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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané,  
 

pomalu končí plesová sezona a spousta z vás se mě ptá, 
proč obec zase nepořádá svůj reprezentační ples. Odpověď 
je jednoduchá. V Palkovicích a na Myslíku je každým rokem 
pořádáno okolo desíti plesů, proto si myslím, že tance a zá-
bavy chtiví spoluobčané se mají kde vyřádit. Zdá se nám 
zbytečné ostatním organizátorům plesů konkurovat jak ter-
mínem, tak i programem. Raději podporujeme ostatní kul-
turní a sportovní akce během celého zbytku roku. Namátkou 
dětský den, lampiónový průvod, školní jarmark a mnoho, spíš nepočítaně, dalších.   

Letošní zima je k nám milosrdná, proto se už v lednu začalo pokračovat ve vý-
stavbě kanalizačního sběrače na horní konec a Myslík. Chápu vaše připomínky 
k rozbité cestě, špinavým autům a plotům. Komunikace bude v měsíci březnu proza-
tímně „polepena“ tak, aby byla lépe sjízdná, ovšem s celkovou rekonstrukcí povrchu 
budeme muset počkat do první poloviny roku 2009. Mezitím dojde k výstavbě chod-
níku směr horní konec – Myslík. V současné době je zaměřována výškopisně  
i polohově komunikace přes Osadu, ať může být zpracována projektová dokumenta-
ce na rozšíření cesty o cyklostezku a chodník od transformátoru až po hranici 
s katastrem Lysůvek. Začátkem ledna byl dán do užívání staronový sál v tělocvičně  
a pokračuje se v dostavbě celého tělocvičného areálu. Věříme, že celá stavba bude 
v měsíci červnu letošního roku dokončena a kompletně zkolaudována. Chci využít 
této příležitosti k vyhlášení jakéhosi konkurzu či výběrového řízení na správce nebo 
spíše managera sportovních a kulturních zařízení, kterých má obec v majetku za více 
než 60 milionů Kč. V současné době se využitím tělocvičen, hřišť a kulturního domu 
zabýváme s místostarostou okrajově, proto chceme, ať je obci k dispozici člověk, 
který se bude zabývat provozem těchto zařízení naplno. Případné nabídky na spolu-
práci můžete podávat písemně na obecní úřad.  

Vážení spoluobčané přeji vám krásný zbytek února a věřím, že tuto zimu už hra-
vě přežijeme bez bezhlavého přívalu sněhu, i když trošku mrazu bychom jistě všichni 
přivítali.  

Váš starosta Radim Bača 
 

 

 

Pranostika 
 

 
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě 

v březnu poleze za kamna. 
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý 

horký srpen. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 4 

 

V únoru sníh a led – v létě nanesou 
včely med. 

 
Když o Hromnicích sněží, jaro není 

daleko. 
 
Jaké je počasí o Popeleční středě, 

takové se drží celý rok. Prší-li na sv. Ma-
těje, bude se brzo sít. 

 
 
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Starosta obce Palkovice svolává na středu 27. února 2008  
v 17.00 hodin v kinosále Kulturního domu v Palkovicích  

ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Palkovice 
 

Návrh programu: 
1) Zahájení 
2) Usnesení z jednání Rady obce Palkovice 
3) Rozpočet na rok 2008 
4) Různé 
5) Rozprava 
6) Usnesení 
7) Závěr 

Zasedání je veřejné 
Radim Bača v.r. 

starosta 
 

 
Usnesení 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 
17.12.2007 v Restauraci Pod Habešem v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 

 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu rady obce od  22.10.2007 do 3.12.2007. 
2) Rozbor hospodaření obce Palkovice a stav finančních prostředků na účtech 

k 30.11.2007. 
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3) Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace ve školním roce 2006 / 2007. 

4) Zprávu finančního výboru. 
5) Zprávu kontrolního výboru. 

 
II. Schvaluje: 
1) Program zasedání zatupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Martin Kurečka, Ing. Vladimír Bača, Aleš 

Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Stanislav Harabiš, Ing. František 

Žídek. 
4) Rozpočtové změny č.3 dle přílohy č. 1. 
5) Pověřuje radu obce prováděním rozpočtových změn do výše 500 000 Kč 

v jednotlivých oddílech paragrafech výdajů a oddílech paragrafech nebo polož-
kách příjmů rozpočtu obce do příštího zasedání zastupitelstva obce. 

6) Rozpočtový výhled Obce Palkovice na dobu 2008 až 2016. 
7) Rozpočtové provizorium na rok 2008 ve výši 20% skutečných výdajů roku 

2007 s platností do 29.2. 2008. 
8) Přílohu č. 1/2008 ke smlouvě o dílo mezi Frýdeckou skládkou a.s. a Obcí Pal-

kovice o stanovení cen za nakládání s komunálním odpadem od 1.1.2008 
9) Ceník pro rok 2008 ke smlouvě č. S/100213/34100013/001/2007 mezi 

firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Obcí Palkovice. 
10) Leasingovou smlouvu č. 3780060 mezi ČSOB Leasing a.s. a Obcí Palkovice 

na zakoupení traktoru Zetor Proxima. 
11) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a p. Vladimírem Holišem, Kozlovice 359 

na prodej pozemku parc.č. 276 k.ú. Myslík o výměře 168 m2 pod budovou 
Myslík 200. 

12) Kupní smlouvu mezi p. Hanou Zlou, Palkovice 636 a Obcí Palkovice na odkup 
pozemku parc.č. 1631 k.ú. Palkovice o výměře 400 m2. 

13) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Palkovice a Severomoravskými 
vodovody a kanalizacemi a.s. z důvodu výstavby a provozování vodovodu včet-
ně ochranného pásma a příslušenství na parc. č. 216/1 k.ú. Palkovice 
v rozsahu 615 m2. 

14) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a manžely Ševčíkovými, Palkovice 608, na 
prodej pozemku parc.č. 133 k.ú. Palkovice o výměře 58 m2.  

15) Smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí 
Palkovice z důvodu provozování podzemního kabelového vedení NN na parc.  
č. 1423 k.ú. Palkovice (Kulhánek) 

16) Smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném zřízení věcného břemene mezi ČEZ 
Distribuce a.s. a Obcí Palkovice z důvodu provozování venkovního vedení NN 
na parc. č. 3096/1 k.ú. Palkovice (Trčkovi) 
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17) Záměr prodeje obecního pozemku parc.č. 1047/2 k.ú. Myslík o výměře 400 m2. 
18) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a Ing. Štěpánem Šňupárkem na provedení 

návrhu stavby a studie pro rekonstrukci a modernizaci centra obce Palkovice. 
19) Smlouvu mezi Obcí Palkovice a firmou Značky Morava a.s. o zpracování pro-

jektové dokumentace na akci „Dobudování tras pro cyklisty kolem veřejných 
komunikací v Obci Palkovice“. 

20) Částku ve výši 125 000 Kč pro nákup akcií společnosti Lyžování za domem a.s.. 
21) Návrh na odpis pohledávek dle přílohy č. 1. 
22) Mandátní smlouvu č. 07009 o autorském dozoru projektanta na stavbě kanali-

zace 1. etapa. 
23) Smlouvu o zajištění technického dozoru fi. Proter – stav s.r.o. o technickém  

a ekonomickém dozoru investora na stavbě kanalizace 1. etapa. 
24) Vyhlášku č. 2/2007 o poplatku za odpady v roce 2008. 
25) Smlouvu s fi. ČSAD Frýdek – Místek o zajištění dopravní obslužnosti na rok 

2008. 
26) Smlouvu o budoucí smlouvě s fi. Festbau o nástavbě budovy Palkovice 619. 
27) Přijetí bezúplatného převodu komunikace parc.č. 6 k.ú. Palkovice do majetku 

Obce Palkovice. 
28) Výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci 

„Dobudování tras pro cyklisty kolem veřejných komunikací v obci Palkovice“ 
s vítězem fi. Značky Morava a.s. 
 

III. Zamítá: 
1) Smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí 

Palkovice z důvodu provozování podzemního kabelového vedení NN na parc.  
č. 3117 k.ú. Palkovice (Španihel) 
 

IV. Ukládá: 
1) Kontrolnímu a finančnímu výboru dohodnout termín a zajistit jednání o prodeji 

bývalých společností s.r.o. s účastí obce a podat zprávu o výsledku na příštím 
zasedání zastupitelstva. 
 

V. Pověřuje: 
1) Starostu obce podpisem kupní smlouvy s nejvýše nabízejícím subjektem za pro-

dej budovy Myslík 119 (stará škola). 
 

VI. Navrhuje: 
1) Částku 1000 Kč jako úplatu za zřízení věcného břemene na výstavbu a provo-

zování podzemního kabelového vedení na parc. č. 3117 k.ú. Palkovice. 
 
   Radim Bača         Aleš Kubala 
  Starosta obce    Místostarosta obce 
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Palkovice č. 2/2007 
ze dne 17.12.2007, 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2006 obce Palkovice o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo Obce Palkovice se na svém zasedání konaném dne 17.12.2007 
usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. I 
Čl. 6 odst. 1 vyhlášky č. 1/2006 o sazbě poplatku se mění takto: 
1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí  

500,- Kč a je tvořena: 
a) z částky  243,-  Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 257,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skuteč-

ných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunální-
ho odpadu. Rozúčtování skutečných nákladů je uvedeno v příloze č. 2 

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určená nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu ka-
lendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci měsíce. 

