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Pranostika 
 

 
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne. 

Na mokrý duben – suchý červen. 

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě. 

Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom. 

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 
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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané,  
 

původně jsem měl pro toto číslo připravené úplně jiné 
slovo starosty, ovšem situace mě donutila napsat o připra-
vovaných, ikdyž neplánovaných stavbách. Kdysi jsem psal 
o chystané stavbě nové školky, ale „populační exploze“ 
v Palkovicích a na Myslíku nás přinutila k dalšímu provi-
zoriu, kdy vybudujeme třetí oddělení mateřské školky buď 
v budově Obecního úřadu nebo v Základní škole. Určitě se 
budete ptát, proč tedy nedochází ke stavbě nové mateřské 
školky, ovšem třicet nepřijatých dětí a zhruba dvojnásobný počet rodičů nemá čas 
čekat tři až čtyři roky na novou budovu. Další krok, který učiníme proti původním 
záměrům vedení obce, bude oprava komunikací na „Osadě“ a „Podhůří“. Ještě loni 
na podzim jsme předpokládali, že v daných částech obce nejprve zbudujeme 
splaškovou kanalizaci a až pak vše upravíme do finální podoby. Zajišťování finanč-
ních prostředků na kanalizační sběrače je však velmi časově náročné a situace je na 
některých komunikacích již neudržitelná. Proto jsme se rozhodli zrekonstruovat po-
vrchy těchto cest v letošním roce i přesto, že je třeba za pár let budeme znovu roz-
bourávat. Spoluobčany horního konce a Myslíka můžu uklidnit tím, že v jejich přípa-
dě cesty po kanalizaci také v nejbližší možné době opravíme. 

Přeji Vám všem hodně nejen prvomájových polibků a s nimi spojenou jarní spo-
kojenost a inspiraci. 

Váš starosta Radim Bača 
 
 
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 

Usnesení 
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 27.2.2008 

v Kulturním domě v Palkovicích 
 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Zápisy Rady obce Palkovice od  27.12.2007 do 20.2.2008. 
2) Kontrolu usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Obce Palkovice ze dne 

17.12.2007. 
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3) Rozpočtové změny č. 4 /2007 schválené na základě pověření Zastupitelstva 
Obce Palkovice  Radou obce Palkovice dne 27.12.2007. 

4) Informaci komisaře a vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Palkovicích  
o bezpečnostní situaci v obci. 

5) Žádost Mgr. Františka Brixe o rozvázání pracovního poměru dohodou  
(k 14.09.2008) a vzdání se místa ředitele ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-
Místek, příspěvková organizace (k 31.07.2008). 

6) Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace za rok 2007. 

7) Informaci starosty obce o připravovaném odprodeji plynovodů v majetku Obce 
Palkovice firmě SMP Net, s.r.o. 

8) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.12.2007 a 23.2.2008. 
9) Protokol o finanční kontrole Obce Palkovice ze dne 14.01.2008. 
10) Protokol o finanční kontrole ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěv-

ková organizace ze dne 14.01.2008. 
11) Komentář starosty obce k výsledkům finančních kontrol v roce 2007 ze dne 

11.02.2008. 
12) Výkazy provedených prací v obecních lesích za rok 2007. 
13) Informaci místostarosty obce o postupu přípravy výběrového řízení na dodavate-

le prací v obecních lesích. 
14) Zápis ze schůzky projektantů akcí „Cyklostezka Palkovice-Olešná“ a  „Splašková 

kanalizace, lokalita obce Palkovice s místními názvy Osada, Dráhy, Podhůří  
a Pod Rakovcem“. 

15) Informaci starosty obce o přidělení dotace ze SFDI na akci „Cyklostezka  Palko-
vice – Olešná“. 

16) Informaci starosta obce o průběhu zápisu dětí do MŠ pro školní rok 
2008/2009. 

17) Studii  „Splašková kanalizace, lokalita obce Palkovice s místními názvy Osada, 
Dráhy, Podhůří a Pod Rakovcem“ 

18) Studii „Palkovice, místní část Myslík – splašková kanalizace včetně čištění od-
padních vod na stávající ČOV Kozlovice“. 

19) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1408/06/0525 ze dne 23.03.2006 na akci 
„Základní škola Palkovice – rekonstrukce tělocvičny“. 

 
II. Schvaluje: 
1) Program jednání Zastupitelstva obce Palkovice. 
2) Členy návrhové komise ve složení Bohumila Šlachtová, Slavomír Bača, Aleš 

Kubala. 
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3) Ověřovatelé zápisu ve složení Dalibor Rada, Martin Kurečka. 
4) Rozbor hospodaření Obce Palkovice a stav finančních prostředků na účtech 

k 31.12.2007. 
5) Rozpočet  Obce Palkovice na rok 2008 dle přílohy č. 1. 
6) Roční odpisy DHM ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková orga-

nizace pro rok 2008. 
7) Návrh na rozdělení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-

Místek, příspěvková organizace  za rok 2007, a to 5000,- Kč do fondu odměn  
a 30 456,09 Kč do rezervního fondu. 

8) Smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí 
Palkovice z důvodu provozování podzemního kabelového vedení NN na pozem-
ku parc. č. 3117 k.ú. Palkovice (Španihel). 

9) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a Ing. Radomírem Hrnčářem o prodeji 
obecního pozemku  parc.č. 1047/2 k.ú. Myslík. 

10) Pravidla pro vymáhání pohledávek Obce Palkovice vzniklých v samostatné pů-
sobnosti Obce Palkovice. 

11) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Palkovice a p.Juliusem 
Richtmanem spočívající v právu chůze a jízdy přes obecní pozemky parc.č. 
1452 a 1453 k.ú. Palkovice. 

12) Rozbor hospodaření Obecní knihovny Palkovice a Myslík za rok 2007 a rozpo-
čet na rok 2008. 

13) Smlouvu o dílo č. 282/2008 mezi Obcí Palkovice a firmou Látal Zdeněk -   
L Design Brno na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí  
a stavební povolení akce „Palkovice, místní část Myslík – splašková kanalizace 
včetně čištění odpadních vod na stávající ČOV Kozlovice“. 

14) Na základě nabídky firmy LIPKA HQ s.r.o. zakoupení rideru Stiga včetně příslu-
šenství pro potřeby údržby zeleně v obci a údržby chodníků v zimním období. 

15) Dodatek č.2 ke smlouvě 1408/06/0525 ze dne 23.03.2006 na akci „Základní 
škola Palkovice – rekonstrukce tělocvičny“. 

16) Provedení geodetického zaměření pro potřeby akce „Splašková kanalizace, loka-
lita obce Palkovice  s místními názvy Osada, Dráhy, Podhůří, Pod Rakovcem“. 

17) Firmu Oldřich Štěrba, inženýrsko-investorská a obchodní činnosti, Okružní 900, 
Třebíč na provedení výběrového řízení na akci zpracování projektové dokumen-
tace (DUR) na akci  „Splašková kanalizace, lokalita obce Palkovice  s místními 
názvy Osada, Dráhy, Podhůří, Pod Rakovcem“, a to zdarma. 

18) Výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace (DUR) na akci 
„Splašková kanalizace, lokalita obce Palkovice  s místními názvy Osada, Dráhy, 
Podhůří, Pod Rakovcem“. 
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19) Možnost odkanalizování části obce Baška (část Kunčiček u Bašky) do splaškové 
kanalizace v obci Palkovice (lokalita Pod Rakovcem) po jejím vybudování v obci 
Palkovice. 

20) Záměr prodeje pozemku parc. č. 1068/2 k.ú. Myslík. 
21) Investiční záměr na provedení stavby „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice 

– 2. část“. 
 
III. Zamítá: 
1) Žádost p. Jiřího Bílka, Petra Bílka a Vlastimila Bužka o zařazení pozemků 

parc.č.  2408/1 a 2408/26 k.ú. Palkovice v územním plánu obce Palkovice do 
ploch pro rodinnou výstavbu. 

