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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané,  
 

tak jako kůrovec se rychle ukryl do svých skrýší před 
ostře nabroušenými pilami našich dřevorubců, tak rychle 
nám uteklo i léto. Ale buďte klidní, za pár měsíců tu bude lé-
to zase i s kůrovcem. Vždycky to tak bylo, alespoň co si 
pamatuju. I pan prezident říká, že to tak bude navěky  
a možná i déle. Věřím, že jste si odpočali každý podle své 
chuti, že Vás nikdo nenutil dělat na dovolených věci, které 
jste dělat nechtěli, načerpali jste síly do dalších, čím dál tím 
víc rychleji plynoucích dnů, a že jste všechnu načerpanou energii nespotřebovali při 
zpáteční cestě z více či méně vzdálených destinací. Palkovské léto bylo, trošku sym-
bolicky, ukončeno krásnou dožínkovou sobotou, kde se nás sešla víc než polovina 
vesnice. Když vezmu v úvahu, že byl letos tak „slabý“ program a tak „drahé“ 
vstupné, je to docela obstojná účast. Vím, úplně ideální není nikdy nic, ale je jasné, 
že dožínky u nás zapustily kořeny a zrušit je jen z toho důvodu, že je před pár léty 
oživil nějaký sedlák, který to tam teď vede a že je to komunistický přežitek, což sa-
mozřejmě není pravda, by bylo škoda. Zvlášť v době, kdy se místostarostovi podařilo 
zajistit na tuto akci skoro 150 tisíc korun českých od dárců z řad živnostníků působí-
cích v Palkovicích a na Myslíku. Tímto Vám děkuji za účast, sponzorům za příspěv-
ky, prodejcům za vynikající služby, vystupujícím za hodnotný program a organizáto-
rům za skoro bezchybné zajištění celého víkendu.  

V ostrém kontrastu k této slunečné sobotě byl deštivý týden na začátku září, kte-
rý nás všechny tak, jako skoro každý rok, potrápil lokálními záplavami, hlavně 
v centru obce.  Myslím, že můžu slíbit velmi brzkou nápravu zbudováním účinného 
odvodnění notoricky zaplavovaných lokalit, nejpozději do poloviny roku 2008. Bo-
hužel, né vše záleží na vedení obce, ale taky na přístupu a chuti majitelů pozemků, 
přes které by některá  odvodnění měla být vedena.   

Během prázdninových měsíců se nám podařilo zahájit dostavbu tělocvičnového 
areálu, kde v budově „staré“ tělocvičny vzniknou dva sály a byt pro správce. 
V měsíci říjnu zahájíme stavbu kanalizačního sběrače Palkovice Tomis až Myslík kap-
le a hned poté se rozeběhne výstavba chodníku v té samé trase. S tím je spojeno 
dost silné omezení silničního provozu, ke kterému, věřím, budete přistupovat 
s nadhledem. Koncem října si Vás dovolím pozvat na veřejné schůze, kde bych chtěl 
co největší počet občanů seznámit s investičními záměry naší obce v dalších letech  
a neformálními rozhovory  přispět k co největší informovanosti široké veřejnosti.  
 

Hodně krásných podzimních dnů přeje  
Váš starosta 
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Pranostika 
 

 

 

Září – máj podzimu. 
 
Bouřka v září – sníh v prosinci. 
 
Po svatým Václavu beranici na hlavu. 
 
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě za-
vát každý strom. 

 
 

 

 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 

 
 
Dožínky 2007 

 
Překrásné, teplé, prosluněné, letní 

počasí a k tomu hudba kapely „Palko-
vjanka“  vítaly poslední srpnovou sobotu 
účastníky již pátého ročníku obecních 
dožínek. Dožínek s bohatým kulturním 
programem, atrakcemi pro děti i nebý-
vale širokou nabídkou chutného ob-
čerstvení od koláčů až po grilované sele. 
A k tomu všemu pohodlné posezení 
v příjemném prostředí. 

Odpolední kulturní program po Pal-
kovjance patřil rozjařenému, radostné-
mu mládí. To, když na plochu vy-
stoupily děti naši mateřské školky, které 
zatančily pod vedením paní učitelky 
Marcely Jindrové rytmické tance ve stylu 
country. Za své vystoupení si vysloužily 
bouřlivý potlesk. 

Na ploše je pak střídal další velmi 
úspěšný místní dětský folklorní soubor 
„Hurčánek,“ účastník nedávného mezi-
národního festivalu, který se konal 
v Bulharsku. Se svou vlastní cimbálovou  
muzikou předvedly děti v lašských kro-
jích pod vedením svých vedoucích  
p. Lenky Tabachové, Yvony Hlisnikov-
ské a Miroslavy Kubalové reprízu tanců, 
které tančily na festivalu. Svým vystou-
pením děti dokázaly, že naše obec může 
být na celý soubor hrdá! 

Po kratičké přestávce na plochu vy-
pochodovaly před zraky diváků postup-
ně ve třech kategoriích mažoretky sou-
boru „Kala“ z Havířova, vícemistryně 
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Evropy. Děvčata dala do svého pohybu, 
ale i úsměvu vše, aby nakonec svým 
kouzelným vystoupením sklidily od divá-
ků obrovský potlesk.  

Další vystoupení bylo pro účastníky 
dožínek pozdravem až z daleké Afriky. 
Ze států Pobřeží slonoviny a Konga. To, 
když pět černošských bubeníků souboru 
„Mbunda Afrika“ předvedlo kulturu 
hudby těchto vzdálených exotických ze-
mí. 

Po nich patřilo pódium nově rodící 
se hvězdičce, či už vlastně hvězdě na 
hudebním nebi, panu Martinu Ševčí- 
kovi ze sousedních Kozlovic, finalistovi  
známé televizní soutěže „superstár“! 
Svým vystoupením i hudebním proje-
vem určitě zaujal, za což získal nejen po-
tlesk a uznání, ale hlavně veliké sympa-
tie.  

Na pódiu jej pak střídalo houslové 
duo Femme Fatale, Eva Slaná a Lucie 
Klasek. Ten, kdo se po představení sou-
boru dotazoval, co má komorní hudba 
na housle společného s dožínkami, byl 
velice překvapen. Děvčata to od samého 
počátku pořádně roztočila. A to nejen 
hudebním projevem, ale i svým pohy-
bem. Byly prostě skvělé!  

Přestávku před hlavním vystoupením 
vyplnila zpěvem za doprovodu kytary 
slečna Kateřina Kouláková. Svým hu-
debním nadáním, projevem i mládím 
dokázala, že v Palkovicích o talenty ne-
máme nouzi.  

Když na výletiště začal pomalu dose-
dat soumrak, vystoupil na pódium zná-
mý a velice oblíbený zpěvák Michal Da-
vid. Zazpíval nám své písně minulosti  
i současnosti. Svým vystoupením velice 
rychle roztančil téměř celý areál. Finále 

však bylo velkolepé. To, když si na závěr 
ponechal píseň přes 20 let starou, 
„Poupata.“ Původně patřila tato píseň 
starším žákyním ve věku 11 až 14 let při 
poslední Československé spartakiádě 
1985. S těchto děvčátek – poupátek 
jsou dnes už dávno většinou maminky. 
Píseň jim připomněla mládí a mnohým  
i nezapomenutelné zážitky na Strahov. 
V tuto chvíli se roztančila téměř celá 
plocha. A viděl jsem i zarosené očí. Mi-
chal musel opakovat, musel přidávat! 
Prostě velkolepé, moc a moc dojemné. 
Slíbil, že za rok na pozvání rady obce se 
do Palkovic rád vrátí a možná i se svou 
kapelou. 

