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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané,  
 

je to už rok, co sedím v křesle starosty. I když to dělám 
nerad, musím se za uplynulým rokem ohlédnout. Ne všech-
ny věci, které jsem považoval za jednoduché, se podařily. 
Byl to rok, ve kterém jsme se zastupiteli určovali priority 
dalšího rozvoje obce, čímž nechci říct, že je nám vše jasné. 
Proto v současné době probíhají mnou již  avizované schůz-
ky, s vámi občany, podle lokalit a podle investičních akcí, 
v nich zamýšlených. Jsem moc rád, že na Myslíku, ale i na horním konci  
a v drážkách, jste projevili takový zájem a naplnili sály, v nichž se porady konaly, 
skoro k prasknutí. Věřím, že tomu tak bude i s občany z centra, dolního konce, osa-
dy a podhůří. Pro někoho informace na těchto schůzích nebyly žádnými novotami. 
Někdo si  myslel, že se dozví více „světoborných“ věcí, ale spousta z vás takovouto 
schůzku přivítala, protože sedět čtyři hodiny na zastupitelstvu obce, kde se řeší 
mnohdy pro nezasvěcené nic neříkající a nudné záležitosti a pak chtít diskuzi, se 
vám i mě po právu zdá zbytečné. Nakonec, ani to pivko, nebo „pulečka“ se zná-
mými a sousedy na takovéto veřejné schůzi není od věci. Pokud jen zlomku z Vás ty-
to schůzky něco přinesou, budu rád a doufám, že třeba za rok se můžeme sejít zno-
va, více „otrkaní“ a možná i lépe připraveni. Chci znát váš názor, jakým směrem by 
se naše vesnice měla ubírat. 

Víc než půl roku chystáme studii nového centra obce, které by mělo vyrůst 
v místech Domu služeb a bývalé prodejny Jednota. Chci, ať zde stojí multifunkční 
dům, ve kterém najdete obecní úřad, lékaře, lékárnu, poštu, společenský sál, obřad-
ní síň, zkrátka veškeré služby, na které jste doposud v Palkovicích zvyklí. Od vás 
očekávám, že se aktivně zapojíte do tak důležitého projektu, jakým výstavba centra 
je, protože se týká všech občanů naší obce. Rád bych slyšel nápady a podnikatelské 
záměry, které by mohly životní úroveň v Palkovicích ještě zvýšit. 

Možná vás napadne otázka, co bude dál se současnou budovou, ve které se na-
chází mimo jiné i obecní úřad. Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání 
schválilo nad budovou střešní bytovou nadstavbu, která by měla být realizována již 
v příštím roce. 

Další stavbou, která mě nenechává chladným, je nová školka. Kde ji umístit je 
možná nejžhavější téma při poradách zastupitelů… A takových témat je u nás spous-
ta, jen se nebát a říct nahlas, co si kdo myslí.  

Váš starosta Radim Bača 
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Pranostika 
 

 

 
 
Utni z buku třísku: je-li suchá, bude 

zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima 
mokrá. 

Jakmile se ukazuje polní myš, že máš 
o dřevo se starat víš. 

Když napadá sníh na zelené listí, bu-
de tuhá zima. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima 
se přikrádá. 

Když táhnou ptáci blízko k stavení, 
bude tuhá zima. 

Koho se babí léto dotkne ve svém le-
tu, bude šťastný. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější 
příští rok. 

Když Měsíc v pěkném a jasném čase 
se obnovuje, tedy jest k doufání pěkné 
vinobraní. 

Pokrývají-li se strniska ještě v říjnu 
hojně babími léty, jest to předzvěstí 
dlouhého a pěkného podzimku. 

 
 
 

 
Podzimní báseň 
 
Zlaté sluníčko už ztrácí sílu žáru, 
dny mění svůj barevný styl, 
ranní opar se vypařil v bílou páru, 
podzim svou vládu vysvětlil. 
 
Vysvěcen pestrostí padajícího listí 
ve vlahém vánku babího léta, 
hejna zpěváčků si u něj návrat jistí, 
odlétajíc na druhý konec světa. 
 
Vzduch voní dozrávajícími plody 
i střapaté květy chryzantém, 
sedlák za humny zase sčítá škody 
po suchém létu v poli vyprahlém. 
 
I tak má podzim svá mocná kouzla 
v hledání hub či výlovu rybníků, 

sběr hroznů s chutí co k srdci sklouzla 
i plodů lesní zvěři, do jejich seníků. 
 
Buď pochválen čase podzimní, 
obrázku malovaný všemi barvami. 
Žehnám zásobám na dobu zimní, 
co jsme nasbírali společnými silami. 
 
Když první lístek spadl k zemi 
obloha začala se červenat 
nad podzimem jiných pánů není 
král barev už přišel k nám čarovat. 
 
I skončil čas letní, kdy zeleno bylo 
matka země mění svůj plášť 
květy a dětmi všude se chumelilo 
již přichází ledová zimy zášť. 
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Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,  

které se konalo 27. 9. 2007 v Restauraci Pod Habešem v Palkovicích 
 

Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 

I. Bere na vědomí: 
1)  Kontrolu zápisu rady obce od 10. 7. 2007 do 19. 9. 2007. 
2)  Rozbor hospodaření obce Palkovice a stav finančních prostředků na účtech 

k 31. 8. 2007. 
3)  Petici občanů části obce Myslík s protestem proti plánovanému prodeji obecní 

budovy Myslík č. 119 (stará škola) 
 

II. Schvaluje: 
1)  Program zasedání zatupitelstva obce. 
2)  Členy návrhové komise ve složení Martin Polášek, Dalibor Rada, Aleš Kubala. 
3)  Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača, Ing. Vladimír Bača. 
4)  Vítěznou firmu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací při výstavbě 

kanalizace směr Myslík, kterou se stala firma Insta Olomouc s.r.o.. 
5)  Smlouvu o dílo č. IN/OL – 0022/07 mezi Obcí Palkovice a vítěznou firmou  

INSTA Olomouc s.r.o. na zhotovení díla „Rozšíření kanalizační sítě v obci Pal-
kovice – 1. část“. 