2) Žádost p. Petra Krpce o zařazení  pozemku parc.č. 1106 k.ú. Palkovice  nebo 
části pozemku parc.č. 2678/8 k.ú. Palkovice v územním plánu obce Palkovice  
pro výstavbu seníku a skladu na stroje. 

3) Nabídku agentury cestovního ruchu Beskydy – Valašsko na vstup Obce Palkovi-
ce do tohoto sdružení. 

 
IV. Vyhlašuje: 
1) Výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace (DUR) na akci 

„Splašková kanalizace, lokalita obce Palkovice  s místními názvy Osada, Dráhy, 
Podhůří, Pod Rakovcem“. 

 
V. Překládá: 
1) Úkol z minulého zasedání Zastupitelstva obce Palkovice pro kontrolní a finanční 

výbor – dohodnout termín,  zajistit jednání o prodeji bývalých společností s. r.o. 
s účastí obce a podat zprávu o výsledku na příští zasedání zastupitelstva obce. 

 
VI. Pověřuje: 
1) Starostu obce uzavřít smlouvy na geodetické zaměření pro potřebu zpracování 

projektové dokumentace (DUR) na akci  „Splašková kanalizace, lokalita obce 
Palkovice  s místními názvy Osada, Dráhy, Podhůří, Pod Rakovcem“. 

2) Starostu jednáním se SFŽP ČR ve věci žádosti o dotaci na stavbu „Rozšíření ka-
nalizační sítě v Palkovicích – 2. část“. 

 

   Radim Bača         Aleš Kubala 
  Starosta obce    Místostarosta obce 
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Pozvání 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice vás zve v pondělí dne 5. 5. 2007 k uctění pa-
mátky obětí II. světové války s položením věnců. Na Myslíku u pomníku pad-
lých začátek v 17.00 hodin a v Palkovicích u Kulturního domu v 18.00 hodin. 

 

 
 

 
 

fotografie z pohřbu zavražděných v Lomu na Myslíku dne 8. 5. 1945 
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Obecní úřad Palkovice 
pořádá 

 

 
 

v pátek 16. května 2008 
od 19 hodin  

v Restauraci Pod Habešem 
 

K tanci a poslechu hraje  
hudební skupina  
TNT z Příbora 

 
    Vstupné 60,- Kč            Srdečně zvou pořadatelé 
 

 
 

Nebuďte líní - třiďte správně 
 

Občané obcí a města mají již řadu let 
možnost třídit odpady z domácností. 
V součastné době se třídí odpad do ná-
dob na papír, sklo, plasty a zbytkový 
odpad se ukládá do popelnic a kontejne-
rů na komunální odpad. Všechny obce 
netřídí uváděné druhy, někde nemají 
například nádoby na sběr papíru. 

V systému nakládání s odpady, který 
zajišťuje Frýdecká skládka, a.s., je zapo-
jeno cca 150 000 občanů. Vytříděné 
odpady tzv. separované PAPÍR, NÁ-
POJOVÉ KARTONY, SKLO a PLAS-
TY jsou sváženy na dotřidovací linku 

v Lískovci u Frýdku-Místku. Linkou pro-
chází ročně velké množství odpadů, ale 
ne všechny jsou v takové kvalitě a čisto-
tě, aby mohly být dotříděny a dále využi-
ty. V roce 2007 bylo celkem na vstupu 
do linky přijato 1 715 tun papíru,  
9 762 tun skla a 1 447 tun plastů. 
Z uvedeného množství bylo možno do-
třídit a odeslat ke zpracování 1 552 tun 
papíru, 9 572 tun skla ale pouze  
1 011 tun plastů!!! 

Jistě vám neuniklo, že je značný ne-
poměr mezi vysbíraným množství plastů 
předaných do našeho zařízení a odesla-
ných po dotřídění a slisování k využití do 
zpracovatelských závodů. Tento neli-
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chotivý rozdíl je dán vysokým ob-
sahem znečištěného plastu v nádo-
bách a zejména množstvím směs-
ného komunálního odpadu v nádo-
bách na plasty, který do těchto ná-
dob nepatří. 