    

Čl. II 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008 
 

       Radim Bača                     Aleš Kubala 
          starosta                                  místostarosta  
 
 
 
 

Příloha č. 2 
 
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů na území  
                                     obce Palkovice 

Sazbu poplatku tvoří: 
a) částka  243,- Kč na osobu uvedenou v čl. 3 odst. 1 a kalendářní rok  
b) částka  257,- Kč podle následujícího rozúčtování: 
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Sazba částky b) = SN/PP 
 
SN… Skutečné náklady na sběr, svoz a uložení netříděného komunál-

ního odpadu za rok 2006 činí Kč 814.708,50    
PP….Počet poplatníků 3168 tj. počet trvale bydlících obyvatel k datu 3.12.2007 

činí  2967 osob + 201 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci  
 
Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt 

Sazba poplatku v Kč za osobu a rok 500,- 

 
Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci 

Sazba poplatku v Kč za stavbu a rok 500,- 

 
 

Upozornění – odvoz popelnic 
 
Na základě informace firmy AVE, která zajišťuje odvoz odpadu z popelnic, 

upozorňujeme občany, že svozový den, tj. každé sudé úterý, začíná  
v 6.00 hodin a trvá až do odvezení popelnic. Popelnice, která bude vystavena 
v poledních hodinách a firma již tímto úsekem projela, nebude vyvezena. 

 
 

 
Třiďte odpad! 

 
Vážení spoluobčané,       

rok 2007 nám uběhl jako voda  
a opět v úvodu nového roku mám po-
vinnost Vás seznámit s problematikou 
odpadového hospodářství a vyhláškou, 
která je v celém znění v těchto listech. 

Úvodem bych chtěl zmínit systém 
svozu odpadu a jeho hospodaření s ním. 
Odpady v popelnici, jak jistě všichni ví-
te, jsou sváženy každé sudé  úterý. Na 
odlehlých místech máme rozmístěné 
kontejnery, do kterých se ukládá netřídi-
telný odpad. Naopak na odpady tříděné 

(plasty, sklo, papír) jsou rozmístěny spe-
ciální kontejnery, které jsou vyváženy 
dle harmonogramu firmy Frýdecká sklád-
ka, a.s.. Pravidelně 2x v roce se sváží 
nebezpečný a velkoobjemový odpad 
v předem stanovených termínech. Další 
možnost uložení velkoobjemových od-
padů a odpadů nebezpečných je v pros-
torách haly Obecního úřadu, které se 
snažíme po domluvě Vás občanů s pra-
covníky OÚ využívat. Tento systém nám 
všem v obci umožňuje dokonale roztřídit 
odpad a dál ho jako tříděný odprodat. 
Bohužel díky odpadům nevytříděným, 
kterých je čím dál víc, přicházíme o pe-
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níze, kterými můžeme uhradit část ná-
kladů za svoz a manipulaci s ním. 

Jak možná někteří víte, Moravsko-
slezský kraj ve spolupráci s firmou EKO-
KOM každoročně vyhlašuje soutěž v tří-
dění odpadů a naše obec se v roce 
2006 umístila na velmi sympatickém  
6. místě v kategorii obcí do 4000 tis. 
obyvatel. Naopak v loňském roce 2007 
jsme se neumístili na hodnocených mís-
tech a v první desítce se umístily okolní 
obce jako Metylovice, Čeladná či Raš-
kovice. Jak je vidno, máme co dohánět. 

S tímto problémem taky částečně 
souvisí poplatky za odpady, které jsou 
nepříjemnou povinností každého z nás. 
Již v loni náklady za svoz odpadů výraz-
ně přesáhly částku 400,- Kč na osobu. 
V letošním roce ceny skladkovného, 
energií a nafty stoupají. Malý podíl příj-
mů za vytříděný odpad a celková kalku-
lace nás vedla k dlouhému a názorově 

otevřenému jednání zastupitelstva. To 
nakonec rozhodlo o zvýšení poplatku  
o 100,- Kč na osobu a rok, ale i tato 
celková částka 500,- Kč nám dle před-
pokladu nepokryje náklady pro rok 
2008. Závěrem chci reagovat na otázky 
spoluobčanů, proč musí platit odpady  
i naši nejmenší. I když s vámi můžeme 
souhlasit, musíme konstatovat, že zákon 
nerozlišuje věk občana a tento fakt ni-
kdo z nás nemůže ovlivnit. 

Ještě chci připomenout několika ob-
čanům, kteří nestihli zaplatit poplatky 
z minulého roku, aby tak učinili co nej-
dříve! 

S přáním všeho dobrého v roce 2008 
Vás zdraví členové naší komise. 

 
Slavomír Bača 

předseda komise cestovního ruchu  
a místního hospodářství 

 
 
 

 
Kubánkov – Nový rok 2008 

 
Po bujaré silvestrovské noci plné 

raket, bouchání a světelných efektů se 
probouzela nejvyšší hora Palkovických 
hůrek do poklidného prvního dne nové-
ho roku 2008. Byla připravená k tradič-
nímu uvítání účastníků novoročního set-
kání z širokého i dalekého okolí. K slav-
nostní náladě v tomto zimním ročním 
období přispělo svým dílem i počasí. Ně-
kolik málo stupňů pod bodem mrazu, 
zasněžené kopce, posypané čerstvým 
sněhovým prašanem, občas vykouklo  
i sluníčko, prostě překrásná zimní idyl-
ka. 

Přestože programově je vítání Nové-
ho roku plánováno až na jedenáctou 
hodinu, již po deváté přicházejí první 
účastníci a louka se začíná pomalu 
naplňovat. Personál „první pomoci – 
v mysliveckém krmelci“ má najednou 
s přípravou „svařáku" a  čaje s rumem 
plné ruce práce. Lidé se navzájem vítají, 
tisknou si ruce, objímají se, nescházejí 
ani polibky a přání pevného zdraví, 
štěstí, pokoje a úspěchů v nastávajícím 
novém roce. To vše opakovaně dokres-
luje překrásnou sváteční pohodu. Znovu 
se zde po roce setkávají známí a přátelé 
jak místní, tak i z okolních vesnic, ale  
i ze vzdálenějších míst našeho kraje. 
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Spočítat počet účastníků by bylo nad 
lidské síly, ale při vší skromnosti to bylo 
určitě přes 400. Potěšením a zpestře-
ním programu byla účast hostů, zejména 
hasičského sboru obce Kozlovice, který 
si první jízdou v těchto zimních podmín-
kách vyzkoušel svou novou automobi-
lovou hasičskou cisternu zn. Renault. 
Před vánočními svátky ji zakoupila obec 
Kozlovice za téměř čtyři a třičtvrtě 
miliónu korun. Dětem udělala radost 
tradiční účast jezdeckých koní s jezdci 
v kovbojském oblečení. Dalším milým 
hostem a zároveň nejstarším účastníkem 
byl pan Bohumír Laník, předseda tu-
ristického oddílu z nedalekých Fryčovic. 
V minulém roce na podzim se dožil  
87 let (13. 9. 1920). Mohli bychom mu 
závidět jeho optimismus, radost ze ži-
vota a lásku k přírodě. Jak se mi ve vší 
skromnosti svěřil, byl to pravě on, který 
se svými kamarády a přáteli již před  
34 lety založil tradici „Novoročního 
vyšlapu na Kubánkov“. Takže ten náš 
vyšlap, který si vlastně jen přisvojujeme 
za svůj, je ve skutečnosti jeho devítileté 
dítě. 

Tím jsme se spolu s úsměvem a stis-
kem rukou rozloučili. S přáním, abychom 
se při jubilejních 35. a 10. narozeninách 
všichni ve zdraví 1. ledna 2009 na 
Kubánkově znovu setkali. 

Nejmladším účastníkem setkání byl 
sedmnáctiměsíční chlapeček Timotej 
Buňka z Myslíku. A pokud mu rodiče na 
památku schovají toto číslo Palkovic-
kých listů, bude se moci jednou pochvá-
lit, třeba svým dětem: „....já tam tenkrát 
také byl, a byl jsem nejmladší.....“. 

Příjezd hudebníků kapely Palkovjan-
ka, zapálení novoroční vatry, to bylo to 

pravé „ořechové“, na co všichni netrpě-
livě čekali, a co ještě více povzneslo 
slavnostní náladu. 

Přesně v půldvanácté louka na Ku-
bánkově oněměla. To když hudebníci 
hráli českou národní hymnu. Po ní pan 
Aleš Kubala – místostarosta obce, přiví-
tal všechny přítomné a pronesl s přípit-
kem novoroční zdravici. 

Kapela Palkovjanka vyhrávala pěkně 
od podlahy, a to nejen k poslechu, ale  
i k tanci. S vůní kouře hořícího táboráku 
se míchala vůně vařonky, slivovice, 
rumu i skořice svařeného vína. K tomu 
všemu - radost, úsměvy a fantastická 
nálada všech těch, kteří přišli. 

Najednou tu byla třináctá hodina  
a s ní i čas na rozloučení. Poslední 
pozdravy, poslední stisky rukou a slib, za 
rok opět nashledanou! 

Co říci a napsat na závěr? Za tím 
vším pěkným a milým co se rok co rok 
na Kubánkově odehrává, stojí neviditel-
ná řada, neviditelný štáb ochotných lidí, 
kteří si zaslouží velké a srdečné poděko-
vání! Řekněte sami, kde jinde jsou hu-
debníci ochotni tak brzy ráno na Nový 
rok vstát, přivítat občany po odsloužené 
mši svaté a pak koncertovat do pozd-
ního odpoledne venku pod širým nebem 
a nejednou i při zamrzání trubek. To vše 
platí i o řidiči panu Čestmíru Krčovi, le-
sákům družstva Beskyd-Agro za posta-
vení hranice táboráku, místním hasičům 
za dovoz hudebníků a požární dohled, 
traktoristovi družstva Kamilu Ondryášo-
vi, který těžkou technikou zabezpečoval 
sjízdnost cest, Jardovi Jankovi, který 
schůdnost a sjízdnost cest udržoval posy-
pem, personálu mysliveckého krmelce 
za přípravu chutného občerstvení, i těm 
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ostatním pořadatelům, kteří měli celou 
akci organizačně na starosti. Poděko-
vání patří i panu Františku Řebíčkovi za 
každoroční bezplatný pronájem louky. 
Takže takový štáb ochotných lidí je 
zapotřebí, aby se taková akce mohla 
vůbec uskutečnit. Věřím, že se mnou 
budete všichni souhlasit, když jim všem 
za Vás za všechny vyslovím ještě jednou 
veřejné uznání a poděkování. 