6)  Vítěznou firmu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací při realizaci 
akce „Rekonstrukce místních komunikací a chodníků, 1. stavba, kterou se stala 
firma Lesostavby Frýdek – Místek a.s.. 

7) Protokol o otevírání obálek s nabídkami do výběrového řízení „Hájenka“ 
s výsledným pořadím nabídek : Pavel Štefek, Metylovice 402, Petr Kuchař, Pal-
kovice 520, Petr Merta, Kolaříkova 654, Frýdek – Místek. 

8)  Smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí 
Palkovice z důvodu provozování podzemního kabelového vedení NN na parc.  
č. 192/1 k.ú. Palkovice (Kubica) 

9)  Žádost ZŠ a MŠ Palkovice okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace o po-
volení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy z 50 na 52 dětí 

10) Žádost ZŠ a MŠ Palkovice okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace o po-
volení výjimky z počtu žáků v ZŠ ve skupině cizího jazyka z 24 na 26 žáků. 

11) Na základě žádosti manželů Gančarčíkových, Myslík č. 8 o odkoupení části par-
cely parc. č. 1100 k.ú. Myslík, záměr prodeje tohoto pozemku. 

12) Na základě návrhu firmy L-Design Zdeněk Látal navrhovanou cenu za zpracová-
ní projektu stavby „Obec Palkovice – místní část Myslík“, splašková kanalizace 
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včetně čištění odpadních vod na stávající ČOV Kozlovice ve stupni dokumentace 
pro územní rozhodnutí ve výši do 211 344 Kč vč. DPH. 

13) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a Ing. Štěpánem Šňupárkem na provedení 
projektových prací pro stavební povolení stavby „Snížení energetické náročnosti 
vytápění bytového domu č. p. 414 v obci Palkovice. 

14) Převod pozemků parc. č. 892/2, 1088/1, 1088/2, 1089/1, 1090, 1091  
a 1092 k.ú. Myslík a parc.č. 4093 k.ú. Kozlovice na nabyvatele Lesy ČR s.p., 
Hradec Králové. 

15) Rozpočtové změny dle přílohy č. 3. 
16) Záměr odkoupení pozemku parc. č. 896/3 k.ú. Myslík. 
17) Banku ČS a. s. jako generálního finančního partnera Obce Palkovice. 
18) Smlouvu o dílo č. 6/2007 mezi Obcí Palkovice a Oldřichem Štěrbou na zajištění 

podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci výstavby kanalizace 
Myslík – Kozlovice. 

19) Smlouvu č. S/100213/34100013/001/2007 o zajištění odvozu a uložení tu-
hého komunálního odpadu mezi firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 
a Obcí Palkovice s platností do 31. 7. 2017. 

20) Po projednání jednotlivých žádostí občanů zapracovat do nového ÚP obce Pal-
kovice požadavky dle přílohy č. 1. 

21) Zaslání žádosti Obci Baška o finanční příspěvek ve výši 180 tis. Kč na dofinan-
cování víceprací na mostu do Kunčiček u Bašky. 

22) Záměr nástavby budovy obecního úřadu, Palkovice 619, střešní nástavbou byty 
s finanční kompenzací obci Palkovice firmou Festbau s předkupním právem na 
odkoupení zbytku budovy. 

 

III. Zamítá: 
1)  Po projednání jednotlivých žádostí občanů nezapracovat do nového ÚP obce 

Palkovice požadavky dle přílohy č. 2. 
 

IV. Ukládá: 
1)  Radě obce Palkovice realizovat prostřednictvím realitní kanceláře Monetar pro-

dej budovy Myslík č. 119 (stará škola). 
2)  Komisi dopravní zajistit návrh řešení dopravní situace na obslužné komunikaci. 
3)  Radě obce Palkovice zajistit znalecký posudek provedení zastřešení nových tělo-

cvičen. 
4)  Radě obce Palkovice zadat zpracování pasportu obecních komunikací. 
 

V. Pověřuje: 
1) Starostu obce podpisem smlouvy o prodeji budovy Hájenky, Palkovice č.306 za 

cenu dle podaných nabídek. 
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VI. Odkládá: 
1) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a Ing. Štěpánem Šňupárkem na provedení 

studie a návrhu stavby „Rekonstrukce a modernizace centra Obce Palkovice“ na 
příští zasedání zastupitelstva obce Palkovice. 

 
Radim Bača - starosta obce   Aleš Kubala - místostarosta obce 

 
 

 

Pozvání 
Obec Palkovice a Základní škola  

a Mateřská škola Palkovice 
pořádají v pátek 7. prosince 2007 

od 13 do 17 hodin na prostranství u Základní školy 

tradiční Vánoční jarmark 
s kulturním programem. Všechny Vás srdečně zveme. 