V důsledku toho, že jsou mezi 
námi nezodpovědní nebo líní obča-
né, dochází k znehodnocení práce 
všech, kteří třídí správně a poctivě. 
Nejčastějšími nečistotami v nádobách na 
plasty jsou použité pleny, uhynulá do-
mácí zvířata, zašpiněné fólie (zeminou  
a barvou), nevymyté značně znečištěné 
kelímky od jogurtů, ale i stavební odpa-
dy (cihly, betony) a nebezpečné odpady, 
jako jsou obaly od automobilových olejů, 
injekční stříkačky, léky apod.. 

Dovedete si představit, že tyto nečis-
toty procházejí na pásech dotřidovací 
linkou, kde zaměstnanci mají dotřídit 
plasty na jednotlivé druhy (polyetylén, 
HDPE, PET podle barev atd.), ale při-
tom se musí přehrabovat ve směsi zapá-
chajících odpadků? 

Všechen nevyužitelný odpad umístě-
ný v nádobách na separovaný sběr a do-
tříděný na lince se převáží na skládku 
odpadů, ale zároveň dochází k znehod-
nocení čistého skla, papíru nebo plastů 
v nádobách. Za veškerý odpad uložený 
na skládce se platí a tím se  prodražuje 
celý systém třídění, který v konečném 
důsledku zaplatí občan, a to i ten, který 
třídí zodpovědně.  

Nebuďte líní - třiďte správně – tento 
slogan by měl upozornit na nejčastější 
chyby. Například, že PET láhve se mají 
sešlapávat, do kontejnerů na sklo nepat-
ří keramika a zrcadla, do kontejnerů na 
papír by lidé neměli dávat špinavý  
a mastný papír. Od února je spuštěna 
i internetová stránka www.jaktridit.cz. 

 
Připomeňme si co patří a co 

nepatří do barevných nádob na se-
parovaný sběr využitelných odpa-
dů: 

 
 

Co do kterého kontejneru patří (či ne) 
do nádob na 
papír patří 

noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartóny, kra-
bice, kancelářský papír, knihy, sešity, čistý obalový papír a kartón (oba-
ly - krabice) od nápojů 

do nádob na 
papír nepatří 

uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, 
obvazy, vložky, použité plenky, kombinované papírové obaly s plasty  
a kovovými fóliemi 

do nádob na 
sklo patří 

skleněné láhve od nápojů, bílé a barevné sklo, velké skleněné střepy, skle-
něné nádoby, sklo by mělo být čisté, bez zátek víček a šroubovacích závěrů 

do nádob na 
sklo nepatří 

keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo 
s drátěným výpletem, automobilová skla, tzn. varné sklo 

do nádob na 
plasty patří 

PET láhve (od nápojů), plastové obaly, sáčky, fólie, plastové sáčky od 
mléka, kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků (bez kovové fó-
lie), plastové obaly od spotřebního zboží, polystyrén, výrobky z plastů, 
obaly od šamponů, jedlých olejů, aviváží 
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do nádoby 
na plasty 
nepatří 

vícevrstvé obaly kov-plast, plastové obaly znečištěné chemickými látka-
mi, minerálními oleji, zbytky potravin, obaly od automobilových olejů  
a chemických postřiků, injekční stříkačky, fólie znečištěné zeminou, 
barvivy apod. 

 
 

V současné době se připravuje nove-
la zákona o odpadech, která uvažuje  
o tom, že se bude třídit veškerý odpad 
do pěti složek – papír, sklo, plasty, ná-
pojové kartony a bioodpady. 

Tato novela chce posílit povinnost 
třídění pro všechny producenty odpadů 
a z toho důvodu bude postupně zvyšo-
ván poplatek za ukládaní komunálních 
odpadů na skládky. 

Z toho důvodu výrazně poroste cel-
ková cena za skládkování odpadů a sa-
mozřejmě i poplatek, který platí občané 
za odpady. 