Samotné, a o nic menší poděkování 
patří i Vám, všem účastníkům novoroč-
ního setkání, za přízeň a hojnou účast. 

Za rok při jubilejním desátém roční-
ku, všichni nashledanou! 

Za organizační výbor OÚ 
 

Textová část: Stanislav Harabiš 
Foto: Zdeněk Lukeš

 
 
 

 
Tříkrálová sbírka 2008 

 
Začátek letošního roku 

byl po mnohé občany České 
republiky plný očekávání. 
Vláda a zákonodárci si totiž 
pro nás připravili daňovou reformu, 
která by měla přinést kýžený užitek pro 
státní kasu. A tak většina z nás určitě 
začala počítat, kolik mu vlastně tato 
reforma přinese, či naopak vezme. 

Začátek letošního roku byl pro mno-
hé občany Palkovic plný očekávání. 
Charita Česká republika si totiž pro nás 
připravila tradiční akci, která také ně-
komu něco vezme a jinému naopak zase 
dá. Tato charitativní akce se letos kona-
la v celé ČR již poosmé a nesla název 
Tříkrálová sbírka 2008. 

Ve dnech 6. a 7. ledna obcházely 
skupinky koledníků jednotlivé domác-
nosti a vybíraly do zapečetěných kasiček 
dobrovolné příspěvky. Celkem se v le-
tošním roce podařilo zajistit 15 skupi-
nek, které prošly téměř všechny části  
a kouty obce Palkovic a Myslíku. Za 
zpěvu koled popřáli koledníci občanům 
do nového roku vše nejlepší a zároveň 

označovali symboly K+M+B domovní 
dveře a zápraží. 

Tato akce je v Palkovicích velmi ob-
líbená a rok od roku se vybírají stále vět-
ší a větší částky. Ani letos nás občané 
nenechali na holičkách a s velkým zá-
jmem otevírali své domovy a především 
svá srdce. Radost a optimismus byly cítit 
na míle daleko a jednotlivé skupiny vra-
cely své kasičky mnohdy skoro plné. 
Děti se tak jako každý rok prohýbaly 
pod plnými košíky sladkostí, a to se pak 
koleduje. 

Letos jsme posunuli laťku zase o po-
řádný kus dál. Vybralo se celkem 
68 936,50 Kč, a to je samozřejmě opět 
nejvyšší částka v dosavadní historii. Le-
tos to bylo navýšeno tím, že se do této 
akce (v rámci Charity Frýdek-Místek) za-
pojil také Myslík (minulé roky výtěžek 
z Myslíku zůstával v Charitě Frenštát). 
Letos se zde vybralo 11 949 Kč. V části 
Palkovice se pak vybralo neskutečných 
56 987,50Kč, a to je vlastně také re-
kord. 

Budu velmi zvědavý, jak jsme dopadli 
ve srovnání s ostatními obcemi. Trou-
fám si říct, že budeme někde mezi prv-
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ními. Výsledky za Charitu FM nebyly 
v době vzniku tohoto článku zveřejněny, 
poněvadž se ještě nepodařilo rozpečetit 
a spočítat všechny kasičky. 

Průběžné výsledky můžete sledovat na 
webových stránkách pořadatele sbírky 
www.charita.cz nebo www.fm.caritas.cz.. 
Výtěžek sbírky v převážné většině bude 
použit na projekty v rámci Charity Frý-
dek – Místek (detailní záměry jsou uve-
deny na webu Charity), malá část peněz 
pak putuje na charitativní projekty do 
Prahy a také do zahraničí. 

Závěrem bych chtěl v první řadě moc 
poděkovat všem dětem, které se zúčast-
nily koledování, neboť pro ně je to pou-

čení do budoucnosti, že pomáhat lidem 
je dnes (přes složitost doby) stále ještě 
normální věc. Děkuji také všem dospě-
lým - vedoucím skupinek, kteří obětovali 
svůj volný čas a pomohli tak jistě dobré 
věci. V neposlední řadě patří velké podě-
kování všem dobrovolným dárcům, ob-
čanům Palkovic, kteří přispívali mnohdy 
opravdu v obrovských částkách (s ohle-
dem na dnešní kupní sílu peněz) a ukázali 
tak stále přetrvávající zájem pomoci dru-
hým v jejich tíživé situaci. 

Těšíme se na v pořadí deváté kole-
dování a věříme, že ani tentokrát nepři-
jdeme zkrátka. 

Ing. Tomáš Huďa
 
 

 
 

Tříkrálová sbírka v Palkovicích  
a Myslíku 

 
V minulých tříkrálových dnech pro-

běhla v obou částech naší obce tradiční 
tříkrálová sbírka. Děkujeme panu Tomá-
ši Huďovi, který byl hlavním organizáto-
rem a garantem sbírky. Rovněž děkuje-
me všem dobrovolníkům, kteří s poklad-
ničkami navštívili naše domácnosti a na-

sbírali vysokou sumu – 68 936,50 Kč.  
I při veškeré snaze organizátorů by akce 
nebyla úspěšná, pokud by srdce lidí 
zůstala uzavřena a stejně uzavřené by 
zůstaly i jejich peněženky. Děkuji proto 
co nejsrdečněji všem, kdo na tuto akci 
Charity přispěli. 

Karla Menšíková 
místopředsedkyně MO – KDU-ČSL 

v Palkovicích
 

 
 
 

Ukončení projektu  
„U nás v Palkovicích“ 

 
Dne 23.ledna 2008 se v prostorách 

„Restaurace pod Habešem“ uskutečnil 
závěrečný seminář k projektu „U nás 
v Palkovicích“- dodávka marketingových 
aktivit. 

Organizátorem akce byla firma ŠMÍ-
RA-PRINT, s.r.o. z Ostravy, která tuto 
zakázku získala ve výběrovém řízení dne 
19.3.2007. Závěrečného semináře, kte-
rý byl rekapitulací zkušeností z realizace 
projektu se účastnili: místní podnikatelé 
v oblasti cestovního ruchu, zástupci in-
formačních kanceláří, starostové okol-
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ních obcí, zástupce ARR, televize PO-
LAR NOVA, rádio ORION, subdodava-
telé projektu a zastupitelé obce Palkovi-
ce v čele s vedením obce. 

Jednotlivé marketingové aktivity de-
finované v projektu byly plněny v soula-
du s harmonogramem projektu.  

Uvádíme rekapitulaci:  
 
1. Informační systém 

Vítací a loučící se tabule – 6 dvojic – tj. 
Celkem 12 ks 
Informační panely (Palkovice-centrum, 
Myslík-kaple) – 2 ks 
Sloupky se směrovkami  
– 19 ks sloupků 
– 47 ks směrovek 
Vyhlídková panoramata (Palkovice-nad 
hájenkou, Myslík) – 2 ks 
Informační tabulky k turistickým atrakti-
vitám – 9 ks 

 
2. Tištěné materiály 

Turistická mapa Palkovic          5000 ks 
Kniha „U nás v Palkovicích“  
– čeština 500 ks 
– angličtina 100 ks 
– polština 100 ks 
Brožura “Cestovní ruch v Palkovicích” 
(Čj,Aj,Pj) 3000 ks 
Letáček „Turistické atraktivity Palkovic“- 
– čeština 5000 ks 
– angličtina 1500 ks 
– polština 1000 ks 
Letáček „Poutní místa Palkovic a okolí“ 
– čeština 5000 ks 
– angličtina 1500ks 
– polština 1000ks 

 
3. Vytvoření samostatného interne-

tového portálu – Cestovní ruch – kom-

pletní informace vč. fotografií v češtině, 
angličtině a polštině a navíc 3D vizualiza-
ce  - obce Palkovice - inovativní prvek – 
atraktivní forma webové prezentace obce 

 
4. Závěrečný seminář  - 54 osob – 

restaurace Pod Habešem - 23.1.2008 
 
5. Účast na veletrhu – REGION-

TOUR  a GO Brno - 10.-13.1.2008 
 
6. Trička s potiskem - 200 ks 
 
7. Zpracování grafického manuálu 

jednotného vizuálního stylu obce Palko-
vice 5 ks – listinná podoba – svázané lis-
ty pevnou vazbou 5 ks -  elektronická 
podoba - CD 

 
Největší důraz byl kladen na kvalitní 

zpracování historické části knihy o Pal-
kovicích. 

Tuto jsme vytvořili postupně za spo-
lupráce p.Jaromíra Šupiny a letopisecké 
komise obce (Jindřich Plaček, Jaroslav 
Kubala, Martin Kurečka) a paní Martiny 
Němcové Dragonové z Ostravské Uni-
verzity. Historická část byla upravována 
z původních 45 stran na pouhých  
20 stran – dle zadání v projektu.Kniha 
pak byla doplněna o historické fotogra-
fie z archivu pana Jaromíra Šupiny.  

Druhá polovina knihy je věnována 
cestovnímu ruchu – zde se nacházejí fo-
tografie pana Františka Řezníčka, Miro-
slava Lyska a archivu společnosti ŠMÍ-
RA-PRINT s.r.o.. Text připravila Iveta 
Trochtová ve spolupráci s panem Miro-
slavem Lyskem a místními podnikateli. 

V průběhu realizace projektu došlo 
k několika drobným změnám, které jsme 
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zapracovali pod heslem „nic není pro-
blém“: 
- předělával se název kaple na Myslí-

ku: kaple Sedmibolestné Panny Ma-
rie (dříve sv.Ducha) 

- přesouvala se vyhlídka Palkovice ze 
silnice nad Olešnou (směr do Chle-
bovic) pod les nad hájenku (bylo při-
způsobeno i orientační značení – 
směrovky) 

- byly přidány směrovky a informační 
tabule k novým turistickým cílům a to 
k památníkům II.světové války na 
Myslíku i v centru Palkovic 

- na trička se znakem obce, logotypem 
a názvem Palkovice byla přidána na-
víc vlajka České republiky 

- k webovým stránkám o cestovním 
ruchu, kde jsme roztřídili informace  
o turistických atraktivitách a službách 
cestovního ruchu v obci, byla přidána 
3D vizualizace obce Palkovice (průlet 
letadlem nad obcí s vyznačením důle-
žitých objektů jak pro občany tak pro 
turisty vč. fotografií, podrobných in-
formací a odkazů na jednotlivé webo-
vé stránky)  

- stánek pro obec na mezinárodním 
veletrhu cestovního ruchu byl posta-
ven po schválení vedením obce spo-
lečný pro obec Palkovice a obec 
Krásná (práce na obou projektech 
prováděla současně stejná firma) 

 
Doba realizace projektu činila 10 mě-

síců. 
 