 
 

 
 

 

No to je dobře,  
že jste přijeli… 

 
Jsou lidé, kteří svým živo-

tem a službou získávají své 
okolí, na které se nezapomí-
ná. To platí o bývalém faráři 
naší farnosti P. Romualdu Fi-
lipovi, od jehož úmrtí uběhlo 
již 40 let. 

Narodil se v Šumvaldě u Uničova 
před 88 lety. Byl jedním z jedenácti sou-
rozenců. Před 63 léty byl vysvěcen na 
kněze. Zemřel ve svých 48 letech. Jeho 
krátký život provázely různé překážky, 
které musel řešit a nutno dodat, že 
úspěšně. 

Do Palkovic přichází po krátkém pů-
sobení v Uničově jako kaplan v roce 
1948. Jako rodilý Hanák přichází do 
hornatých Beskyd. Panorama naší obce 
v pozadí s frýdeckým poutním místem 
se mu ihned zalíbilo. Přichází rok 1949, 

kdy místní komunisté posílají 
za mříže tehdejšího faráře  
a místeckého děkana p. Fran-
tiška Mastila. Stává se farářem 
a čelí stálému vyšetřování  
a návštěvám STB. Jeho cha-
risma a moudrost tyto nevíta-
né návštěvy po nějaké době 
ukončily. 

Mohl se proto věnovat 
v klidu svému poslání. Rád se setkával 
s občany, ať byli věřící či nevěřící, zajímal 
se o dění v obci, společenský život, kultu-
ru, sport a další, zkrátka byl to občan 
Palkovic. Přichází však rok 1967, kdy  
čelí statečně a příkladně pro nás všech- 
ny nevyléčitelné chorobě, které však 
19.9.1967 podléhá. 

Věřící, příznivci a přátelé pravidelně 
každých pět let pořádali vzpomínkový 
zájezd k jeho hrobu v rodném Šumval-
dě. Tak se stalo i 16. září tohoto roku. 
Na šumvaldském hřbitově vítal účastníky 
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zájezdu nápis na pomníku P. Romualda: 
„No to je dobře, že jste přišli, pomodlit 
se na můj hrob.“ Účastníci byli také  
srdečně přivítáni neteřemi a rodinou  
P. Romualda.  

Vzpomínkovou bohoslužbu celebro-
val bývalý kaplan z Místku, šumvaldský 
rodák, kamarád P. Gustav Riedl. Hovořil 
o jeho životě, o vzájemných návštěvách 
a svoje vzpomínky zakončil slovy: „Jsou 
učenci. Jsou řečníci. P. Romuald byl 
„Muž Boží“. Bohu prostě důvěřoval. Pro 
lidi uměl mít čas a správné slovo. S ním 
jim bylo bezpečně, klidně a dobře.“ 

Setkání v Šumvaldě pokračovalo po 
„Mši svaté“ společným obědem v místní 
restauraci. Dříve, než jsme si popřáli 
dobrou chuť, připravily si neteře P. Ro-
mualda Filipa zveršované přivítání, které 
nám dvojhlasně zpívaly: 

 
 

Tak Vás tady vítáme, 
už to pro Vás chystáme. 
Rádi Vás vidíme, 
všechna světla rozsvítíme. 
 

Naše milé setkání, 
jistě nás všechny pobaví. 
S přáteli posedět, 
může každý závidět. 
 

Pro tetičku a strýčka, 
je tu i slivovička. 
Zahřeje potěší, 
pohladí i na duši. 
 

Pro babičky i dědečky, 
budou dobré vdolečky. 
Jiřinko ticho buď, 
Přejeme Vám dobrou chuť! 
 

Za milé a přátelské přijetí a bohaté 
pohoštění jim patří srdečný dík. 

Jaroslav Kubala, Stanislav Harabiš 

 
 

Základní škola Palkovice 
 

 

 
 
Drakiáda 

 
Je krásný slunečný den, sobota  

22. září 2007. Vítr fouká, prostě ideální 
den k pouštění draků. Je 10 hodin  
a na parkovišti u tělocvičny se začínají 
scházet děti se svými draky. Někteří jsou 

koupení, někteří vyrobení doma s po-
mocí rodičů. Všichni jsou krásní  
a barevní. Děti dostaly bonbónky, aby se 
jim lépe běhalo a hurá na pole. Letos 
bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší, 
protože draci létali všem. Nakonec jsme 
vybrali 10 nejlepších a takto to dopadlo: 

 
Kategorie vyrobených draků: 

1.místo Jan Oliva 2. tř. 
2.místo Jiří a Jana Bajtkovi 3. tř. 
3.místo Katka Tylečková 2. tř. 
4.místo Barbora a Adam Rajnochovi  
 4. tř., MŠ 
5.místo Vojta Pavlas 1. tř. 
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Kategorie koupených draků: 
1.místo Holubovi 1. tř. 
2.místo David Chlebek 5. tř. 
3.místo Jiří Liška 1. tř. 
4.místo Nela Šigutová MŠ 
5.místo Jan Pělucha MŠ 

Děti dostaly dárky, džus a koblihu, 
takže spokojené byly, alespoň si myslím, 
úplně všechny. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem sponzorům, díky nímž mohly být 

děti odměněny. Jsou to: p.Trochtová, p. 
Michálek, p. Oliva, p. Menšíková, p. 
Hubík, p. Drábek, p. Kresta, p. Hetmer, 
pekárna - Jiří Zlý, kino Palkovice, Mo-
ravskoslezské sanatorium v Metylovicích. 

Letošní 6. ročník byl díky počasí 
velmi vydařený. Děti i rodiče odcházeli 
s úsměvem na tvářích a já se těším na 
příští 7. ročník. 