Večerním programem byl noční kar-
neval s ohňostrojem za doprovodu hu-
dební skupiny TNT z Příbora, která 
nám hrála k tanci i poslechu až bezmála 
do nedělního rozednění. 

Tak takové byly jen ve stručnosti 
Palkovické dožínky 2007.                       

Za přípravou tak bohatého kulturní-
ho programu se však skrývá kus namá-
havé, především organizačně zodpověd-
né práce. Hodnocení bude teprve násle-
dovat. Ale již dnes starosta obce spolu 
s obecní radou vyslovuje veřejné podě-
kování palkovickým podnikatelům, za 
finanční sponzorské dary, které dosáhly 
částky bezmála 150 tisíc Kč. A právě 
díky jim mohlo být pro Vás vstupné za 
přijatelnou cenu a mládež mohla mít 
vstup zdarma. Přesto se ke vstupnému 
objevily nějaké připomínky. Je však tře-
ba si uvědomit, že program trval plných 
16 hodin a celkové náklady byly hodně 
vysoké. Nakonec 890 platících účastní-
ků a určitě nejméně stejný počet mláde-
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že odcházelo domu spokojeno. I když je 
určitě ještě co zlepšovat. 

Starosta a obecní rada Vám všem, 
kteří jste přišli podpořit největší kulturní 
akci roku, za Vaši účast děkuje. 

Veliké poděkování patří již tradičně 
kapele Palkovjanka i všem souborům  
a účinkujícím. 

Byli jste skvělí. 
 

Mimořádné poděkování však 
patří všem pořadatelům, pracovní-
kům OÚ, kteří nám vzorně připra-
vili výletiště a pak stejně vzorně  
i uklidili. 

Nashledanou při dožínkách r. 2008. 
 

Zpracoval Stanislav Harabiš 
s kolektivem. 

 
 

 
Jak se plní projekt  
“U nás v Palkovicích.“ 
 

Na jarní zasedání zastupitelstva obce 
přišel ing.Miroslav Lysek, aby přítom- 
né spoluobčany seznámil s projektem  
“U nás v Palkovicích“, který byl v uply-
nulém roce schválen radou obce v rámci 
“Společného regionálního operačního 
programu“ financovaného Moravsko-
slezským krajem. Od této doby uplynulo 
půl roku a my jsme se dotázali místosta-
rosty obce pana Aleše Kubaly, jak se 
tento projekt plní. 

- Jak se postupně plní tento pro-
jekt, který byl v posledních Palkovic-
kých listech zveřejněn? 

..“Zatím byl nainstalován orientační 
systém hnědých směrovek po obci, upo-
zorňující na významná místa, objekty  
a památky a také na všech přístupových 
cestách do obce byly umístěny vítací  
a loučící se tabule se znakem obce.  
U významných objektů, jako jsou kostely 
nebo památníky obětem války jsou 
umístěny dvojjazyčné informační tabul-
ky.“ 

- Jak jsou v projektu myšleny ty 
panoramatické stoly? 

..“Tato část projektu je v tuto chvíli 
v přípravě, jsou již zhotoveny dva stoly  
a zpracovávají se pro ně fotografické 
pohledy. Jeden bude instalován v Palko-
vicích, v místě “Na smrži“ vedle hájenky 
a druhý bude na Myslíku, nedaleko 
„Lurdské kapličky.“ Na těchto fotkách 
budou popisy, jak se který vrchol nebo 
kopec, který turista z daného místa vidí, 
jmenuje, jak je daleko a jakou má nad-
mořskou výšku, což bude sloužit hlavně 
pro cizí turisty.“ 

- Je již zajištěna informace na 
webových stránkách ? 

..“Pro webové stránky se připravuje 
3D vizualizace včetně virtuálního průletu 
nad obcí a připravuje se seznam objek-
tů, které budu na těchto mapách uvede-
ny.  Internetový portál bude spuštěn až 
jako poslední, protože to bude samo-
statná součást obecních internetových 
stránek, zaměřená na cestovní ruch  
a bude obsahovat informace, které bu-
dou ve všech ostatních výstupech tohoto 
projektu, jako je kniha, brožura a letáč-
ky.“ 
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- A co další propagační materiály. 
Jsou již připraveny? 

..“Jsou již připraveny dva orientační 
panely, jeden bude v Palkovicích u za-
stávky Kubala a druhý na Myslíku u kap-
le. Trička s obecním potiskem jsou již 
také hotová, pracuje se na přípravě kni-
hy o Palkovicích, brožurce a letáčcích  
o turistických atraktivitách a poutních 
místech. Všechny výstupy tohoto pro-
jektu jsou nekomerční, takže je nebu-
deme prodávat, ale budou sloužit jako 
propagace obce při různých příležitos-
tech.“ 

- Kdy bude závěrečné hodnocení 
celého projektu? 

..“My musíme tuto akci dokončit 
koncem února závěrečným seminářem  
a celý projekt ukončíme závěrečnou 
zprávou s žádostí o profinancování do 
konce března roku 2008.“ 

Na závěr ještě pan místostarosta Aleš 
Kubala poznamenal, že podobný projekt 
v o něco menším rozsahu realizují nyní 
v Kozlovicích a něco je z minulé doby 
v Metylovicích a na Morávce. 

 
Za rozhovor poděkoval Vilém Vlk. 

 
 

 

Výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě 
 

Při kontrole plnění povinností poplatníků v evidenci příjmu bylo  
zjištěno, že ke dni 10.9.2007 dosud neuhradili někteří poplatníci 

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

a místní poplatek ze psů. 
 

Poplatníkům, kterých se tato výzva týká, je spolu s Palkovickými listy  
doručena upomínka. Obecní úřad Palkovice vyzývá dlužníky,  
aby nedoplatek  zaplatili  v  náhradní lhůtě do 15.10.2007. 

 
Nebude-li uvedený splatný nedoplatek uhrazen ve stanovené lhůtě,  

může být tento nedoplatek vymáhán exekucí dle § 73 zákona  
o správě daní a poplatků. 

 
 

 
 

 

Výměna občanských průkazů  
– upozornění 
 

Upozorňujeme, že dnem 31. 12. 
2007 končí platnost občanských průka-
zů vydaných do 31. 12. 1998. 

Pro občany narozené před 1. 1. 
1936 platí výjimka – občanské průkazy, 
ve kterých je vyznačena doba platnosti 
„bez omezení“ nebo „platnost prodlou-
žena bez omezení“, zůstávají nadále 
platné. 
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Zkontrolujte si, prosím, datum vydání 
občanského průkazu a nenechávejte vý-

měnu občanského průkazu na poslední 
chvíli. 