Osobní komentář: 
Byla jsem pověřena majitelem firmy 

ŠMÍRA-PRINT s.r.o. panem Ing. Pav-
lem Šmírou vedením této zakázky od je-

ho podpisu smlouvy až po splnění po-
slední dodávky dle harmonogramu akce.  

Musím přiznat, že práce na projektu 
mne celou naplnila nejen proto, že jsem 
občanem obce a bydlím tady, ale i tím, 
že jsem současně měla rozpracovaný  
podobný projektu pro obec Krásná. Ně-
které kroky jsem zvládala s určitou leh-
kostí. Organizačně to nebyl vůbec žádný 
problém. Nejhezčí na této práci bylo, 
pohybovat se v terénu mezi lidmi, nejen 
těmi, kteří objekty cestovního ruchu 
vlastní, nebo je mají v nájmu, ale i oby-
čejní místní obyvatelé, kteří projevovali 
zájem opravdu pomoci projektu a dodali 
informace, které jsme několikrát doda-
tečně zapracovávali.  

Dnes již obec znám nejen z pohledu 
„geodeta“, ale i z pohledu turisty, cyklis-
ty, lyžaře nebo jen člověka, který k nám 
přijde relaxovat. A vězte, že má kde, že 
mu máme co nabídnout.  

Ukažte mi v okolí obec, která může 
nabídnout návštěvníkům: vyjížďku na ko-
ních, solnou jeskyni, aromalázně, sauny, 
bezbariérový bazén s protiproudem pro 
cvičení nejen těhotných, ale i batolat  
s maminkami, dvě sjezdovky z toho jed-
nu s večerním lyžováním a umělým za-
sněžováním, ubytování najednou pro 
150 osob na jednom místě vč. beach-
volejbalového kurtu, tenisového kurtu, 
venkovního bazénu, kino, dále pak ma-
lebné penziony, rybolov, na okraji obce 
dva aquaparky letní a zimní, naučnou 
stezku, turistické trasy a tři cyklotrasy vč. 
jedné mezinárodní GREEN WAY, nád-
herné poutní místo Myslíkovské Lurdy 
ale také vyžití pro motorkáře - areál 
ENDURO atd. 
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Tato věta by neměla konce, kdy-
bych jí teď nestopla. Chcete-li o obci vě-
dět vše, otevřete si prosím stránky 
www.palkovice.cz/pruvodce, anebo se 
jen stavte na Obecním úřadě a požádej-
te o tištěné materiály, které jsou Vám 
všem k dispozici zdarma. 

Poděkování za kvalitní spolupráci pa-
tří vedení obce, autorovi projektu panu 

Ing.Miroslavovi Lyskovi, všem občanům, 
kteří mi pomáhali se sběrem informací  
a také subdodavatelům akce – firmě 
IMAGE STUDIO s.r.o. Ostrava, V-sign 
s.r.o. Třinec, ASPENA s.r.o. Ostrava   
a GEODIS s.r.o. Brno. 

V Ostravě, 24.ledna 2008  
 

Iveta Trochtová
 
 

 
 

Podpořte udělení turistické  
známky pro Palkovice 

 
Vážení občané Palkovic a Myslíku. 

V závěru projektu „U nás v Palko-
vicích“ jsme zvažovali, jakou další aktivi-
tou v popularizaci obce můžeme pokra-
čovat. Dotační tituly tohoto charakteru 
se mění a v současné době se teprve 
ujasňují. Proto zatím není zřejmé, který 
by byl vhodný a zda-li bude Obci Palko-
vice a jejím potřebám vyhovovat.  

Jedna drobná možnost se však nabí-
zí. Není sice dotována, ale pokud se po-
daří, může v místech, kde se bude reali-
zovat, přinést drobný zisk z prodeje  
a obci další zajímavý a sběratelsky mo-
mentálně vyhledávaný suvenýr. Jde o tu-
ristickou známku - malý dřevěný oválek 
se zajímavým motivem místa, kterého se 
týká. Pro Palkovice je navržen motiv 
Myslíkovských Lurd a název známky 
„Palkovice – Palkovické Hůrky“.  

Dnes takovýchto známek existuje 
v České republice okolo 1 500 druhů. 
V okolí Palkovic je mají např. Hukvaldy, 
Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek 
atd.  

Z úvodního jednání, které proběhlo 
mezi Obcí Palkovice a vydavatelem těch-
to známek  v lednu na veletrhu Region 
Tour v Brně vyplývá, že její udělení  
a následná výroba jsou pro Palkovice  
reálné. Bude však záviset i na reakcích, 
týkajících se  zveřejnění tohoto záměru 
na webových stránkách firmy Turistické 
známky s. r. o.: 

http://www.turisticke-
znamky.cz/pripravovane.php. 

 
Zveřejnění by mělo proběhnout prá-

vě v době, kdy bude k dispozici tento 
zpravodaj. Pokud chcete, aby se Palko-
vice zařadily mezi tzv. turistická znám-
ková místa, můžete tento záměr svým 
pozitivním hlasem a komentářem pod-
pořit. Z jednoho PC můžete hlasovat  
i vícekrát, avšak podle pravidel, které 
jsou tam uvedeny – tj. vždy s odstupem 
24 hodin.  

Není to sice pro život obce věc zda-
leka zásadní, nicméně může přispět 
k jejímu milému zviditelnění. Podle mé-
ho názoru i názoru vedení obce si Pal-
kovice svou turistickou známku zaslouží.  

Miroslav Lysek
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Základní škola Palkovice 
 

 

 
 
Zápis žáků do první třídy  
- Základní škola Palkovice 

 
Vždy v období od 15. ledna do 15. 

února probíhá na základních školách 
v celé republice zápis dětí do 1. třídy. 

18. ledna v odpoledních hodinách  
a 19. ledna 2008 dopoledne, proběhl 
zápis dětí do první třídy ZŠ Palkovice. 
Tentokrát to bylo ve znamení „řemesel“. 
Budoucí prvňáčci byli uvítáni malými 
řemeslníky a umělci – žáky 5. třídy,  
 

kteří pro ně připravili některé úkoly, jež 
plnili před vlastním aktem zápisu. Akce 
se všem líbila a již se těší na svůj první 
školní den. Rodiče a doprovázející si 
prohlédli prostory školy a seznámili se 
tak s prostředím, do kterého vstoupí je-
jich děti v září 2008. Průběh zápisu do-
kumentují fotografie. 

Výsledky zápisu ukazuje tabulka: 
 

K zápisu se poprvé dostavilo 
celkem: 

21 

Z toho chlapců 9 

Z toho děvčat 12 

Žádá o odklad povinné školní 
docházky 

3 

Po odkladu povinné školní do-
cházky bude přijato: 2 

 
připravilo Ředitelství ZŠ Palkovice 

dotazovala se Karla Menšíková 

 
 

 
Lyžařský kurz žáků 7. třídy 

 
Ve dnech 14. 1. až 18. 1.2008 se 

uskutečnil na sjezdovce v Palkovicích ly-
žařský kurz 7. třídy. Lyžařský výcvik 
proběhl pod vedením učitelů tělesné vý-
chovy a zároveň lyžařských instruktorů - 
paní učitelky Alice Gorelové a pana uči-
tele Pavla Tomalíka. Snažili se nás nau-
čit co nejvíce a také nám lyžování různě 
zpestřovali, aby nás to bavilo. Tímto jim 

děkujeme za trpělivost. Velké poděko-
vání patří majiteli sjezdovky panu Kami-
lu Trochtovi, který nám umožnil výcvik 
bezplatně, a také všem zaměstnancům 
sjezdovky, hlavně vedoucímu panu Či-
košovi. 

Doufáme, že své nabyté zkušenosti 
uplatníme při plánovaných lyžařských 
závodech, které se uskuteční snad kon-
cem února. 

Žákyně 7. třídy 
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Mateřská škola Palkovice 
 

 
Co je nového  
v naší Mateřské škole 

 
Když přijdete do naší Mateřské školy 

„Radost“ v Palkovicích, dýchne na Vás 
již při vstupu příjemná atmosféra. Po-
mohl nám ji vytvořit pan ing. Kamil 
Trochta. 

Zrealizoval náš nápad a společně se 
svým otcem vyrobil krásné „policové 
bloky“ ze dřeva. Naše MŠ tak získala 
novou „image“. Vznikly tak nové pro-

story pro vystavování dětských prací. 
Velice nás pomoc pana Trochty těší. 
Udělal radost nejen dětem a zaměstnan-
cům, ale také všem, kteří naší MŠ  
navštíví. 

Prostřednictvím Palkovických listů mu 
děkujeme a velice si jeho práce a ochoty 
vážíme. Přejeme mu spoustu zdraví, po-
hody a šikovné ruce v další práci. 

 
připravili zaměstnanci MŠ 

dotazovala se Karla Menšíková 
 
 
 

 
Zápis dětí do Mateřské školy 

 
Ředitelství Základní školy a mateřské 

školy Palkovice oznamuje, že zápis dětí 
do MŠ proběhne dne 20.2.2008 
v budově MŠ v době od 8 do 10 hod. 
a od 14:30 do 16 hod. 

K zápisu potřebujete:  
Žádost o přijetí dítěte potvrzenou 

dětským lékařem (vyzvedněte si ji pře-
dem v MŠ), dále občanský průkaz, rod-
ný list a kartu zdravotního pojištění dítě-
te. 