Xenie Rajnochová, Školní družina, 
ZŠ Palkovice 

 
 
 

 
Setkání s Izabelou 

 
Dne 11. 10. 2007 se v ZOO Ostra-

va uskutečnilo Setkání sponzorů. Za naši 
školu nás bylo vybráno 5 členů přírodo-
vědného kroužku. Spolu s průvodcem 
jsme si prošli celou zoologickou zahra-
du. Velkým zážitkem bylo komentované 
krmení pandy červené, která se do Ost-
ravy přestěhovala z pražské ZOO. K ne-
všedním zážitkům patřila bezesporu 
možnost pohladit si slona. Nemohli jsme 

se také odtrhnout od klecí s dovádějícími 
sněžnými levharty. Při malém občer-
stvení jsme se dověděli o tom, co nové-
ho ZOO Ostrava chystá. Předali jsme 
sponzorský dar pro příští rok. Na  
našeho již několik let adoptovaného 
sněžného levharta Izabelu jsme vybrali  
4 100 Kč. Všem dárcům děkujeme. 

Připravili členové přírodovědného 
kroužku 

 
Dotazovala se Karla Menšíková 

 
 
 

 
Umíte jezdit na koni? 
Děti z naší školky ano!!! 

 
V září nám začal nový školní rok  

a protože je tady ještě kousek léta, roz-
hodli jsme se vypravit na koníčky k panu 
Bačovi, u kterého jsme byli i v loňském 
školním roce. 

Venku bylo krásné, slunné a teplé 
ráno a my jsme se těšili na výlet ke ko-
ním. Po dopolední svačince jsem se ob-
lékli a vzali si batůžky s „dobrůtkami“ 

pro nás, ale také pro koníčky. Některé 
děti měly připravený suchý chleba, jiné 
zase jablíčka a cukříky. 

„Hurrrrááá…“můžeme vyrazit na 
cestu! Cesta byla dlouhá, ale my jsme 
šikovné děti a celou jsme ji ušly bez za-
stávky. 

Koníček Blesk už na nás čekal a my 
jsme se na něj těšili a hlavně na to, jak 
nás povozí….“ Já první, já první, já, 
já!!!! „ křičeli jsme, abychom už mohli 
na koníkovi sedět. A tak jsme se posta-
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vili do řady a čekali, až se na nás dosta-
ne. 

Chvíle čekání na vytouženou jízdu 
jsme si zpestřili zpěvem a hrami. 

Čas utekl, jako voda a už tady byl 
oběd. „Ňam, ňam“ to jsme si pochutnali 
na řízku s chlebem a také na jablíčku se 

sladkostí. Najedeni a spokojeni jsme vy-
razili zpět do školky. Náš kratičký výlet 
vykouzlil dětem úsměv na tváři a děti by-
ly šťastné a spokojené.  

 
Iva Dulavová, MŠ Palkovice 

Dotazovala se Karla Menšíková 
 
 
 

 
Ada - všestranně 
talentovaná sportovkyně 

 
V našem sportu začínají ta-

lentovaní sportovci vždy 
v malých oddílech. Pokud jsou 
v tomto odvětví vybudována 
sportovní střediska mládeže, 
pak tyto talenty postupují do 
vyšších soustředění. Ale bohu-
žel asijské bojové umění Taekwon-do  
a turistické sportovní soutěže nemají tato 
střediska, proto mladá Ada Paluzgová 
z Palkovic dosahuje sportovních úspěchů 
zatím na nejnižší oddílové úrovni. O tom 
již náš rozhovor: 

Proč jste se začala věnovat asij-
skému bojovému umění Taekwon-do? 

“Začala jsem uvažovat o tom, jak bych 
se jako dívka mohla ubránit v případě na-
padení útočníkem. Hned, když jsem viděla 
ukázky Taekwon-do, zaujalo mě to. Bylo 
to před dvěma lety, to mi bylo třináct.“ 

Jak jste se o tom dověděla? 
„Jednou do základní školy přišla 

Jana Hoňková, která je již ve Frýdku-
Místku známá jako úspěšná závodnice a 
trenérka Taekwon-do. Provedla nábor 
mezi námi a z počátku se několik 
chlapců i dívek přihlásilo. Po čase se 
vytvořil celý oddíl.“ 

Jakých úspěchů jste zatím dosáhla? 

„Zúčastnila jsem se mis-
trovství Moravy, které bylo 
zde ve Frýdku-Místku a umísti-
la jsem se mezi juniorkami na 
třetím místě asi z osmi závod-
nic. Dále jsem byla ještě na 
oblastních závodech, rovněž 
v Místku na l. ZŠ, kde jsem se 
umístila na prvním a druhém 
místě. V příštím roce nám 

trenérka přislíbila účast i na zahranič-
ních soutěžích.“ 

Jaké závody vás čekají ještě letos? 
„V říjnu to budou oblastní závody  

a pak ještě mistrovství Moravy, které 
bude v listopadu. Co nás čeká v Novém 
roce to zatím ještě nevím.“ 

Kdo je Vašim vzorem v tomto spor-
tu a čeho by jste chtěla dosáhnout? 

„Je to trenér závodního týmu Michal 
Košátko a u nás v Palkovicích trenérka 
Jana Hoňková. Chtěla bych dosáhnout 
nejvyšší třídu - černý pásek, to je první 
Dan, jsou to ti nejlepší. Zatím mám jen 
zelenomodrý pásek.“ 

Druhým sportem Ady Paluzgové jsou 
turistické závody všestranné zdatnosti. 
Patří mezi dívkami k nejúspěšnějším 
členkám oddílu TOM“Žlutý kvítek“v Pal-
kovicích. 