 
 
 

 

Sběr odpadu… 
 

 
Harmonogram sběru  
nebezpečného  
odpadu v obcích  
Palkovice, Myslík 
 

Termín konání: 20. 10. 2007 
 
Palkovice  
Stará cesta – zastávka 7.30 – 7.45 
Palkovice – transformátor 7.50 – 8.05 
střed – prodejna Jednota 8.10 – 8.40 

hala naproti OÚ 8.45 – 9.15 
Tomis 9.20 – 9.50 
horní konec – bývalá  
Jednota 9.55 – 10.10 
Palkovice – kopeček 10.15 – 10.30 
Palkovice – rozhraní 10.35 – 10.50 
 
Palkovice – Myslík  
kaple 11.30 – 11.45  
transformátor 11.50 – 12.05 
pod Bačovým kopcem 12.10 – 12.25  

 
 

 

 
 

V sobotu 6. října 2007 se v prostorách haly OÚ Palkovice (naproti 
Restaurace Pod Habešem) v době od 8 - 12 hodin uskuteční sběr textilu, 
opotřebovaných pneumatik a sběr velkoobjemového odpadu. 
 
 
 

 
Sběr velkoobjemového odpadu 
 

Sběr se uskuteční v sobotu 13.  
a v sobotu 20. října 2007, který 
provede Obecní úřad Palkovice, dle ná-
sledujícího harmonogramu: 
 
sobota 13. října: 
Myslík  
– u p. Fucimana 8.00 – 8.30  
– trafo  8.45 – 9.30  
– požární zbrojnice 10.00 – 10.30  
– kaple  10.45 – 11.15  

Palkovice  
– rozhraní  11.45 – 12.15  
– kopeček  12.30 – 13.15  
– pohostinství Kuchař 13.45 – 14.45  
– drážky  15.00 – 15.30  
– restaurace Tomis 15.45 – 16.45  
 
sobota 20 října: 
Palkovice  
– osada (p. Wiej)  8.00 – 8.30  
– osada (p. Mičaník) 8.45 - 9.15  
– osada (p. Šlachta) 10.15 – 10.45  
– u p. Míčka  11.00 – 11.45  
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– trafo  12.15 – 13.00  
– stará cesta  13.15 – 14.00  
– autobus. zastávka  
   Podhůří (p. Holý) 14.30 – 15.00  

– Podhůří (Zero)  15.15 – 15.45  
– Jednota na  
   dolním konci  16.00 – 17.00  
– na návsi  17.15 – 18.00  

 
 
 

 
Má to smysl. Třiďte odpad 
 

»...je název celostátní kampaně, kte-
rou v jednotlivých krajích realizuje spo-
lečnost EKOKOM a.s. prostřednictvím 
svých partnerů. V Moravskoslezském 
kraji je partnerem kampaně Moravsko-
slezský kraj a ARR a.s. 

Kampaň je součástí pilotního projek-
tu Intenzifikace odděleného sběru a za-
jištění využití komunálních odpadů včet-
ně jejich obalové složky v Moravskoslez-
ském kraji, který zaštítil Moravskoslezský 
kraj. V Moravskoslezském kraji se usku-
tečnily již tři ročníky, které si kladly za  
cíl informovat veřejnost o potřebnosti  
a správnosti třídění. V loňském a letoš-
ním roce chceme vysvětlit občanům, že 
třídění má smysl. 

 
Rozdělení domovního odpadu 

Každý občan vyprodukuje za rok asi 
250 kg odpadů. A jak vypadá průměrně 
Vaše popelnice?  

25% tvoří bioodpad, 20% papír, kar-
ton, 33% plasty a 2% sklo. 

 
Objemný odpad: starý nábytek, 

umyvadla, toalety, kuchyňské linky, 
drobný stavební odpad atd.. 

Využitelný odpad: papír a lepen-
ka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelím-
ky), kovy (plechovky, Al), textil atd.. 

Nebezpečný odpad: zářivky, léky, 
galvanické články (baterky), barvy, lepi-
dla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.. 

Bioodpad: to je veškerý zbylý od-
pad, který zůstane po vytřídění výše 
uvedených složek. 

 
Víte, že: 

Pokud odpady už doma třídíme, 
umožníme tak recyklaci více než třetiny 
množství, které vyprodukujeme v do-
mácnostech. 

Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg 
papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. 

Vytříděný odpad se dále zpracovává 
na dotříďovacích linkách, odkud putuje 
do zpracovatelských firem, které z od-
padů vyrábějí nové výrobky. 

V Moravskoslezském kraji je jedna  
z nejhustších sítí dotřiďovacích linek  
v rámci celé České republiky. Celkem je 
zde devět dotřiďovacích linek na papír  
a plast, sklo je pak dotřiďováno pouze 
na jedné lince. 

 
„Čistota“  odpadů? 

Aby se vytříděný odpad mohl dále 
kvalitně zpracovávat, je nezbytná jeho 
„čistota“. Tedy - aby se do kontejnerů 
na tříděný odpad vhazovalo opravdu jen 
to, co do nich patří. Setkáváme se  
i s tím, že lidé do kontejnerů na plasty 
/žlutá barva/ vhazují pouze PET láhve. 
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Lze sem však vhazovat také kelímky, 
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, 
polystyren. Na druhé straně sem v žád-
ném případě nepatří novodurové trubky, 
obaly od nebezpečných látek, jako jsou 
motorové oleje, chemikálie, barvy 
apod.. Vždy ale sledujte nálepku na Va-
šem kontejneru. 

Do kontejnerů na papír /modrá 
barva/ či do sběrných dvorů lze vhazo-
vat nebo odvézt noviny, časopisy, kan-
celářský papír, reklamní letáky, knihy, 
sešity, krabice, lepenku, karton, papíro-
vé obaly atd. V žádném případě do kon-
tejneru na papír nepatří  mokrý, mastný 
nebo jinak znečištěný papír, uhlový  
a voskovaný papír, použité plenky či 
hygienické potřeby. 

Do kontejnerů na sklo můžeme vha-
zovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, 
skleněné střepy i tabulové sklo. Pozor! 
Máte-li k dispozici i kontejner na bílé 
sklo, vhazujte sem pouze čiré sklo, skle-
nice apod.. Vhodíte-li běžné sklo, zne-
hodnotíte obsah celého kontejneru. 

Do kontejnerů na sklo nepatří kera-
mika, porcelán, autosklo, drátěné sklo  
a zrcadla. 

V některých městech či obcích je 
umístěn také kontejner oranžový – ten 
slouží pro sběr nápojového kartonu. 
Před vhozením nápojového kartonu jej 
prosím vymyjte a zmenšete jeho objem 
– ať – stejně jako u PET lahví – nevozí-
me vzduch. 

Kovový, velkoobjemový a nebezpeč-
ný odpad (tedy včetně akumulátorů) pat-
ří do speciálních sběren nebo sběrných 
dvorů. 

V současné době již funguje tzv. 
zpětný odběr elektrospotřebičů. Kam 
s elektrospotřebiči zjistíte na Vašem 
městském/obecním úřadě. 

 
Víte, co z nich?  

Proč třídíme odpad? Jednotlivé ko-
modity – tedy to, co třídíme v jed-
notlivých kontejnerech – jsou dále zpra-
covávány – v třídičkách se dotřídí, odve-
zou se do zpracovatelských firem a ty 
z nich vyrábí nové zboží. 