 
 
 

 
 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme 
 
Jsi anděl bez křídel,  
co umí lásku dát, 
jsi anděl bez křídel, 
co umí krásně se smát, 
jsi anděl bez křídel,  
co nás vždy pohladí 
jsi anděl bez křídel,  
co nikdy nezradí, 

od Tebe nejsladší  
je každá pusinka 
andílku nejdražší, 
jsi naše maminka. 
 

Redakční rada palkovických listů vy-
brala tyto úvodní verše záměrně – 
v prosinci 2007 a lednu 2008 mezi 
jubilanty jasně převažují ženy, které osla-
vily „kulatá“ a „půlkulatá“ životní jubilea.  
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V prosinci to byly: 
paní Zdeňka Mičulková, Palkovice, 
paní Anna Balcarová, Myslík, 
paní Marie Zlá, Palkovice, 
paní Drahomíra Michálková, Palko-
vice, 
 
v lednu: 
paní Marie Opělová, Palkovice 
a paní Anna Gachová, Palkovice. 

 
Milé jubilantky, přejeme Vám, aby 

jste těch pusinek ještě hodně dostaly  
a také rozdaly. 

 

Samozřejmě nezapomínáme ani na 
dva zástupce „silného“ pohlaví – v pro-
sinci 2007 oslavili významná životní ju-
bilea pánové Bedřich Halata z Pal-
kovic a Mgr. Alois Bílský, rovněž 
z Palkovic. 

 
Všem jmenovaným přejeme do dal-

ších let mnoho štěstí, zdraví a životní 
pohody. 

 
Zastupitelstvo obce,  

Rada obce, SPOZ a Redakční rada 
Palkovických listů. 

 
 

 
 

Rozloučili jsme se… 
 
A láska zůstala, 
ta smrti nezná… 

 
 
 
 

Uplynulé měsíce – listopad a pro-
sinec 2007, a také počátek roku 
2008 však nebyly jen obdobím oslav  
a radosti. 

 
V listopadu jsme se navždy rozloučili 

s paní Andělou Vyvialovou z Myslí-
ka, panem MUDr. Jiřím Holkem 
z Palkovic, a paní Marií Kubalovou 
z Palkovic. 

 
V prosinci nás opustili – pan Jaro-

slav Hrtoň z Palkovic a pan Břeti-
slav Marák z Myslíka. 

Prázdná jsou místa, 
kde zazníval Tvůj hlas, 
však vzpomínka na Tebe 
zůstane navždy v nás. 
Pro nás jsi pracoval, pro nás 
jsi žil, za vše Ti děkujem, 
hodný jsi byl… 
 
Ani první polovina měsíce ledna le-

tošního roku neušetřila dvě rodiny v obci 
přesmutných okamžiků.  

Své nejbližší navždy opustili pan  
Ervin Zdieblo z Palkovic a pan Zde-
něk Vlk z Palkovic. 

 
Všem pozůstalým vyslovujeme hlu-

bokou a upřímnou soustrast. 
 

Zastupitelstvo obce,  
Rada obce, SPOZ a Redakční rada 

Palkovických listů. 
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Změny ve veřejné  
linkové dopravě 

 
Autobusové linky, nové jízdní řády, 

nové zastávky, zrušené autobusové za-
stávky, a k tomu ještě, proč to, proč ne 
to a tak nějak podobně. To byly nejčas-
tější otázky, připomínky a žádosti o vy-
světlení, případně o provedení určitých 
změn v průběhu měsíce prosince, v led-
nu a občas i dosud. Věřte, že jich skuteč-
ně nebylo málo. Určitě několik desítek  
a možná i stovek. To však nejen od ob-
čanů z Palkovic a Myslíku, ale i soused-
ních Kozlovic, Lhotky a Metylovic. Ně-
které Vaše připomínky však byly i drsněj-
šího charakteru, nechci zrovna použít 
slova "vulgárnější" (Na co tam na té obci 
jste, proč jste to dovolili, dělejte s tím ně-
co a podobně.) A to vše i přesto, že jsme 
na uvedené změny, které nás ve veřejné 
linkové dopravě čekají, upozorňovali již 
v minulém čísle Palkovických listů. 

Ještě jednou na vysvětlenou, a to 
v první řadě, je nutno říci, že zmíněné 
obce na provedených změnách nenesou 
žádnou vinu a také nic neschvalovaly. 
Otázka dopravy přes město byla a je 
dlouhodobě v řešení bezpečnosti silniční 
dopravy (hlavně pro odbočování vlevo). 
Řešením bylo pověřeno město Frýdek-
Místek a jeho magistrát to stálo nemálo 
finančních nákladů, včetně nádražního 
podchodu. Ale o tom bylo popsáno již 
hodně stránek v denním tisku, hlavně 
pak v týdeníku „Frýdecko-Místecko“. 

Abychom Vás přesvědčili, že ani 
obecním úřadům nebyly změny milé,  
a že jsme Vaše připomínky a dotazy bra-

li vážně a společně je řešili, dovolujeme 
si otisknout společnou žádost všech čtyř 
obcí, zaslanou přepravci ČSAD Frýdek-
Místek v plném znění. A to již z data  
29. 11. 2007, tedy ještě před nabytím 
platnosti nových jízdních řádů (celá žá-
dost viz str. 20). 

Výsledkem této společné žádosti  
a jednání s představitelem dopravce 
ČSAD F-M panem Ing. Bielým je doho-
da, že některé spoje veřejné linkové do-
pravy směřujících z Frýdku-Místku do 
Kozlovic a Lhotky přes Palkovice, even-
tuelně přes Metylovice, budou zajíždět 
na nově zřízenou zastávku „Frýdek-
Místek – poliklinika“ a pokračovat na 
zastávku Frýdek-Místek Slezan 03. 
Z technických a časových důvodů však 
není možné odklonit všechny spoje linek 
číslo 860 301 a 860 324. Ke změnám 
dojde při úpravě celostátních změn  
jízdních řádů, to je od 2. 3. 2008. Do  
té doby musíme mít společnou trpěli-
vost. 

Uvedené změny by se měly týkat, za-
tím bez záruky, linky 860 301 Frýdek-
Místek - Kozlovice spojů: číslo 7 (8.01) – 
9 (9.07) – 11 (11.33) – 17 (12.36) – 47 
(13.35) – 27 (14.23) – 25 (14.33),  
u linky číslo 860 324 Frýdek-Místek-
Lhotka spojů číslo 29 (10.15) – 9 
(14.40) – 49 (14.42). V závorce jsou 
uvedeny časy odjezdu jednotlivých spojů 
ze zastávky Frýdek-Místek, autobusové 
nádraží. V praxi by to mělo znamenat, 
že autobus by měl dojet na nově zříze-
nou zastávku u „polikliniky“ za 2 až  
3 minuty. 
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Dnes jste obdrželi v Palkovických lis-
tech, jako přílohu, nově zpracované 
jízdní řády všech linek projíždějících na-
šimi obcemi a není jich opravdu málo. 
Jen pro zajímavost, ve směru do F-M je 
to 44 spojů a zpět 47 spojů, za pouhý 
jeden den. Takovou dopravní obslužnos-
tí se může pochválit jen málokterá obec 
v naší republice. Vy v tomto jízdním řá-
du, kde bylo již pamatováno na  nově 
zřízenou zastávku F-M poliklinika, máte 
zatím odjezdy neoznačené - s prázdným 
políčkem. Prosím, abyste si po vydání 
úředních změn jízdních řádů (2. 3. 
2008) časy odjezdu autobusů sami do-

plnili. Uvedené úpravy časově zřejmě 
ovlivní příjezdy a odjezdy ze všech zastá-
vek po celé trati. Bude s tím nutno počí-
tat a i tyto změny si poopravit. 

Věřím, že většina z Vás příjme tyto 
změny či úpravy s povděkem, a proto 
mi dovolte vyslovit za Vás za všechny,  
i za všechny obce panu Ing. Bielemu sr-
dečné a upřímné poděkování za vstřícné 
jednání. A Vám všem cestujícím, pří-
jemné, spokojené a bezpečné cestování. 

 
Za komisi dopravy při OÚ  

Stanislav Harabiš

 
 
 

Myslivecké sdružení Olešná 
 

 
Na myslivecké chatě 

 
Měsíc listopad a prosinec patřil od 

dávné minulosti k hlavní myslivecké se-
zóně. Sice neodborně, ale říkalo se také, 
i k mysliveckým žním. Ze všech lesních 
koutů se ozývalo myslivecké „hala-li-
li...“. Ovšem ty tam jsou časy. Postupně 
se mění charakter lesů, ale i hospoda-
ření na zemědělské půdě. Tím také ne-
ustalé ubývá lesní zvěře, zejména zajíců 
a bažantů. Ne jinak je tomu v myslivec-
kém sdružení Olešná v Palkovicích, ale  
i v širokém okolí. V některých sdruže-
ních se dokonce zajíc stává raritou a ba-
žant vymizel úplně. 

V našem palkovickém sdružení se  
o chov zvěře intenzivně staráme a inves-
tujeme do chovu nemalé finanční pro-
středky. Nákupem živých zajíců a bažan-

tů, převážně z Jižní Moravy, se nám 
pomalu daří i rodové křížení a postupné 
zvyšování stavu této zvěře. 

Díky těmto dobrým a zlepšujícím se 
podmínkám jsme si mohli také dovolit 
uspořádat prvního prosince 2007 větší 
hon za účasti členů sdružení a pozva-
ných hostů. Dříve však, než jsme mohli 
odtroubit začátek honu a vstoupit do re-
víru a první leče, jsme byli poctěni  
návštěvou Policie České republiky z Pal-
kovic a pracovnicemi Policie České re-
publiky z Frýdku-Místku, kteří společně 
provedli kontrolu na požití alkoholu, 
zbrojních průkazů a ověření loveckých 
zbraní. A protože kontrola dopadla 
dobře, proběhl v odpoledních hodinách 
na naše místní podmínky úspěšně i vý-
řad ulovené zvěře. Osm zajíců, osm ba-
žantů a jedna liška (viz. foto). Ulovené 
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zvěře mohlo byt i více, ale nestřílelo se 
po všem, co se pohnulo a byly i leče 
s čerstvě vypuštěnou zvěří, kde se zajíc 
nestřílel vůbec. 

