 odst. 1  uložit pokutu 
až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa 
nebo jiné osobě, kteří dle písm. a) úmy-
slnou činností způsobí značné škody na 
lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí ne-
bo dle písm. b) bez rozhodnutí orgánu 
státní správy lesů o odnětí nebo omeze-
ní odnímají pozemky určené k plnění 
funkcí lesa nebo omezují jejich využívání 
pro plnění funkcí lesa. Dále může orgán 
státní správy lesů dle ust. § 55 odst. 2 
písm. a) uložit pokutu až do výše 
100 000 Kč vlastníku lesa, který prová-
dí činnosti v lese nepovolené nebo 
zakázané (ust. § 20 odst. 1 písm. b/, 
d/, m/ les. zák.). 

Česká inspekce životního prostředí 
může ve smyslu ust. § 4 písm. a)  zák. č. 
282/1991 Sb., o České inspekci život-
ního prostředí a její působnosti v ochra-
ně lesa, ve znění pozdějších předpisů, 
uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč 

právnickým nebo fyzickým osobám, kte-
ré svojí činností ohrozí nebo poškodí 
životní prostředí v lesích  tím, že dle 
písm. a) neoprávněně používají lesní pů-
du k jiným účelům než pro plnění funkcí 
lesů, a že dle písm. c) vlastním zaviněním 
vytvoří podmínky pro působení škodli-
vých biotických a biotických činitelů. 

Nejčastějším problémem při přibližo-
vání, uskladnění a odvozu dřeva je ne-
respektování vlastnických vztahů.  

Doporučuji všem vlastníkům lesa, 
aby před těžbou a přiblížením dříví si 
nejprve uvědomili, kudy se pokácené 
dřevo bude z lesa přibližovat a vyvážet. 
Následně pak doporučuji, aby jste si zjis-
tili, komu dotčené pozemky patří   
a dohodnout se s vlastníkem, popř. ná-
jemcem dotčených pozemků na dobu, 
rozsah a trvání užívání jeho pozemků 
(ust. § 34 odst. 3 les. zák.). Nedojde – li 
k dohodě, rozhodne o podmínkách lesní 
dopravy po cizích pozemcích a o výši 
náhrady orgán státní správy lesů (ust.  
§ 34 odst. 4 les. zák.). Odpovědnost za 
způsobené škody řeší zák. č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Aby jste se vyhnuli možným problé-
mům z lesní dopravy vyplývajících, pak 
Vám doporučuji věnovat zvýšenou po-
zornost při sepisování smlouvy s doda-
vatelem prací a hlavně doporučuji pře-
vést povinnosti vyplývající z lesního 
zákona a z občanského zákoníku na do-
davatele prací. 

 

Odborný lesní hospodář 
Ing. Tomáš Svoboda, Kunčice pod 

Ondřejníkem 716 
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Kino 
 

 
 

 
 
Dveře dokořán 
Nové americké romantické drama.  
Láska není obyčejný zločin. 
Pátek 1.6.2007  
v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Od 15 let, české titulky,  
119 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 25. Ledna 2007 
 
Déjà Vu 
Nový americký akční thriller. Co když je 
to něco víc než jen váš pocit? 
Pátek 8.6.2007  
v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Od 12 let, české titulky,  
128 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 21. prosince 2006 
 
Taxi 4 
Nová americká akční komedie.  
V hlavní roli Peugeot 407. 
Pátek 15.6.2007  
v  19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Od 12 let, české titulky,  
91 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 12. Dubna 2007 

Past na žraloka 
Nová americko korejská rodinná animo-
vaná komedie.  
Neděle 17.6.2007  
v  16.00 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupný, české znění,  
77 minut, klasický,  
premiéra: 22. Února 2007 
 
Atentát v Ambassadoru 
Nové americké drama. 6. června 1968 
byl v hotelu Ambassador zavražděn 
americký senátor Robert F. Kennedy. 
Událost, která změnila historii a životy 
mnoha lidí. 
Pátek 22.6.2007  
v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Od 12 let, české titulky,  
117 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 8. Února 2007 
 
Rande měsíce 
Nová americká komedie.  
Pátek 29.6.2007  
v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Od 12 let, české titulky,  
103 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 15. Března 2007 
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Generali pojišťovna v současné době  
již jednička v České republice: 

• Investiční životní pojištění 
• Kapitálové životní pojištění 
• Pojištění domácnosti 
• Zvýhodněné povinné ručení venkov 

a další pro děti i dospělé se zajímavým, ale nutným spořícím programem. 
 

Kontakt: Miroslav Volný, tel: 732 229 501 
 

 
 
 
 

 

Termínový kalendář 
 

 
2. 6. Dětský den, začátek od 14 hodin na „Bařině“ (podrobné informace 

uvnitř listů) 
15. 6. výkup kožešin – dle harmonogramu (uvnitř listů) 
16. – 17. 6. Krajský sraz turistů, více na www.kct-msk.cz 
27. 6. Seniorklub – „smažení vaječiny“, začátek v 16 hodin na „Bařině“ 

 
 
 
 

 
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 11. 6. 2007 
Vychází osmkrát ročně.