Například z plastů se vyrábí bundy, 
lavičky, skluzavky, fólie, netkané textilie. 

Z papíru recyklovaný papír, který je 
možno používat i do kopírek, papírové 
kapesníčky, toaletní papír, kartony, kni-
hy. 

Ze skla nové sklo. 
Z nápojových kartonů nástěnky a dal-

ší výrobky. 
 

Víte, kam s nimi? 
Ještě pro přehlednost uvedeme, 

kam s jednotlivými druhy odpadů. 
Plast – žlutý kontejner. 
Sklo – bílý nebo zelený kontejner, 

přičemž bílý pouze na bílé sklo. 
Papír – modrý kontejner. 
Nápojový karton – modrý kontejner. 
Nebezpečný odpad – sběrná místa 

dle harmonogramu nebo lékárna. 
Velkoobjemový odpad – sběrná mís-

ta dle harmonogramu. 
Elektrospotřebiče – systémy zpětné-

ho odběru, sběrná místa dle harmono-
gramu. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 11

 
 
 
Bezpečné užití zemního plynu 

 
Servis a revize odběrných 
plynových zařízení 

Stejně jako Váš dodavatel zemního 
plynu Severomoravská plynárenská, 
a.s., plní povinnosti k zajištění bezpeč-
nosti při distribuci zemního plynu, měl 
by mít i každý jednotlivý odběratel zájem 
o provozování svého odběrného ply-
nového zařízení s maximální mírou bez-
pečnosti a za podmínek, které mu zajistí 
minimální náklady na provoz. 
 
Doporučujeme Vám: 

Vaše odběrné plynové zařízení (roz-
vody plynu a plynové spotřebiče) si ne-
chejte prohlédnou odbornou firmou. Ta 
Vám doporučí případné opravy, prove-
de vyčištění a seřízení Vašeho spotřebi-
če, příp. poradí a navrhne doplnění  
o prvky, které zvýší bezpečnost provo-
zování Vašeho odběrného plynového 
zařízení. Kontrolu si naplánujte mimo 
topnou sezónu. Nejen u zemního plynu 
platí, že prevence je vždy mnohem lev-
nější a přináší méně starostí, než od-
straňování následků poruchy. 
 
Revize plynových zařízení 

Součástí bezpečného užívání zemní-
ho plynu jsou pravidelné revize plyno-

vých zařízení. Povinnost provádění pra-
videlných revizí vyplývá z vyhlášky Čes-
kého úřadu bezpečnosti práce a České-
ho báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a vy-
hlášky č. 85/1978 Sb.. 

Revizí se rozumí celkové posouzení 
plynového zařízení, při kterém se pro-
hlídkou, zkouškou, příp. měřením kont-
roluje provozní bezpečnost a spolehli-
vost celého zařízení, nebo jeho částí. 
(Při revizi domovní plynové kotelny 
s obsluhou se kontroluje i dokumentace 
a odborná způsobilost obsluhy). Revizi 
smí provádět pouze revizní technik 
s příslušným rozsahem osvědčení od-
borné způsobilosti. 

Výjimku z tohoto nařízení mají 
pouze ta plynová zařízení, která jsou 
v osobním užívání uživatelů bytů  
a místnosti nesloužící k bydlení – 
zde není povinnost provádění revizí 
dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu 
za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu 
plynového zařízení ve svém bytě plně 
odpovědný. V případě, že dojde ke 
změně uživatele bytu, měl by před 
předáním bytu novému uživateli zajistit 
majitel bytu provedení revize plynového 
zařízení. 

Majitel objektu odpovídá za pravidel-
né provádění revizí celého domovního 
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plynovodu (s výjimkou bytových instalací 
a plynových spotřebičů). Revizi je nutno 
každé tři roky opakovat. Revizní technik 
vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí 
být uvedeny všechny zjištěné závady 
s termínem k jejich odstranění. Závěrem 
revizní zprávy musí být jednoznačně 
konstatováno, zda je zařízení schopno 
bezpečného provozu, či ne. V  případě 
že ne, nesmí být zařízení provozováno, 
pokud nejsou všechny závady odstraně-

ny a není provedena nová revize s klad-
ným výsledkem. 

I když není povinnost provádění 
revizí u majitelů bytů a rodinných domků 
(pokud slouží k  jejich bydlení a bydlení 
jejich rodinných příslušníků), jak je výše 
uvedeno, stanovena zákonem, přesto 
doporučujeme i zde provádět pravidelné 
kontroly a posouzení stavu plynových 
zařízení odborně vzdělanými pracovníky. 

  
 
 

Základní škola Palkovice 
 

 
 

 
 
 
Zahájení školního roku 2007/08 
na Základní škole v Palkovicích 
 

Slavnostní zahájení školního roku 
proběhlo v pondělí 3.9.2007 v budově 
Základní školy Palkovice za přítomností 
starosty obce p. Radima Bači a mís-
tostarosty  p. Aleše Kubaly. V úvodu vy-
slechli žáci projev ministryně školství 
Mgr. Kuchtové, která zahájila školní rok 
na školách v ČR. Pak následovaly proje-
vy ředitele školy a starosty obce. Nový 

školní rok je významný tím, že všechny 
školy ve ČR budou v 1. třídě a 6. třídě 
vyučovat podle „Školního vzdělávacího 
programu“, který si vytvořily podle 
svých potřeb a podmínek.  

Ve školním roce 2007/08 se bude 
vyučovat 260 žáků v 11 třídách. Děti 
zaměstnaných  matek mají možnost na-
vštěvovat 2 oddělení školní družiny. No-
vě na školu nastoupilo 24 prvňáčků. 

Tak jako v minulých létech můžeme 
nabídnout našim žákům vyžití v mnoha 
zájmových kroužcích: rybářský, přírodo-
vědný, výpočetní techniky, keramiky, 
výtvarný, sportovní, jazyka českého pro 
žáky 9. třídy, divadelní, angličtiny pro 
žáky 1. a 2. třídy, stolního tenisu a Ta-
ekwon-DO ITF. 

V učitelské sboru došlo k některým 
změnám. Nově na školu nastoupila paní 
učitelka Mgr. Hana Halatová, která bu-
de vyučovat jazyku anglickému a pan 
učitel Mgr. Pavel Tomalík, který bude 
vyučovat tělesné výchově a přírodopisu. 
Do druhého oddělení školní družiny na-
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stoupila slečna vychovatelka Michaela 
Svobodníková.  

Všechno má svůj konec i prázdniny. 
Nyní je před námi 10 měsíců školního 
roku. Budeme se všichni, aby školní rok 
byl úspěšný jak pro žáky, tak i pro učite-

le, abychom zvládli všechny změny 
v souvislosti s přechodem na školní 
vzdělávací program. 
 

Ředitelství ZŠ Palkovice 

 
 
 

 
Významné výročí 
 

V prvních dnech měsíce září si při-
pomínáme jedno významné výročí. 