Odměnou pro všechny střelce i hon-
ce, za vydařený hon v nepříliš dobrých 
povětrnostních podmínkách a dešti, bylo 
pozvání na poslední leč, do útulně 
vyhřáté chaty s chutným zvěřinovým 
občerstvením. 

Teď stojí před myslivci rok neúnavné 
práce, starosti o zvěř, oprava a stavba 
krmelců, podávaní léků k zabránění 
nemoci zvěře, které ji mohou postih-
nout, letní příprava na příští zimu, suše-

ní sena pro zvěř a podobně. Je nutné 
připomenout a oznámit veřejnosti, že 
s potravou pro zvěř nám hodně pomáhá 
i mládež z naší školy. Především sběrem 
žaludů a kaštanů, což je pro zvěř v těž-
kých mrazivých, zimních podmínkách 
vítanou pochoutkou. 

A to vše jen proto, abychom si za 
rok, podobný hon tomu letošnímu, 
mohli znovu zopakovat. 

S pozdravem „lovu, lesu, lovu zdar!“ 
 
František Kuchař, Stanislav Harabiš 

Foto: Miroslav Damek 

 
 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice 
 

 
Výroční zpráva SDH Palkovice 

 
Sbor dobrovolných hasičů v Palkovi-

cích má ke dni konání valné hromady 
70 členů, z toho 24 žen. Výbor má  
11 členů a sešel se během roku 15x 
s nadprůměrnou účastí. 

Na úseku kulturním pořádáme hasič-
ský večírek, na který vás všechny srdeč-
ně zvu. Bude se konat 16. února 2008 
v Restauraci pod Habešem. 

Vypomáháme skoro při všech kul-
turních akcích pořádaných obecním úřa-
dem, jako je výšlap na Kubánkov, vítání 
jara aneb zabijačkové hody, dožínky… 

Pro členy byl uspořádán zájezd na 
jižní Moravu s návštěvou vinného skle-
pa, se zastávkami v Luhačovicích a le-
teckém muzeu v Kunovicích. 

Náš sbor disponuje  následující tech-
nikou: zásahové vozidlo T 815 a Avia  

A 30, provozní vozidla A 20 Furgon, 
Voltswagen transportér 4x4 a veterán 
Robur Lo 3000. Máme čerpadla PS8, 
PS12, PS12 Fires, plovoucí čerpadlo  
a DS12. Dále do vybavení patří moto-
rová pila, elektrocentrála, dýchací pří-
stroje Saturn a jiné přípravky a pomůc-
ky. Tato technika byla použita a prově-
řená 38 výjezdy, jednak k požárům - 3x, 
k záplavám - 7x a zbytek výjezdů se tý-
kal tzv. technické výpomoci jako likvida-
ce hmyzu (sršni, vosy atd.), čištění kaná-
lů, otevření bytu, požární dozor apod.. 
Samozřejmě se podílíme na údržbě po-
žární techniky, výstroje a výzbroje, na 
údržbě budov, garáží a přilehlých 
prostor. 

Na soutěžním poli se nám v průběhu 
minulého roku moc nedařilo. Oporou 
družstva mužů jsou paradoxně ženy - za-
stanou na soutěži muže, kteří prostě ne-
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přijdou nebo nemají čas. Pořádáme dvě 
soutěže, a to noční „O pohár palkovické 
sjezdovky - Memoriál Miloslava Menší-
ka“, a denní „O pohár starosty obce“. 
Na tyto soutěže jsme vždy perfektně 
připraveni, ale „pohár“ většinou zmizí 
za hranicemi obce. 

Poděkování patří všem sponzorům  
a dobrovolně přispívajícím občanům, 
Obecnímu úřadu v Palkovicích za vstříc-
nou spolupráci. Přeji všem mnoho štěs-
tí, málo nebo vůbec žádné požáry  
a hlavně hodně pevného zdraví a nervů 
v  roce 2008. 

Čestmír Krč 
starosta SDH Palkovice 

 
 
 

Výbor SDH Palkovice  
pracuje ve složení: 

 
Starosta     Čestmír Krč 
Místostarosta    Martin Polášek 
Velitel     Tomáš Opěla 
Zástupce velitele   Martin Ramík 

Jednatel    Pavla Fucimanová 
Pokladník    Marie Mertová 
Technik     Milan Skurka 
Kronikář    Petra Opělová 
Členové výboru    Josef Prokop 
     Věra Kuchařová 
     Šárka Menšíková 

 
 
 

Sport… 
 

 
Stolní tenis v Palkovicích 
 
Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych vás krátce seznámil se 
součastným stavem ping-pongu v naší 
obci. 

Nejdříve pár slov o této krásné hře… 
Stolní tenis, nebo - li ping-pong 

vznikl v Číně. K nám se dostal z Velké 
Británie, kde byla tato hra na počátku 
20. století již populární. Zlatá éra česko-
slovenského ping pongu začala rokem 
1932 a trvala celých 20 let. Získali jsme 
29 zlatých medailí z mistrovství světa. 
Nyní světovou špičku ovládají převážně 
hráči z Číny. 

Stolní tenis patří k vůbec nejrychlej-
ším a nejrozšířenějším sportům. Řada 

hráčů s ping-pongem vlastně nikdy ne-
skončí – na úrovni okresních přeborů lze 
najít i sedmdesátileté hráče, kteří již nižší 
fyzickou kondici nahrazují zkušeností  
a úderovou technikou. 

V Palkovicích máme nyní 3 družstva. 
Družstvo „A“, které hraje okresní 

soutěž 1. třídy a ze součastného 3. mís-
ta budou bojovat o postup do vyšší třídy. 

Družstvo „B“, hraje okresní soutěž  
3. třídy a družstvo žáků ZŠ, které z dů-
vodu nedokončeného sálu zatím trénuje 
v omezeném počtu. 

V prosinci 2007 jsme v Kozlovicích 
vybojovali 1. místo v turnaji žáků obcí 
povodí Ondřejnice. Mezi žáky máme  
i talenty, jako Lukáš Blažek, který 
v loňském roce obsadil 3. místo v pře-
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boru Moravskoslezského kraje mladších 
žáků. 

Nyní netrpělivě očekáváme dokon-
čení sálu pro ping-pong, v horní části tě-
locvičny, kde bude možnost trénovat 
denně na šesti stolech, což povede urči-
tě k masovějšímu rozvoji tohoto sportu 
v obci. Zájemci z řad žáků a dospělých 
se mohou již nyní přihlásit u mě na tele-
fonu 775 238 833. Nepožadujeme 
žádné přeborníky, stačí zájemci i o re-
kreační hru. Kdo se bude chtít v ping 
pongu dále rozvíjet a zlepšovat, tomu 
nebudeme bránit a rádi ho přivítáme 

v našich družstvech. Také bych rád na-
šel dva spolupracovníky pro vedení mlá-
deže, neboť jí bude patřit budoucnost 
ping-pongu v Palkovicích. 

Vše vypukne dnem otevření nového 
sálu pro stolní tenis, kde bych chtěl pozvat 
i paní Marii Hrachovou, stříbrnou medai-
listku z mistrovství Evropy v roce 1984. 

Závěrem bych chtěl poděkovat obci 
Palkovice za zakoupení nového stolu 
pro naše žáky. 

S pozdravem „Sportu zdar“ se loučí 
 

Miloslav Weigert 
 
 

 
 

Bazén Narcis 
 
Jsme rádi, že jsou u nás maminky 

s dětmi spokojeny, jak s lekcemi, tak  
i s prostředím. Svědčí o tom přírůstek 
nových malých plavců, a to i v zimním 
období. Nejmenší plavci, kteří se ve vě-
ku kolem šesti měsíců umí i potápět, byli 
všichni vyfoceni pod vodou. Bylo to je-
jich první nejpěknější „podvodní“ vy-
svědčení. Maminky si mohou po ukon-

čení lekce užít volného času v bazénu 
(viz. foto – děti v kruzích). 

Chtěli bychom pochválit Marušku 
Kociánovou z Palkovic, která má 2 roky 
a 5 měsíců. Už v tomto věku je schopna 
sama plavat bez jakýchkoliv pomůcek  
a pomoci. Samozřejmě pod dohledem 
bedlivé maminky. Spokojenost malé 
plavkyně lze vyčíst z její rozzářené tvá-
řičky (viz. foto). 

připravili manželé Schaynovi 
dotazovala se Karla Menšíková 

 
 
 

Lidé kolem nás 
 

 
Na světové soutěži v Japonsku 

 
Snem snad každého z nás je podívat 

se „do světa“. Ne každému se to podaří. 
Tím šťastným, který si mohl splnit svůj 
sen, byl v listopadu minulého roku Jaro-
slav Wojnar. A to vše díky své aktivitě 

ve zdravotní organizaci ROSKA, ale  
o tom již náš rozhovor: 

Jak došlo k tomu, že jste jel soutě-
žit do Japonska? 

„Abych vám pravdu řekl, mám v so-
bě stále mnoho dojmů. Na to mistrovství 
světa v Japonsku jsem se chystal dost 
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dlouho. Jezdil jsem na republikové srazy 
do Pardubic na soutěže v oboru košikář-
ství. Velice mě zklamalo, že nám dali 
v Japonsku takové zadání, které vyho-
vovalo jim více než nám.“ 

Jaká to tedy byla soutěž? 
„Měl jsem za úkol v časovém limitu 

zhotovit koš. Byla to však práce s lýkem 
a bambusem a lepidlem. Takové práce, 
které my jako košikáři tady neděláme. 
Myslel jsem si, že když tam přijedu, pře-
svědčím je, abych dělal košík podle své-
ho, podle své techniky, ale neuspěl 
jsem.“ 

Jak početná byla tedy ta česká vý-
prava? 