Jak dlouho se věnujete tomuto 
„sportu“? 
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„Jsem tam zhruba šest let a za tu do-
bu jsme dosáhli hodně úspěchů v turis-
tických závodech. Baví mě plnit úkoly 
v terénu jako je např. mapování, znače-
ní, nejtěžší je určení azimutu - jsou to 
orientační závody v neznámém terénu, 
kde se musíte řídit podle buzoly.“ 

Jakých úspěchů jste v tomto sportu 
dosáhla? 

„Letošní rok byl pro náš oddíl, i pro 
mě velmi úspěšný. Proběhlo meziná-
rodní mistrovství, kterého jsem se zú-
častnila jako jediná dívka z našeho oddí-
lu, konalo se v České republice a umísti-
la jsem se na čtvrtém místě.“ 

Co Vám dává tento „sport“? 
 
 

„Pocit dosáhnout určitého cíle, získat 
sebedůvěru a zvyšovat svou zdatnost. 
V tomto sportu jsem našla kamarádky 
z Mikulášovic na Slovácku.“ 

A na závěr, můžete se zmínit o vlast-
nostech obou trenérů? 

„Jana Hoňková - trenérka Taekwon-
do, je výborná žena, dosáhne všech 
svých cílů a myslím si, že z každého 
z nás chce získat maximum. Jaromír 
Šupina – vedoucí turistického oddílu 
mládeže je také výborný člověk, hodně 
nás naučil, vede nás určitě cílevědomě. 
Myslím si, že se nikdo z nás v životě ne-
ztratí.“ 

Vilém Vlk 
 

 
 

Zájezd na mezinárodní uměleckou 
akademii – Primorsko 2007 

 
Ve dnech 20. 7. 2007 – 1. 8. 2007 

DFS Hurčánek odjel na zahraniční zá-
jezd do Bulharska, kde účinkoval na Me-
zinárodní umělecké akademii 2007 
v Primorsku. 

Dne 20. 7. 2007 se DFS Hurčánek 
ve večerních hodinách vydal autobusem 
na dalekou cestu do Bulharska. Zájezdu 
se zúčastnilo 10 rodičů a 31 dětí. Asi ve 
23.00 jsme se  rozloučili s rodiči, kteří 
nás přišli vyprovodit a vyjeli jsme na 
1600 kilometrů dlouhou trasu. Cesta 
probíhala v poklidu bez komplikací, ku-
podivu všichni cestující snášeli cestu bez 
problémů. V průběhu jízdy jsme měli 
možnost sledovat filmy a nudu jsme taky 
zaháněli povídáním, zpíváním a pozoro-
váním krajiny, kterou jsme projížděli. 
Takto nám cesta pěkně ubíhala. Po-

stupně jsme projeli Slovenskem, Maďar-
skem, Srbskem a Bulharskem. V ze-
mích, kterými jsme projížděli nás trasa 
vedla přes hlavní města jednotlivých stá-
tů. Cesta nám trvala 32 hodin a v neděli 
ráno 22. 7. 2007 jsme dorazili na místo. 

Hned jsme se vydali k moři, zkusit, 
jestli je voda v moři opravdu slaná a ja-
kou má teplotu. Moře bylo nádherně 
modré a klidné, voda byla nejen slaná 
ale měla i příjemnou teplotu. Na pláži 
jsme prožili den až do odpoledne, kdy 
nastal čas ubytování. Bydleli jsme v ho-
telu Neptun v letovisku mezi Primor-
skem a Kitenem. 

Během pobytu byl pro nás připraven 
pestrý program. Pobyt začínal seznamo-
vacím večerem, na kterém se soubory 
představily krátkým vystoupením ze své-
ho programu. Mezinárodní umělecké 
akademie se zúčastnily soubory z Ru-
munska, Bulharska, Ruska, Izraele a dva 
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soubory z České republiky, Hurčánek  
a Jackové z Jablunkova. V průběhu aka-
demie se vybraní zástupci souborů 
účastnili výuky tradičního bulharského 
tance, s kterým pak vystoupili na závě-
rečném koncertě v Kitenu. Koncerty se 
konaly ve večerních hodinách za hojné 
účasti turistů, kteří přijeli do bulharských 
letovisek na dovolenou. Soubor Hurčá- 
nek  si  svými  písněmi  a  tanci z lašsko-
valašského pomezí a Palkovic získal 
nadšený potlesk jak pořadatelů akade-
mie, tak tamnějších návštěvníků koncer-
tů. I přes bohatý program zbývalo dosti 
času na koupání v Černém moři. Voda 
byla příjemně teplá, sluníčko se na nás 
smálo po celou dobu pobytu, takže jsme 
si mohli dosytnosti užít dovádění ve vl-
nách. Na závěr pro nás pořadatelé při- 
 

pravili rozloučení s mořem a setkání 
s vládcem moří Neptunem. 

Na zpáteční cestu jsme se vydali  
31. srpna po obědě. Protože je známo, 
že cesta zpět ubíhá rychleji než cesta 
tam, dorazili jsme domů už za 26 hodin. 
Také zpáteční cesta proběhla bez zá-
drhelů a tak jsme šťastně, ve středu od-
poledne, přijeli na prostranství před ško-
lu, kde nás již netrpělivě očekávali rodi-
če. Všichni jsme měli radost, že se nám 
podařilo důstojně reprezentovat naší 
obec v zahraničí, a že se všichni účastni-
ci zájezdu vrátili domů pořádku. 