V září roku 1967 nastoupil do Pal-
kovic jako správce zdejší Římskokatolic-
ké farnosti nový kněz P. Ladislav Na-
vrátil. A protože zde působil a působí 
nepřetržitě až dodnes, máme možnost 
připomenou si toto významné výročí.  
V Římskokatolické církvi nebývá zvy-
kem, aby v jedné farnosti působil kněz 
po tak dlouhou dobu. P.Navrátil zde vy-
držel plných čtyřicet let. Pokud se 
ohlédneme zpátky, zjistíme, že těchto 
dlouhých čtyřicet let pro něj vůbec neby-
lo jednoduchých, i když na ně otec Na-
vrátil ve své skromnosti vzpomíná jako 
na roky krásné a plodné. 

V roce 1967 naše společnost zaují-
mala ke katolické církvi úplně opačné 
stanovisko, než je tomu dnes. Tehdejší 
totalitní systém potlačoval svobodné ná-
boženské vyznání i za cenu, že to zaru-
čovala platná ústava tehdejší ČSSR. 
P.Ladislav Navrátil to dobře věděl  
a hned po svém nástupu se aktivně pus-
til do duchovní obnovy palkovické far-
nosti. Při výuce náboženství na zdejší 
základní škole prošlo jeho rukama za tu 
dobu několik stovek žáků, kterým dal do 
života morální základy. Jeho aktivní 

kněžská služba si vybudovala v totalitním 
režimu kredit, který má svou váhu  
i dnes. Otec Navrátil vždy ve své skrom-
nosti měl zájem lidem pomoci a zajímal 
se o jejich problémy a starosti všedního 
dne. Nezapomínal také na obnovu  
a opravu zdejšího kostela sv. Jana Křti-
tele a přilehlé fary. Během svého čtyři-
cetiletého působení nechal opravit jak 
exteriér, tak i interiér kostela. Z mnoha 
akcí si můžeme připomenout mimo jiné 
např. nátěry střechy a fasády, moderni-
zaci věžních hodin a renovaci prakticky 
celého interiéru kostela, včetně varhan. 
Jako jednu z posledních velkých akcí 
pak byla instalace nových zvonů. A tak 
obec Palkovice můžou budit každé ráno 
svým plnohodnotným hlasem Jan, Vác-
lav či Anežka - zvony, které byly takto 
dle zvyklostí pojmenovány. 

Před několika léty však omezila 
P.Navrátila v jeho činnosti nemoc. A tak 
posléze, po zralém uvážení, otec Ladi-
slav požádal biskupa Ostravsko-opavské 
diecéze Mons. Františka Václava Lob-
kowicze o uvolnění z funkce správce 
farnosti ze zdravotních důvodů. Biskup 
jeho žádosti vyhověl a od února 2006 
spravuje palkovickou farnost P.Bronislav 
Wojnar .Otec Navrátil pak byl ustanoven 
kaplanem. 

Zpracoval Ing.Tomáš Huďa 
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Letní církevní tábor 
 

Tábor se uskutečnil ve dnech 22. 7.  
- 28. 7. 2007 mezi Mosty u Jablunkova 
a Hrčavou, na pěk-
ném, tichém místě 
u slovenských hra-
nic. Na téma „Po 
stopách sv. Pavla“ 
se konaly hry, sou-
těže a běh celého 
tábora. 

Utvořilo se pět 
skupin, které měly i názvy měst, po kte-
rých sv. Pavel putoval – Kréta, Soluň, 
Athény, Kypr a Jeruzalém. 

Každý den začínal budíčkem, roz-
cvičkou, osobní hygienou a snídaní. Pak 
následovaly soutěže s bodováním sku-
pin, střídavě se zájmovou hrou. Před ve-
čerem se každý den konala mše svatá. 

Během tábora jsme navštívili koupa-
liště na horské chatě „Studeničné“, ves-
nici Hrčavu, kde v malebném dřevěném 
kostelíku mimořádně sloužil mši P. Bro-

nislav Wojnar - metylovický kněz, hlavní 
vedoucí a organizátor tábora. 

Tábora se zúčastnilo 26 dětí z Pal-
kovic a Metylovic, 5 vedoucích, kteří 

vedli svá družstva, 
jeden vedoucí pro 
sestavování hudeb-
ních akcí. O jídlo 
se postarali 3 vý-
teční kuchaři. Celý 
tábor vedl hlavní 
vedoucí se svým 
zástupcem. 

Předposlední večer vzplál táborák, 
opékaly se buřty a za zvuku kytary se 
zpívaly písně. Poslední večer se konala 
diskotéka a také se uskutečnil „Bobřík 
odvahy“. 

Druhý den ráno se po snídani začal 
tábor rozebírat. Po obědě se skupinky 
dětí se svými rodiči rozjížděly do svých 
domovů. 

Tábor se jistě všem líbil a věříme, že 
nebyl poslední. 

Zpracoval zástupce vedoucího  
tábora Ladislav Merta

 
 

 
 

Fedík a Mezinárodní  
MISS Swietezanka 
 

Fedík Sdružení pro rozvoj dovedností 
dětí a mládeže opět reprezentoval Čes-
kou republiku v Polsku a to ve dnech 
13.-20. 8. 2007. Tentokrát na meziná-
rodní soutěži o nejkrásnější MISS Swite-
zianku. Akce se zúčastnilo 18 dívek 
z těchto států: Polsko, Česká republika, 
Slovensko, Bělorusko, Ukrajina. 

V roce 2006 reprezentantka našeho 
Sdružení Fedík Hana Banašová z Frýd-
ku-Místku získala titul MISS Switezianka 
a MISS Slowianka. 

V tomto roce bylo zajištěno ubytová-
ní v hotelu Mazuria v Mragowu, který 
nabízí velmi kvalitní služby. Děvčata mu-
sela během týdenního pobytu zvládnout 
nácvik hlavního programu pod vedením 
choreografky z Ukrajiny. Dále si procvi-
čila svá vystoupení před publikem z řad 
hotelových zahraničních hostů. Hlavní 
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vystoupení se konalo v amfiteatru v Bis-
kupcu za účasti spousty známých osob-
ností , hostů, populárních zpěváků, zá-
stupců krajů a představitelů Města Bis-
kupiec, který byl zároveň generálním 
partnerem. 

Sdružení Fedík reprezentovala děvča-
ta Ada Paluzgová a Kateřina Kouláková 
z Palkovic. Dále děvčata z partnerské 
organizace  CVC Čadca – vše pod ve-
dením Bronislavy Brixové Matuškové 
(koordinátora za ČR a SK). Kandidátky 
na Miss byly velmi dobře připravené, 
Katka Kouláková ohromila publikum 
svým pěveckým vystoupením a Ada bo-
jovnice předvedla exhibiční vystoupení 
v Taekwon-do. Za ČR získala Ada Pa-
luzgová titul MISS FOTO. Slovenská 
děvčata měla velmi efektní vystoupení 
mažoretek a moderního tance.  

Program pokračoval i následující 
den, tentokrát na molu pláže jezera Da-
daj. Děvčata opět předvedla svá umění 
před publikem a projela se na jachtě po 
jezeru za účastí fotografů a dalších mé-
dií. 

Fedík připravuje nejen festival, ale  
i semifinále soutěže MISS Slowianka, 
které se bude konat v ČR v roce 2008. 
Vyzýváme nadané dívky a také další děti 
a mládež, aby v dostatečném časovém 
předstihu zaslaly přihlášky na tento  
e-mail: annatour@volny.cz. 