„Soutěžících bylo 22 z oboru aranžo-
vání květin, práce s počítači, šití, háčko-
vání, tvorba s hlínou - modelářství, ma-
lování. Košikář jsem byl jediný, což mě 
překvapilo. Za každý stát v tom oboru 
mohli soutěžit pouze tři. Při zahájení 
jsem napočítal 61 státních vlajek. Vše 
bylo spojeno ještě s jinou akcí než byli 
postižení. Měl jsem tu čest nést naši 
českou vlajku před japonským princem, 
který nás všechny ve sportovní hale 
v městě Shizuoka přivítal.“ 

Zpátky k soutěži košikářů, jak jste 
dopadl? 

„Ve stejném oboru závodilo celkem 
10 účastníků, z toho byl jeden „Raku-
šák“, pak já za naší republiku, dále státy 
asijské, exotické jako Havaj a samo-
zřejmě Japonci. Měli tenounké prstíčky, 
ručičky, takže v pletení měli strašně 
velkou výhodu. Snažil jsem se ukázat, že 
i já to zvládnu, protože jsem se musel 
učit za“provozu“novou techniku, opačně 
než jsem zvyklý. Rakouský reprezentant 
košík do časového limitu neudělal. Já 

jsem dosáhl v limitu čtvrtého místa. 
Oceněny byly jen tři místa, čtvrté místo 
bylo ohodnoceno diplomem za účast na 
mistrovství. Jako suvenýr jsem dostal ja-
ponské kimono a vzácný obraz od sou-
těžícího, který vyhrál.“ 

Tolik soutěž a jak jste tam trávili 
volné dny? 

„V podstatě to dovolená nebyla. Po 
ubytování v komfortním hotelu, nás 
anglicky mluvící tlumočník informoval, 
kde je nejbližší obchod, kde se sejdeme 
každý den a pak nás vždy odvezli do 
haly. Tam se soutěžilo. Všude byly jazy-
kové problémy, v bankách při výměně 
peněz, v obchodech, takže jsme chodili 
více pohromadě, mnohdy s naším tlu-
močníkem. Jediný den jsme si objednali 
malý vyhlídkový autobus, který nás vy-
vezl na kopec nad město, odkud byla 
nádherná vyhlídka i na přístav a na zná-
mou sopku Fudžijama. Byl jsem poprvé 
v životě u moře, kde jsme zastihli  
i nádherný západ slunce. Ještě je zajíma-
vé, že jsem každý večer cítil v našem 
pokoji lehké zemětřesení, protože sopka 
je stále činná. Každý večer vyjížděli 
městem hasiči a vyhlašovali, asi pro 
občany, pohotovost. Z Tokia mám záži-
tek jen ten, že jsme tam po čtrnáctiho-
dinovém letu přistáli, projížděli Tokiem 
až na dálnici do zmiňovaného města 
Shizuoka, kde jsme soutěžili a bydleli.“ 

Jak jste zvládal japonskou stravu? 
„Japonskou stravu jsem zvládal doce-

la solidně. Říkal jsem si, jedu do světa, 
tak s sebou nebudu nosit klobásky  
a chleba. Všude jsem se snažil jíst jejich 
jídlo. Bylo to velmi zajímavé. Dávají 
malé porce, hlavně rybí pochoutky  
s mořskými řasami a s hranolkami nebo 
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rýží, ale jen tak čtyři nebo pět kousků, 
což je pro nás málo. Jídlo je ale velmi 
syté, což mě překvapilo. Při jídle s hůl-
čičkami byla i nějaká legrace. Dali jsme 
si i jejich pivo.“ 

Rozhovor s panem Wojnarem pokra-
čoval i dalšími zajímavostmi Japonska, 
ale protože dotyčný spoluobčan je aktiv-
ní v mnoha našich organizacích, jistě se  
 

mnozí dozvědí mnohem více od něho 
samotného. 

Za zajímavý zahraniční rozhovor po-
děkoval Vilém Vlk. 

Vyslovuji tímto poděkování sponzo-
rům – jednotlivcům i organizacím za 
finanční podporu na tuto cestu. 

 
Jaroslav Wojnar

  
 

Seniorklub 
 

 
V letošním roce je tomu 25 let od 

vzniku Klubu důchodců v Palkovi-
cích.Toto výročí si připomenuli členové 
Seniorklubu na výroční členské schůzi 
dne 23. ledna v kinosále. Po jednání vy-
stoupila divadelní skupina Zd. Krulikov-
ského “lašského krále“ s pásmem písni-
ček a vyprávění ve slezském nářečí. Avi-
zovaná divadelní hra “Ondráš a Juráš“ 
se z technických důvodu nehrála. 

 
Aktivita návštěvnosti za rok 

2007 (v závorce počet členů): 
Leden: výroční schůze a film (53), 

únor: beseda se zahrádkáři (44), březen 
akce k MDŽ“Vám ženy“ (62), duben: zá-
jezd burza Polsko (47), květen:zájezd 
Slezsko (37), rehabilitace Dudince Slo-
vensko (22), červen: Televize Ostrava 
(44), účast Klubů povodí Ondřejnice (4),  
červenec: “smažení vaječiny“ (72), srpen 
“plackové hody“ (74), září: zájezd Hrčava 
(43), říjen: burza Polsko (43), listopad: 
beseda s MUDr. Urbančíkovou (62), pro-
sinec: “Mikulašská zábava“ (62). 

Celkem: besedy l7l, společenské akce 
25l, zájezdy l7l, návštěvy l2 a různé 75 

Celková celoroční návštěvnost 680 
členů. 

 
Plán aktivity na rok 2008 (data 

budou uvedena ve skřínce a obecním 
rozhlase): leden: výroční schůze a diva-
dlo, únor: cestopisná beseda, březen: 
akce “Vám ženy“ k MDŽ, duben: zájezd 
burza Polsko, květen: zájezd Arboretum 
Pisařovice, Polsko, červen: “smažení va-
ječiny“, srpen: “plackové hody“, září: zá-
jezd na Lysou horu, říjen: zájezd do Ne-
známa, listopad: beseda s lékařem-lékár-
nicí, prosinec: „Mikulašská zábava“. 

 
Členská základna: k datu l. led-

na 2008 je registrováno l76 členů, 
v průběhu let 2006 - 2007 zemřelo  
5 členů, celkem je tedy l7l členů. Nej-
starší člen je pan Mgr. Alois Bílský,  
93 let. 

Úspěšný byl loňský rok: závazek  
5 členů, získáno celkem l7 členů, a to 
zásluhou péče o zdraví se zahájením zá-
jezdu na rehabilitace na Slovensko. Stále 
přijímáme další členy mezi nás, přihláš-
ky na našich společenských akcích ! 
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Členové výboru: ze zdravotních 
důvodu odstoupil dlouholetý člen pan 
Miloslav Toman a bude čestným čle-
nem,nově byla kooptována do výboru 
paní Anna Seibertová.Zájemci o členství 
občanů Myslíka se mohou přihlásit  
u paní Marie Skurkové. 

Naše organizace spolupracuje s Klu-
by důchodců “Povodí Ondřejnice“, letos 
bude setkání zástupců ve Staré Vsi, dále 
navázána spolupráce s kluby důchodců 
mimo tento region - Sedliště a Lučina. 

 
Jubilanti 2008: náš Seniorklub ve-

de evidenci jubilantů s kulatým výročím, 
letos s výročím – 70 let - l2 členů  
 

a s výročím 80 let - 9 členů. „Pogratulu- 
jeme“ osobně i v „Palkovických listech“ 
od dubna do prosince 2l členům. Již 
dnes blahopřejeme! 

 
Různé: kronika Seniorklubu je ve-

dena od roku l995 a je k nahlédnutí na 
každé akci klubu, doplněna texty a foto-
grafiemi. 

Některé akce let 2003-2007 jsou za-
chyceny též na videokazetách. 

I v letošním roce jsou přihlášeni čle-
nové na rekondiční pobyty na Sloven-
sku, bližší informace má členka výboru 
p. Jarmila Lederová 

 
Informace podal Vilém Vlk 

 
 

 

 
 
 

Obvodní oddělení Policie ČR Palkovice 
 

 
Vážení spoluobčané,  

kriminalita ve společ-
nosti byla, je, bude a sa-
ma nevymizí. Společným 

zájmem nás všech, je žít v lokalitě, která 
je bezpečná a pro život příjemnější. 

O existenci prvků pasivní či aktivní 
ochrany majetku, mezi které mimo jiné 

Pozvánka 
 

Seniorklub v Palkovicích zve své členy a spoluobčany na tyto dvě akce  
v I. čtvrtletí roku 2008: 

• ve středu 20. února v klubovně Kulturního domu v 16:30 hodin be-
seda s Mgr. A. Skácelovou na téma „Léky a lékárna“, v l8 hodin beseda 
s panem Jaroslavem Wojnarem na téma: “Byl jsem v Japonsku“ 

• ve středu 5. března 2008 v l6.30 hodin akce k MDŽ “Vám ženy“  
v kinosále Kulturního domu. V programu vystoupí “Hurčánek“, dále sólisté  
a scénky s hudbou. 
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patří kvalitní bezpečnostní zámky či sig-
nalizační zabezpečovací zařízení, víme 
všichni. Důležité však také je, nebýt 
lhostejný ke svému okolí. Spousta in-
formací, které by napomohly k předchá-
zení či odhalení páchané trestné činnos-
ti, zůstává nevyužitých. Jsou uloženy  
v mysli občanů, kteří se obávají, či ne-
chtějí informace poskytnout. Myslí si, že 
se jich to netýká. Opak je pravdou. 

Jelikož policisté plní spoustu služeb-
ních úkolů, a ne vždy se trvale zdržují na 
policejním oddělení, dochází k tomu, že 
některá oznámení od občanů učiněné 
na OOP Palkovice, jsou bez odezvy,  
z důvodu nepřítomnosti. Jednoduchou 
cestou, jak upozornit na skutečnosti, 

které jsou předmětem našeho společné-
ho zájmu, je použít bezplatnou telefonní 
linku Policie ČR „158“. Prostřednictvím 
takto učiněného oznámení, je zajištěn 
okamžitý přenos informace k policistům 
ve vaší obci. Proto neváhejte a volejte, 
chráníte sebe i své okolí. 