A co dodat závěrem? Myslím, že si 
každý uvědomil staré a moudré pořeka-
dlo: „Všude dobře, ale doma nejlépe. 

 
Dotazovala se Karla Menšíková 

 
 
 

 

Společenská rubrika 
 

 
 

Diamantová svatba 
 

Občané naší obce  
paní Božena Šlajerová a pan Josef Šlajer z Palkovic 

oslavili v září v kruhu rodiny a přátel vzácné výročí  
Diamantovou svatbu. 

 
 

 
Výbor ZO KSČM srdečně blahopřeje 

soudruhu Miroslavu Kišovi 
k jeho významnému životnímu jubileu 85 let, 

které oslavil v září tohoto roku. 
Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví 

a rodinné pohody. 
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V září 2007 

oslavili slavná půl-
kulatá, kulatá a vů-
bec významná ži-

votní jubilea tito naši občané – paní 
Dobromila Šimková a pánové Miro-
slav Kiša a Augustin Stárek, všichni 
z Palkovic. 

 

Blahopřejeme… 
Plnou náruč šťastných dní 
naplněných radostnými chvílemi 
v kruhu blízkých a přátel, 
hodně zdraví, protože je nutné, 
hodně lásky, protože je vzácná 
a vůbec všechno nej…do dalších let 

 
přeje jubilantům  

Zastupitelstvo obce, Rada obce, 
SPOZ OÚ Palkovice a redakční 

rada Palkovických listů.

 
 

 
Tvůj hlas se ztratil,  
Tvůj úsměv vítr vzal,  
nám jenom slzy a bolest 
zanechal…  

 
 
 
 

V měsíci říjnu nás navždy opustili 
pan Josef Šlajer a paní Anežka Ma-
linová, oba z Palkovic. 

 
Zastupitelé obce, Rada obce, SPOZ 

a redakční rada Palkovických listů 
tímto vyslovují všem pozůstalým hlu-
bokou a upřímnou soustrast. 
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Odešla legenda Skautů 
v Palkovicích 

 
Dne 5. října doprovodili 

na poslední cestu, svého za-
kladatele Skautů v Palkovi-
cích Josefa Šlajera, čle-
nové jeho skautského oddílu  
a spoluobčané na místní 
hřbitov. Ten zemřel ve věku 
87 let. Pohřbu se zúčastnili  
i zástupci okresní junácké 
rady. 

Josef Šlajer vzpomínal 
na některé události ve svém životě slo-
vy:..“Se Skautingem jsem začal v roce 
1935 v 3. oddíle v Místku. Později jsem 
v roce 1937 založil s Miroslavem Kublá-
kem oddíl v Palkovicích spolu se členy 
oddílu Františkem Vrublem, Antonínem 
Klečkou, bratry Foralovými a dalšími 
vesměs staršími kamarády. Po absolvo-
vání Lesní školy jsem byl jmenován vůd-
cem a Skauting jsem vedl až do roku 
1939, kdy nacisté přerušili naši činnost. 
My jsme přesto přešli do ilegality a schá-
zeli jsme se jako členové Klubu českých 
turistů v chatě na Chladné vodě. 

Za války jsem se osobně zapojil do 
odbojové buňky a to s bratry Kubín-
ským, Strakošem, Kublákem a Rajdu-
sem. Tehdy jsme byli napojeni na le-
gendární odbojovou skupinu v Ostravě, 
vedenou bratrem Čermákem a dalšími, 
kteří byli ke konci války popraveni. Tato 
odbojová činnost byla zaměřena na ile-
gální přechod občanů do sousedního 
Polska prostřednictvím našich českých 

železničářů. Dále jsme po-
máhali v Beskydech záso-
bovat zdravotnickým i po-
travinovým materiálem 
partyzánské skupiny, a to 
prostřednictvím utajených 
skrýší na Chladné vodě.“ 

Tolik první vzpomínka 
zemřelého Josefa Šlajera. 
Jeho odbojová činnost 
byla oceněna Ústředním 
svazem Junáka, a to vo-
jenským vyznamenáním 
“řádem III. stupně za od-

bojovou činnost“. 
Nejsmutnější vzpomínkou tohoto le-

gendárního Skauta byla situace na 
sklonku války, když byl v prostoru pal-
kovického lesa z amerického bombardo-
vacího letadla postřelen člen posádky, 
který se chtěl zachránit. Při pádu padá-
kem byl bohužel sestřelen. Místní farář 
požádal Josefa Šlajera, který byl za-
městnáním stolař, aby zhotovil rakev, 
aby mohl být tento voják pohřben do-
slova jako člověk. I když byla tato po-
moc němci zakázána, tajně po svém 
příchodu v noci ze zaměstnání, tuto ra-
kev vyrobil. 

Josef Šlajer byl jeden z těch občanů 
Palkovic, kteří se nejen přičinili o výcho-
vu mládeže ve skautingu, ale byl aktivní 
také v odbojové činnosti v době druhé 
světové války. 