Veškeré informace naleznete od října 
2007 na nových internetových strán-
kách festivalu: www.fedd.alldesign.cz 

 
Zpracovala:  

B.Brixová Matušková 
Sdružení Fedík 

Frýdek-Místek, dne 22. 8. 2007 
 
 
 

Lidé kolem nás 
 

 
Dvacet let vede mládež 
 

Občas se v našich“Palkovických lis-
tech“ objeví zpráva o úspěšnosti turistic-
kého oddílu mládeže “Žlutý kvítek“ pro-
střednictvím vedoucího Jaromíra Šupi-
ny. Málo se však ví o jeho koncepční 
dlouholeté práci s mládeží v Palkovi-
cích, která trvá již dvacet let, ale o tom 
již on sám odpovídá na mé všetečné 
otázky: 

Jak je to dlouho, co jste se začal 
věnovat turistice? 

“Turistiku jsem začal provozovat od 
roku l968, kdy jsem vstoupil do oddílu 

“Modré šípy“, které vedl pan Jindřich 
Plaček v Palkovicích. Tam jsem byl až 
do roku 1976 nejprve jako člen, později 
jako instruktor. Když jsem pak chodil na 
gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí, 
vstoupil jsem tam do turistického oddílu 
mládeže, který vedla profesorka Marie 
Bařinová. Po vojenské službě jsem si za-
ložil ve Frýdku-Místku svůj vlastní oddíl 
“Delfíni“a po dvou letech vznikl zde 
v Palkovicích v roce 1987 oddíl “Žlutý 
kvítek“.“ 

Jaké byly začátky tohoto oddílu? 
“Začal jsem v  roce 1987 s náborem 

ve škole ve 4 třídě, kde jsem získal asi 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 16 

12 zájemců o pěší turistiku. Z počátku 
jsme závodili v rámci oddílu nebo ve 
spojení s oddílem“Modré šípy“, ale bo-
hužel výsledky nebyly valné, protože na-
še hlavní činnost byla turistika. V tomto 
roce jsme také zúčastnili „Memoriálu 
Oldřicha Šimka“. První velké úspěchy 
byly až v roce 2000.“ 

Bylo to tedy od vzniku oddílu pl-
ných třináct let? 

“Úspěchy začaly v roce 2000, až 
přišli členové, kteří měli o závody zájem 
a kteří měli i sílu, a podařilo se jim vy-
hrát. To bylo v rámci kraje a dokonce se 
v roce 2000 probojovalo několik jedinců 
do republikových kol.“ 

Kolik členů prošlo oddílem od jeho 
vzniku? 

“Od roku 1987, to je dvacet let-
prošlo asi 2l5 členů. V současné době 
od vzniku zůstali jen Lubomír Bužek, 
Vlastimil Bužek a Martin Považan.  
A když je třeba přijdou pomoci i ti další 
zakládající členové. Oddíl mi pomáhají 
vést rodiče dětí, kteří v současnosti do 
oddílu chodí.“ 

Jaké disciplíny obsahují závody? 
“Turistické závody mají několik dis-

ciplín - stavba stanů, orientace z mapy, 
azimutový úsek, uzlování, odhad vzdále-
nosti, hod kriketovým míčkem, plížení, 
znalost hradů a zámků, znalost dřevin  
a topografických značek.“ 

Jak byl úspěšný letošní - jubilejní 
rok? 

“V letošním roce jsme se zúčastnili 
všech krajských kol, kde byli přeborníky 
ve svých kategoriích Jan Šupina a Ada 
Paluzgová. I několik ostatních členů mě-
lo úspěchy a probojovalo se do Českého 
poháru. Z toho se pak šest jedinců pro-

bojovalo až do republikového finále, kte-
ré bylo v Pacově v Čechách letos 
v červnu, a kde Ada Paluzgová skončila 
na třetím místě. Zajistila si tak postup na 
mezinárodní závody, které se budou ko-
nat v Královicích u Plzně. Jan Šupina se 
umístil na 4. místě a je nominován jako 
náhradník na tyto mezinárodní turistické 
závody. Soňa Lepíková skončila šestnác-
tá a Tomáš Hrdina společně s Lukášem 
Sasínem obsadili osmé místo.“ 

Existuje nějaký žebříček Vašeho 
umístění? 

“V krajských závodech jsme na šes-
tém místě z 25 oddílů a v rámci republi-
ky v žákovské kategorii jsme v poháru 
skončili na l2. místě jako oddíl z 36 od-
dílů, v dorostenecké kategorii jako l8 
rovněž z 36 oddílů“. 

Jablko nepadá daleko od stromu, 
vzpomínal jste syna a co dcera? 

“Dcera se úspěšně zúčastňovala zá-
vodů CPP, což je celostátní pobyt 
v přírodě a pomáhá nám dnes jako ve-
doucí.“ 

Chtěl by jste na závěr někoho 
z vedoucích pochválit? 

“Velmi účinně mi pomáhají v této tu-
ristické aktivitě vedoucí, jimiž jsou: To-
máš Huďa, Petr Sasín, Kateřina Barešo-
vá, Kateřina Šupinová, instruktoři Julie 
Halešová, Lenka Hrdinová a Jan Šupi-
na. U nejstarších roverů jsou to pak Ví-
tězslav a Roman Tkačovi.“ 

Na závěr rozhovoru mi Jaromír Šu-
pina sdělil, že při příležitosti oslav 20 let 
vzniku připravuje oddíl na podzim 
v palkovickém kině výstavu o činnosti 
oddílu. 

 
Za rozhovor poděkoval Vilém Vlk 
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• • • OZNÁMENÍ • • • 
TJ Sokol Myslík oznamuje, že ve čtvrtek 13.9.2007 opět začalo  

v SKSC Myslík (bývalé nové škole) cvičení pro ženy v časech  
od 18:30 do 19:30 – Pilates a od 19:30 do 20:30 – Aerobic. 

  
  

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme 

 
V  měsíci červnu  

oslavily životní jubi-
lea naše občanky: 
paní Zdenka Stár-
ková z Palkovic, 
paní Božena Šigu-

tová z Palkovic a paní Štěpánka 
Tabachová z Myslíka. 

V srpnu pak příbuzní a známí měli 
příležitost poblahopřát dalším oslaven-
kyním – paní Anděle Vyvialové 
z Myslíka, paní Elišce Chlebkové 
z Palkovic a paní Ludmile Peterkové 
z Palkovic. 

 
 
 

V měsíci srpnu oslavili manželé  

Emílie a Antonín Řezníčkovi z Palkovic  
50 let společného života  

„zlatou svatbu“. 

 
 

Ke všem gratulantům se připojuje Zastupitelstvo obce,  
Rada obce, SPOZ a redakční rada Palkovických listů. 

 
 

 
 

Odešel náhle,  
nikdo to nečekal. 
Osud to chtěl?  
Proč to jen uspěchal? 
Byls plný života,  
mysl plná snění… 
Nikdo se nenadál,  
jak rychle se vše změní… 

 

Rozloučili jsme se… 
 
V měsíci červnu jsme se navždy  

rozloučili s tragicky zesnulým Lukášem 
Mališem z Palkovic. 