Dále Vás informujeme, že byly vytvo-
řeny webové stránky Okresního ředitel-
ství Policie ČR ve Frýdku – Místku 
“www.pcrfm.cz“. Prostřednictvím těchto 
stránek aktuálně informujeme o práci 
policie, bezpečnostní problematice, ra-
dách a informacích pro občany. 

 
Vaše obvodní oddělení  

PČR Palkovice 
 

 
 

 
 

 

Představujeme společenské organizace (8) 
 

 
Hledání “Žlutého kvítku“ 

 
Koncem listopadu hlásil obecní roz-

hlas „něco“ o žlutém kvítku, což jsem 
zaslechl na poslední chvíli. Proto jsem 
v sobotu l. prosince 2007, za stálého 
deště šel hledat po vesnici žlutý kvítek. 
Přišel jsem k místnímu kulturnímu do-
mu, kde se mezi mládeží ozýval název 
této květinky. Snad ji našli, proto jsem 
šel za nimi po schodech do kina. Na 
chodbě mě překvapilo asi 11 propagač-
ních panelů, snad s 350 fotografiemi 
z přírody a klubovny. A kolem mně zněl 
smích těch, kteří se na nich poznávali. 
Přistupuji blíže a kochám se pohledem 
na ty černobílé i barevné vzpomínkové 
záběry z táborů, soutěží, závodů a po-

chodů. Pomyslel jsem si, že tady, mezi 
děti a mládež nepatřím, vždyť mám na 
krku několik desítek křížků. S pozván-
kou v kapse jsem ale vstoupil do kinosá-
lu, který byl zcela zaplněn smějícími se 
přítomnými. 

Ptám se svého přítele Jaromíra Šu-
pinu, alias vedoucího tohoto shromáž-
dění, proč název “Žlutý kvítek“ a on mi 
odpověděl: “Znáte Foglarovy knihy? 
Tam je o tom řeč, a také, když jsem 
v roce l987 oddíl společně s dalšími za-
kládal, kvetl u nás na zahradě žlutý kví-
tek - mochna husí. Tomu jsem porozu-
měl. 

Plánovaný začátek se trochu zdržel 
kvůli čekání na účinkující, kteří měli 
v Kozlovicích nacvičování na blížící se 
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vystoupení folklorního souboru Hurčá-
nek, ale čekání oživily písničky, jenž čle-
nové oddílu sepsali během tábora v Je-
seníku a společně také nazpívali. Po do-
znění se promítaly nejstarší fotografie 
z oddílové činnosti od roku 1987. Mlá-
dež pak bouřlivým potleskem přivítala 
hosty - Mgr. Ludmilu Skarkovou, Marti-
nu Mertovou, Martinu Vyvialovou a také 
místostarostu obce Aleše Kubalu, který 
se obětavě zapojil do přípravy projekce 
a obsluhy mixážního pultu. Sál ztichl  
a na podiu uváděly dvě dívky celý pro-
gram. Dozvěděli jsme se, že za 20 let 
existence oddílu jím prošlo 222 členů, 
kteří pracovali v družinách pod názvy – 
Kamzíci, Tygři, Sovy, Klokani, Delfíni, 
Orli a Bobři. Zvláštní družinou jsou nej-
menší členové, částečně ještě povinní 
mateřskou školkou pod vedením Kateři-
ny Barešové a Kateřiny Šupinové. Dru-
hou neméně významnou družinou jsou ti 
nejstarší, kteří již z povinné školní do-
cházky odrostli - zvaní Roveři. Nyní pra-
cují pod vedením Romana Tkáče, Vítěz-
slava Tkáče a Marka Závodného. S myš-
lenkou k vzniku Roverů přišel Filip Širo-
ký společně s dalšími staršími členy 
“Žlutého kvítku“ a „Modrých šípů“. Bě-
hem své činnosti se věnovali nejenom 
turistice, ale i kopané, karate, taekwon - 
du nebo floorballu. 

A pak přišel vlastní program a mezi 
prvními vystoupil Viktor Bužek, který se 
představil se svými elektronickými hous-
lemi. Hrál písničky z filmů. Pak mladí 
členové vystoupili se svou “manželskou“ 
scénkou a program byl střídán fotogra-
fickými dokumenty z 28 oddílových tá-

borů, turistických soutěží a závodů. Na 
všech získali členové 72 zlatých, 59 stří-
brných a 48 bronzových medailí. Dále 
pak obsadili 52 čtvrtých, 52 pátých  
a 44 šestých míst. Mezi přítomnými na 
plátnech kina se objevili i ti, kteří se ak-
tivně nemohli zúčastnit tohoto jubilejní-
ho setkání, protože nyní žijí v zahraničí 
(Nový Zéland, Irsko, USA). Poslali ale-
spoň elektronické pozdravy. 

Po další scénce, těch starších, byly 
předány nejaktivnějším členům oddílu 
zvláštní ocenění v podobě březových 
lístků, které předávala Sněženka, jedna 
ze zakládajících členů oddílu, nyní 
MUDr. Ivana Prónyai. Mezi vyzname-
nanými byli: Aleš Šigut, Zuzana Škodí-
ková,Ada Paluzgová, Vítězslav Tkáč, 
Roman Tkáč, Ing. Tomáš Huďa, Kateři-
na Barešová, Kateřina Šupinová, Dag-
mar Čechmánková, Petr Krhut, Jan Šu-
pina, Jakub Prokop, Kristýna Sasínová, 
Lukáš Sasín, Tomáš Lepík, Aleš Bílek, 
Lenka Hrdinová, Vladan Sukač, Soňa 
Lepíková, Veronika Fatrdlová, Viktor 
Bužek a Kamila Brysová(Němcová). Zce-
la na závěr mladí členové předali pře-
kvapenému zakladateli a vedoucímu 
“Žlutého kvítku“ Jaromíru Šupinovi za 
dvacetileté vedení jako poděkování 
krásnou kytku. 

Odcházel jsem z tohoto shromáždě-
ní, které mělo spád a srdečnost, nejmé-
ně o 50 let mladší. Připomněl jsem si na 
něm své mládí ve skautském oddíle 
v Karlové Huti. 

To vám sdělil, kdož jste tam nebyli,  
 

Vilém Vlk 
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Kino 
 

 
 

  
 
 
Resident Evil: Zánik 
Nový americký akční sci-fi 
horror. Třetí závěrečná část  
trilogie Resident Evil: Zánik  
v hlavní roli s krásnou Millou 
Jovovich. 
Pátek 15.2.2008 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky,  
90 minut, klasický,  
premiéra: 15. listopadu 2006 
 
Sejmi je všechny 
Nový americký thriller.  
Nemá jméno, nemá minulost,  
nemá co ztratit... 
Pátek 22.2.2008 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky,  
86 minut, klasický,  
premiéra: 22. listopadu 2006 
 
Prokletí domu slunečnic 
Nový americký hororový thriller. 
Děti mají evidentní schopnosti 
vnímat paranormální jevy. Vidí 
to, co dospělí nevidí. Věří v to, 

co dospělí popírají. A snaží se 
nás varovat… 
Pátek 29.2.2008 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
84 minut, klasický,  
premiéra: 12. července 2006 
 
P. S. Miluji tě 
Nová americká komedie. Slova, 
pro něž stojí za to žít... MILUJI TĚ. 
Pátek 7.3.2008 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
117 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 20. prosince 2006 
 
Václav 
Nová česká tragikomedie Jiřího 
Vejdělka, ve které Ivan Trojan vy-
vádí jeden průšvih za druhým... 
Pátek 14.3.2008 v 19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky,  
97 minut, klasický,  
premiéra: 6. prosince 2006 
 
Zlatý kompas 
Nový americký rodinný fantasy 
film. Vedle našeho světa existují 
i jiné světy. Zlatý kompas k nim 
může ukázat cestu...  
Neděle 16.3.2008 v 16.00 hod. 
Vstupné 35,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
113 minut, klasický,  
premiéra: 13. prosince 2006 
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Zlepšení informačních toků  
pro naše občany 

 
 

V rámci zlepšení dosahu informací v oblasti využívání sociálních progra-
mů s možností získání výhodných úvěrů, hypoték a pojištění vám nabízíme 
bezplatné poskytování informací, rad a následnou pomoc odborného  
finančního poradce se státní zkouškou, certifikátem a zápisem u České  
národní banky.  

 
Přijďte, ušetříte si čas a peníze obíháním pojišťoven a peněž-
ních ústavů. 
 
Kde:  Obecní úřad Palkovice 
Kdy:  každé pondělí od 4. 2. 2008  
Od:    14 do 16 hodin 
Kontakt: Jarmila Diblíková 
         606610233, 604831199 
email:     jarmila.diblikova@seznam.cz 
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     Nově otevřeny Fotografické služby 
             v Palkovicích v budově kina 

 

• dokladové, dětské, rodinné, svatební a jiné foto 
• tablo 
• fotografování v ateliéru i přírodě 
• sběrna a výdejní místo fotografií 

 
Provozní doba: Po, St, Pá   9:00 – 12:00  14:00 – 17:00 

Focení mimo provozní dobu možno dohodou na tel. 723 310 073,  
lakomadana@seznam.cz 

 
 
 

Hledáme pronájem 
části RD 2 – 3 + 1 v Palkovicích. 

 

Jsme nekuřáci, pracující. 
 

Kontakt: Pavloková – tel. 737 600 428 
 
 

 
 

Termínový kalendář 
 

 
20. 2. Seniorklub – Beseda s Mgr. Skácelovou a p. Wojnarem – klubovna Kul-

turního domu 
5. 3. Seniorklub „Vám ženy“ – kinosál Kulturního domu 
 
 

 
 

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 18. 2. 2008. Vychází osmkrát ročně 