Proto také u rakve v místním kostele 
stáli skauti a při ukládání do hrobu za-
zněla skautská večerka… 

Vilém Vlk 
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Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

 
Ve středu l2. září jsme odjeli za 

deštivého počasí do nejvýchodnější obce 
v naší republice. Díky průvodci panu 
Vojkovskému jsme se nejdříve zastavili 
v dřevěném kostelíčku a vyslechli si 
historii této památky. Někteří pak 
navštívili hřbitov, kde je hrobka babičky 
herečky Jany Hlaváčové. K našemu 
překvapení nás pak průvodce zavedl do 
místní jednotřídky, v jedné třídě se učily 
děti od 6 - l4 let, dokonce i od první 
třídy angličtinu. U této školičky, kterou 
v roce 2002 navštívil bývalý prezident 
Havel byla malá síň tradic s kroji  
a dokumentárními obrázky. Zakončení 
návštěvy na Hrčavě proběhlo v místním 
dřevěném hostinci z roku 1927, kde 
jsme se dověděli o trojmezí ČR-Polska  
a Slovenska, které jsme kvůli špatnému 
počasí nemohli navštívit. Také náš 
plánovaný zájezd do pralesa Mionší 
v Dolní Lomné se neuskutečnil a místo 
toho jsme se zastavili v Komorní Lhotce, 
zahráli si kuželky, zvlášť muži a ženy -  
i to byl pro mnohé sportovní zážitek. 

 
Pro malý zájem byl odvolán ve středu 

l0. října zájezd do vinného sklepa 
v Mistříně. 

 
V době uzávěrky těchto“listů“měl být 

24. října uskutečněn zájezd na burzu do 
polského Těšína. 

 
Připravujeme: 

 
Ve středu 21. listopadu v l6 

hodin v kinosále lékařskou přednášku 
paní MUDr. J. Urbančíkové o našem 
zdraví a o jeho prevenci. 

Ve středu 5. prosince ukončíme 
letošní veřejnou činnost tradiční “Miku-
lášskou zábavou“ v sále restaurace“  
Pod Habešem“, začátek v l6.30 hodin. 
“Možná, že přijde i Mikuláš s čertem“  
a přinese dárky od našich milých spon-
zorů. 

 
Upozornění! 
Někdy se stane z technických důvo-

dů, že se musí změnit termín akce, pro-
to sledujte naši vývěsní skřínku u restau-
race Kubala a také aktuální zprávy 
obecního rozhlasu. 
 
Různé: 

 
Na rekondiční pobyty v lázních na 

Slovensku je přihlášeno celkem 36 zá-
jemců z řad důchodců naší obce. Je tedy 
vidět, že péče o zdraví každého z nás je 
na prvním místě. 

Přijímáme průběžně další důchodce 
do našich řad, kterých je dle statistiky 
skoro l0 % z celkového počtu občanů 
Palkovic. Přihlášky jsou u členů výboru 
Seniorklubu nebo vždy k dispozici na 
našich akcích. 

Z pověření výboru informuje  
Vilém Vlk 
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Oddělení Policie ČR - Palkovice 
 

 
Vážení spoluobčané, 

tentokrát bych se rád věnoval zneuží-
vání omamných a psychotropních látek 
včetně alkoholu, které stále častěji zasa-
huje do našeho života a co je nejhorší, 
zejména do života mladých lidí i dětí. 

Odhalování a prevence trestné čin-
nosti na úseku toxikomanie patří k důle-
žitým úkolům Policie České republiky. 

Rád bych využil tohoto prostoru  
k tomu, abych upozornil na to jak po-
znat, že někdo ve Vašem okolí má pro-
blémy s užíváním drog, případně jak  
v takovém případě reagovat. 

Mezi hlavní příznaky zneužívání ná-
vykových látek  patří zejména: 
- neomluvené hodiny ve škole či 

absence v zaměstnání 
- ztotožňování se s drogovou kul-

turou 
- nálezy drog nebo pomůcek k je-

jich užívání (injekční jehly, stří-
kačky, speciální dýmky) 

- výrazné změny v chování, agre-
sivita, podrážděnost, nervozita 

- tendence odcházet z domova na 
delší dobu bez vysvětlení 

- náhlé zhoršení prospěchu a cho-
vání ve škole nebo problémy na 
pracovišti 

- změna původních zájmů 
- zhoršení vzhledu a péče o ze-

vnějšek 
V případě, že zjistíme některý z výše 

uvedených příznaků, či mnohem častěji 
jejich kombinaci, měli bychom co nej-
rychleji adekvátně reagovat, především 
pak: 
volat lékaře 

-  neváhejte volat lékaře jestliže je ně-
kdo pod vlivem drog a hrozí otrava, 
lékaře volejte i tehdy, jestliže účinek 
drog odezněl, ale přetrvávají duševní 
problémy nebo halucinace 

dlouhodobá výchovná strategie 
-  nespoléhejte na zázračná okamžitá 

řešení 
naslouchejte druhému 
-  vyslechnout někoho ještě neznamená 

přistupovat na jeho stanovisko 
důsledky 
-  jestliže není člověk ochoten ke změ-

ně, měl by nést důsledky 
Naopak existují určité zásady pro to, 

co by se rozhodně dělat nemělo: 
- nepopírejte a neskrývejte problém 
- nezanedbávejte sourozence ani 

bezpečnost dalších lidí ve spo-
lečné domácnosti 

- nefinancujte zneužívání drog a 
neusnadňujte ho 

- nedejte se vydírat 
- nevěřte tvrzení, že má někdo 

drogy pod kontrolou 
- nevyhrožujte něčím, co nechcete 

a nebo nemůžete splnit 
- do nekonečna neustupujte 

Snažte se především své děti poučit 
o následcích užívání drog a o nebezpečí, 
které jim hrozí. Rovněž je poučte, jak se 
mají chovat, pokud by jim někdo drogu 
nabízel. 