Zastupitelé obce, Rada, SPOZ a re-
dakční rada Palkovických listů tímto 
ještě jednou vyslovují rodině Lukáše 
Mališe upřímnou a hlubokou soustrast. 
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Díky za to,  
čím jste pro nás byli, 
Za každý den,  
jejž jste pro nás žili… 

 
 

 
V srpnu tohoto roku své nejbližší  

i obec navždy opustili…. pan Rudolf  
 

Kubalík z Myslíka, pan Josef Bílek 
z Palkovic, paní Františka Hrabcová 
z Palkovic, 

Počátkem září pak zemřela paní Ma-
rie Janečková z Palkovic. 

 
Rodinám všech zemřelých vyslovu-

jeme hlubokou a upřímnou soustrast.

 
 

 

Pozvánka na rybářské hody 
 
Palkovičtí rybáři si Vás, širokou ve-

řejnost, dovolují pozvat na rybářský ve-
čírek, který se bude konat v sobotu 20. 
října 2007 od 18,oo hod v rekreačním 
středisku Palkovických Hůrek. Rybí spe-
ciality včetně pstruha na másle jsou sa-
mozřejmostí. Doprava zájezdovým auto-
busem ze zastávky Kubala tam i zpět je 
bezplatně zajištěna. Stoly budou dle va-
šich objednávek místenkové pro 4-6-8-

10 a 12 osob. Kapacita sálu je však 
omezená pro 162 účastníků. Uzávěrka 
objednávek je 1. října 2007. Objednáv-
ky vyřizujte s panem školníkem Zdeň-
kem Muroněm, nebo i telefonicky: Ha-
rabiš 737 116 025, Poledník 603 532 
122, Najdek Lubomír 608 364 136. 

Bližší informace ve veřejné vývěsní 
skříňce u pohostinství Kubala, nebo na 
uvedených telefonních číslech. 

 
Na Vaši přízeň se těší pořadatele. 

 
 
 

 

Dobrá práce! 
 

Jednu srpnovou sobotu velmi časně 
ráno mě vzbudil telefon s žádostí, abych 
se dostavil do práce s informací, že tam 
máme problém. Na tom by nebylo nic 
zvláštního, ale v úvodu telefonátu se mi 
představil policista s místního policejní-
ho oddělení. To zas tak často přeci jen 
nebývá. Tak jsem se tedy vypravil do 
práce  ještě za tmy a k mému údivu jsem 
zjistil, že před bránou našeho střediska 
agromechanizace firmy Beskyd Agro 
a.s. v Palkovicích stojí osobní automobil 
plný těžkého železa, hutního materiálu  

a náhradních dílů na stroje. Pod napros-
to přetíženým autem ležel policisty zajiš-
těný náš „nezvaný host“, který chtěl lup 
určitě prodat někde ve sběrně starého 
železa. Po krátkém rozhovoru s policisty 
jsem pochopil, že zásah nebyl tak jed-
noduchý, jak to zdánlivě vypadalo a zra-
nění na ruce policisty to jen potvrdilo. 
Jsem rád, že se díky policii odhalil pa-
chatel, který by určitě pokoušel štěstí 
znovu u nás nebo třeba i někde jinde 
v blízkém okolí. Tímto bych chtěl podě-
kovat oběma policistům prap. Petrovi 
Gřesovi a prap. Tomáši Kubáňovi za je-
jich profesionální zákrok, kterým naší 
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firmě uchránili majetek nemalé hodnoty. 
Takovýmto rozhodným jednáním Policie 
ČR výrazně přispívá ke zlepšení pocitu 
bezpečí v naší obci a přeji jim hodně 
štěstí v jejich další službě. Zároveň chci 
poděkovat sousedům za pomoc při od-

halení pachatele a je dobře, že jsou vší-
maví ke svému okolí. 

          
Slavomír Bača,  

technik Beskyd Agro a.s. Palkovice

 

 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

 
Ve čtvrtek l4. června byl usku-

tečněn zájezd do ostravské televize na 
natáčení pořadu “Neváhej a toč“ 
v Ostravě - Radvanicích za účasti 37 
členů. 

Ve středu 27. června tradiční “sma-
žení vaječiny“ na Bařině za přítomnosti 
72 členů, s harmonikářským duem 
Chlebek-Kalkus. 

Ve středu l5. srpna v areálu pana 
Bači tradiční “Plackové hody“, také za 
přítomnosti harmonikářského dua Chle-
bek-Kalkus. Bylo usmaženo celkem  
l50 výborných placků, které s chutí „po-
jedlo“ 74 seniorů. 

 
Připravujeme! 

V první polovině října bude usku-
tečněn tradiční zájezd na Slovácko do  
 

vinného sklepa. Datum a podmínky bu-
dou včas zveřejněny ve skřínce a pro-
střednictvím obecního rozhlasu. 

Středa l7. října tradiční zájezd na 
burzu do Polského Těšína. Přihlášky 
v novinovém kiosku od 5. října 2007. 

 
Různé: 

Do našich řad byli přijati další  
4 noví členové. Vítáme je mezi 
nás! 

23. září odjede dalších 8 členů 
z Myslíka na rekondiční pobyt do lázní 
Dudince na Slovensku. 

V sobotu 25. srpna hráli z popudu 
našeho Seniorklubu v ostravském roz-
hlase hudební blahopřání manželům 
Řezníčkovým k jejich “zlaté svatbě“! 

 
Z pověření Seniorklubu informuje 

Vilém Vlk 

 
 

 
 

Senioři 30. září v televizi 
 

Dlouho před tím, než výbor Seni-
orklubu dal ve známost svým členům zá-
jezd do ostravské televize na natáčení 
zábavného pořadu“Neváhej a toč!“, se 

ženy kroutily před zrcadlem, aby dobře 
vypadaly a muži sháněli bílé košile  
a kravaty, aby nedělali svým “stařen-
kám“ ostudu. 

Konečně přišel očekávaný den a ve-
čer jel autobus plný členů do Radvanic, 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 20 

aby tam na nás již čekal televizní štáb. 
Jaké však bylo překvapení, když za na-
šim autobusem přijel i autobus mladých 
studentek z obchodní školy v Českém 
Těšíně, dělat jako my oblíbenému pořa-
du “křoví“, aby se moderátorovi Eduar-
du Hrubešovi mohli smát do televizních 
kamer. 

Půl hodiny se promítaly veselé 
„gagy“ z celého světa a my jsme se mu-
seli nuceně smát a tleskat, což se opa-
kovalo nejméně desetkrát, až se to líbilo 
panu režisérovi a řekl konečně “stop“! 
Pak přišli tři soutěžící filmaři, a protože 
to bylo finále, hodnotily se tři snímky 
z minulého období. Ještě před tím pro-
línali mladí kameramani promítané 
“gagy“ prostřihy na usměvavé studentky 
a protože to bylo v létě, tak mimo obli-
čeje zabírali i dekolty, ale záběry na naše 
Senior členky byly jen „poskrovnu“ (až 
na jednu!). Nejedna z našich členek si 
povzdechla “a proč nás nezabírají, aby-
chom se mohly doma pochlubit, že jsme 
byly poprvé v televizi, a snad i napo-
sled“, ale to bylo jen zbožné přání. 

Projekce pokračovala a mezi tím nás 
Eduard Hrubeš zásobil vtipnými přího-
dami a dopisy a pak došlo k hodnocení 
tří filmařů. Dostali jsme do rukou kra-
bičku pomocí níž jsme mohli hlasovat. 
Všichni jsme fandili paní z Albrechtic  
u Českého Těšína, která natočila veselé 
příhody s pejskem a kosti. Zvítězila  
a obdržela poukaz na Floridu, což jsme ji 
všichni ve skrytu duše záviděli. 

Cesta domů byla v posmutnělé nála-
dě, i když jsme si vyměňovali zážitky 
z natáčení. Nejvíc smutné byly naše že-
ny, že je kamery nezabíraly, proto jsem 
je musel utěšit slovy: “Ženy, jak pojedete 
po druhé na natáčení, tak nesmíte mít 
na sobě roláky a svetry až ke krku, ale 
pořádné dekolty, jak ty mladé studentky 
a budou se o vás kameramani jen prát!“ 
Muži mi dali za pravdu, a tak se na nás 
podívejte v neděli 30. září v podvečer na 
ČT l, kde nás uvidíte v “živém přenosu“. 

 
Zaznamenal Vilém Vlk 

 
 

 
 

 

Kino 
 

 
 

 
 

Vratné lahve 
Nový český film Zdeňka Svěráka & Jana 
Svěráka. Aby mohlo být vítání, musí být 
napřed loučení. 
Pátek 5.10.2007 v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupný, české znění, 95 minut, kla-
sický, premiéra: 8. Března 2007 
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Harry Potter a Fénixův řád 
Nový americký rodinný film. Jediná ces-
ta je vzpoura... 
Neděle 7.10.2007 v  16.00 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupný, české titulky, 138 minut, kla-
sický, premiéra: 19. Července 2007 
  
Jednotka příliš rychlého nasazení 
Nová americká komedie. Jsou to Mize-
rové ve Smrtonosné pasti se Smrtonos-
nou zbraní. 
Pátek 12.10.2007 v  19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Od 15 let, české titulky, 121 minut, kla-
sický, premiéra: 7. června 2006 
 
Smrtonosná past 4.0 
Nová americká krimi - detektivka. Bruce 
Willis je zpátky ve své nejlepší roli. 
Pátek 19.10.2007 v  19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Od 12 let, české titulky, 128 minut, ši-
rokoúhlý, premiéra: 28. června 2006 

 
 
 
 
 
 
 
Shrek Třetí 
Nová americká animovaná komedie pro 
děti i dospělé. Konečně máte zelenou! 
Neděle 21.10.2007 v  16.00 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupný, české znění, 93 minut, kla-
sický, premiéra: 14. června 2006 

 
Transformers 
Nový americký sci-fi horror. Náš svět. 
Jejich válka. 
Pátek 26.10.2007 v  19.30 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Od 12 let, české titulky, 144 minut, ši-
rokoúhlý, premiéra: 16. Srpna 2006 
 
 

 
 

Nově otevřená Výkupna kovového  
odpadu Palkovice 

 

VÁS ZVE DO SVÉ PROVOZOVNY  
U OBECNÍHO ÚŘADU. 

 

OD 24. ZÁŘÍ 2007 BUDE V PROVOZU AUTOVÁHA. 
 

VÁŠ KOVOVÝ ODPAD VYKOUPÍME  
ZA NEJVYŠŠÍ CENY. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS    Delkos, s. r. o. 
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  Technické služby Vám nabízí: 
 
 

• realizace zahrad na klíč 
• zakládání nových trávníků 
• údržbu travnatých ploch, kosení 
• sadové a terénní úpravy 
• kultivaci ploch 
• péči o okrasné dřeviny a keře 
• průklesty, ořezy, kácení 
• štěpkování větví 
• frézování pařezů      

                                                        Realizace  zahrad na klíč 
 

Neváhejte a kontaktujte nás! 
 

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek - Místek 
Tel.: 558 443 211 ● Fax: 558 431 195 ● E-mail: info@tsfm.cz ● www.tsfm.cz 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        Štěpkování větví                Frérování pařezů 
 
  

NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL  UU  ŽŽ  BB  YY      PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II      PP  OO  HH  OO  DD  UU ! 
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ZIMA 2007/08 
PRODEJ ZAHÁJEN 

 
 ZÁJEZDY ZA EXOTIKOU 

 ZÁJEZDY ZA SNĚHEM 
 

THAJSKO, EGYPT 
!! LETECKY Z OSTRAVY !! 

 
PŘÍMÉ LETY Z PRAHY: 

 
KUBA, DOMINIKÁNSKÁ REP., KAPVERDY, SAE,  

MEXIKO, MALEDIVY, VENEZUELA,  
SAN SALVADOR, BRAZÍLIE 

 
PRO OBČANY PALKOVIC MALÝ DÁREK 

NAVŠTIVTE NÁS 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CA SLUNÍČKO, Nádražní 1100,(u kruhového objezdu) 

738 01 Frýdek – Místek, 
Tel/fax: 558 629 104, 604 805 870, 777 646 632 

caslunicko@802.cz, www.caslunicko.com 
PO – PÁ 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00 
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Od 1. října 2007 v domě služeb (místo masáží) 

nově otevřena provozovna 
 

PEDIKÚRY, MANIKÚRY, 
MODELÁŽE NEHTŮ  

A OSTATNÍCH KOSMETICKÝCH SLUŽEB 
 

Objednávky telefonicky na čísle: 605 118 962 
 

 
 
 

PILAŘSKÁ VÝROBA PALKOVICE  
nabízí k prodeji stavební a truhlářské smrkové řezivo.  

• hranoly • fošny • desky • latě • palubky • lišty 
dle požadavku zákazníka.  

Dále přijmeme pracovníka do dělnické profese.  
Kontaktní osoba p. Štefek, tel. 777 009 871 

 

 
 
 

Termínový kalendář 
 

 
1. 10. otevření nové provozovny kosmetických služeb v Domě služeb 
6. 10. hala u OÚ, 8 – 12 hodin - sběr textilu, ojetých pneumatik a velkoobjemo-

vého odpadu 
13. 10.  sběr velkoobjemového odpadu dle harmonogramu uvnitř listů 
17. 10.  Seniorklub – zájezd do Polského Těšína, přihlášky od 5. října v PNS 
20. 10.  Rybářský večírek v 18 hodin – RS Palkovické Hůrky 
20. 10.  Sběr nebezpečného odpadu dle harmonogramu uvnitř listů 

 
 

 

Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku 
pod registrační značkou MK ČR E12364. Redakcí je pověřena tisková komise rady obce  
Palkovice ve složení K. Menšíková, R. Bača, A. Kubala, P. Opělová, St. Harabiš, V. Vlk,  

J. Vašíková. Sestavuje P. Opělová, e-mail: petra.opelova@email.cz.  
Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. Internetová verze: www.palkovice.cz.  

Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je 
zodpovědný autor. Uzávěrka příštího čísla 15. 10. 2007. Vychází osmkrát ročně