V případě potřeby se neváhejte obrá-
tit na svého lékaře, linky důvěry a krizo-
vá centra, nebo Policii ČR. 

npor. Bc. Václav Vlček 
vedoucí oddělení PČR Palkovice 

dotazovala se Karla Menšíková
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Představujeme společenské organizace (6) 
 

 
Název organizace: Myslivecké 
sdružení Olešná Palkovice 

 
Založena v roce 1946, první předse-

da František Bílek 
Současný předseda: František Ku-

chař 
Celkový počet členů 25, počet členů 

výboru 7 
Schůze výboru se konají jednou mě-

síčně, členské schůze 5 krát do roka. 
Největší akce r.2006: myslivecké 

hody v restauraci“Pod Habešem“v mě-
síci leden-únor. Chystané akce v r.2007 
– myslivecké hody. 

K významu a účelu spolku se vyjádřil 
předseda František Kuchař slovy:.. 
“Hlavní význam je chov a lov zvěře 
v revíru o rozloze 1280 hektarů. Majite-
lem této honitby je honební společen-
stvo Palkovice,což je sdružení vlastníků 
soukromých a obecních pozemků, jehož 
nejvyšším orgánem je valná hromada. 
Myslivecké sdružení Olešná má tuto ho-
nitbu v nájmu. Nové členy přijímáme 
omezeně, ale průběžně, což je omezeno 
počtem hektarů revíru. Členský popla-
tek je 300 korun, to je jen u nás ve 
sdružení, jinak je získání loveckého lístku 
dražší. Lovecká sezóna je, dá se říci, 
skoro celý rok, protože když se neloví 
užitková zvěř, tak se loví zvěř škodící 
myslivosti. Situace je trochu kompliko-
vaná, protože psi a kočky může lovit 

pouze myslivecká stráž, tu máme zříze-
nou v počtu čtyř členů. Hlavní lovecká 
sezóna začíná 15. května lovem srnců  
a končí 15. ledna - kdy se ještě střílí zvěř 
vysoká. A co nám způsobují občané 
v lesích? Největší problém nám dělají 
motorkáři, dále neukáznění cyklisté  
a „koňaři“. Nevadí nám, pokud nám lidé 
jezdí na koních nebo na motorkách po 
lesních cestách, ale stále více jezdí mimo 
tyto cesty např. po zarostlých chodníč-
cích a také v porostech, kde bývá zvěř. 
Také není dobré, když před koněm běží 
pes, který plaší zvěř. „Borůvkáři“ a hou-
baři nám vůbec nevadí. 

Mimo lov máme v plánu obnovování 
a údržbu stávajících mysliveckých zaří-
zení, posedů krmelců ad.. Každý člen 
má i svou brigádnickou povinnost podle 
možnosti a věku. 

Podílíme se na přípravě obecních 
dožínek - vaříme srnčí guláš. Myslivec-
kou chatu na Bařině zapůjčujeme pro 
veřejnost za režijní poplatek. V současné 
době nemůže být dobudována a zařízena 
noclehárna na chatě z důvodu nedosta-
čujících finančních prostředků.“ 

Na můj dotaz na závěr, kteří jsou 
nejzdatnější členové sdružení odpověděl 
předseda, že všichni jsou dobří, ale jedni 
z nejlepších, kteří se myslivosti nejvíce 
věnují jsou Karel Lukeš, František Vy-
vial, Ladislav Řezníček a Miroslav Ko-
řenský. 
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Kino 
 

 
Hostel II 
Nový americký horor. Další filmový ma-
sakr pro milovníky opravdových hororů!  
Režisér Eli Roth se vrací do českých kin 
12. července a krví opět nešetřil... 
Pátek 16. 11. 2007 v 19.30 hod. 
Vstupné 35 Kč 
Doporučená přístupnost: od 18 let,  
české titulky, 100 minut, širokoúhlý, 
premiéra: 12. července 2006 
 

Rush Hour 3 - Tentokráte v Paříži 
Nová americká komedie. Ve třetí „Křižovat-
ce smrti“ to Carter a Lee rozbalí v Paříži...  

Pátek 23. 11. 2007 v 19.30 hod. 
Vstupné 35 Kč 
Doporučená přístupnost: od 12 let,  
české titulky, 91 minut, širokoúhlý, 
premiéra: 6. září 2006 

 

Koření života 
Nová americká komedie. Recept na 
štěstí v žádné kuchařce nenajdete... 
Pátek 30. 11. 2007 v 19.30 hod. 
Vstupné 35 Kč 
Doporučená přístupnost: od 12 let,  
české titulky, 104 minut, širokoúhlý, 
premiéra: 13. září 2006 
 

 
 

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 12. 11. 2007. Vychází osmkrát ročně 

 
 

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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Zajišťujeme: 
----------------------------------------------------------- 
• sjednávání objednávek smutečních obřadů, 
• převozy zesnulých – nepřetržitě 24 hodin, 
• tisk parte včetně zpracování grafických návrhů, 
• smuteční reprodukovanou hudbu, 
• smuteční květinovou vazbu,                                              
• smutečního řečníka, 
• prodej hřbitovního zboží, 
• správu a údržbu hřbitovů, 
• agendu související s hrobovou matrikou, 
• pronájem hrobových míst, 
• výkopy hrobů. 
----------------------------------------------------------- 

 
 

Adresa: Radniční 10, 738 01  Frýdek – Místek 
Telefon: 558 432 204 

E-mail: info@pietas.info 
Nepřetržitá služba: 604 555 500 (převozy zesnulých) 

www.pietas.info 
 

Provozní doba: pondělí až pátek od 7.30 do 15.00 hodin 
Provozovatel: TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek 
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