Pokud chce obec a následně ob-
čan za odpady platit co nejméně, 
musí třídit více, kvalitně a zodpo-
vědně, aby odpadů které musí být 
uloženy na skládku bylo co nejméně. 

Frýdecká skládka, a. s.
 
 

 
 

Na úřadě pořídíte výpisy 
 
Obecní úřad Palkovice se stejně jako 

mnohé další úřady zapojil od února 
2008 do projektu CzechPOINT (Český 
Podací Ověřovací Informační Národní 
Terminál). V praxi to znamená, že ob-
čané získají na Obecním úřadě Palkovice 
ověřené výpisy. 

Na počkání lze pořídit výpis z Ob-
chodního a Živnostenského rejstří- 
 

ku (vždy je potřeba znát identifikační 
číslo organizace) a výpis z katastru 
nemovitostí (je třeba znát katastrální 
území a číslo listu vlastnictví). Správní 
poplatek v těchto případech činí 100 Kč 
za první a 50 Kč za každou další stránku. 

Na Obecním úřadě Palkovice lze 
pořídit také výpis z Rejstříku trestů. 
K němu je potřeba mít platný občanský 
průkaz nebo pas. Správní poplatek je 
50 Kč. 

 
 
 

Jubileum II  
(pokračování z minulého čísla Palkovic-
kých listů) 
 

V minulém čísle listů jsem psal  
a vzpomínal na vznik a založení Česko-
slovenského rybářského svazu před pa-
desáti lety (1957). 

Dnes bych Vás rád, ale jen velice 
stručně, seznámil s tím jak tomu bylo  
u nás v Palkovicích. Naše rybářská or-
ganizace je mladší přesně o deset let. 
Jejímu vzniku předcházelo založení prv-
ní pionýrské rybářské organizace na frý-
decko – místecku při základní škole 
v roce 1960. Zakladateli byli tehdejší 
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ředitel školy Jeroným Stachura a mladý 
učitel Radomír Halata. Kroužek měl  
11 členů a byl vzorem širokému okolí. 
Na základě dlouhodobě dobrých výsled-
ků tohoto kroužku byli palkovičtí rybáři 
(pánové: Václav Drážek, Radomír Hala-
ta, František Pohludka, Lubomír Poruba 
a Jeroným Stachura), pověřeni v roce 
1967 organizací v Místku ustavit a zalo-
žit Místní skupinu rybářů v Palkovicích. 
Ta tehdy sdružovala a sdružuje dodnes 
rybáře ze Zelinkovi, Lysůvek, Chlebovic, 
Rychaltic, Hukvald, Kozlovic, Lhotky, 
Metylovic a Palkovic. Členská základna 
čítala 65 členů, dnes jich má 196. Po-
sláním organizace byla starost o rybo-
chovné potůčky – Rosůšky, Pstruží, Jor-
dán, Bobrůvka, Rakovec a v Metylo-
vicích – Olešná prameny, Žlabov a Pra-
les. Tyto sloužily a slouží dodnes (mimo 
Jordán) pro chov lososovitých násad 
převážně pstruha obecného. Aby násad 
bylo vypěstováno co nejvíc a rybičky 
měly přirozený úkryt i dostatek vody, 
hlavně v suchých letních měsících, budu-
jí a opravují se na těchto potůčcích kaž-
doročně desítky dřevěných splávků. Při 
inventuře na podzim roku 2007 jich by-
lo napočítáno 378. V minulosti jich však 
bylo přes 450, ale stoletá povodeň 
v roce 1997 je z 80 % poničila. Odmě-
nou za tuto práci je radost, že ze vzpo-
mínaných potůčků každoročně můžeme 
vysadit do sportovních revírů Olešné, 
Ostravice, Morávky a Mohelnice přes 
čtyři tisíce pstruhů a částečně i sivenů. 
Dodavatelem plůdku byla až do roku 
2006 líheň pod hrázi Olešná. V roce 
2006 za pomoci Obecního úřadu a fi-
nancování MO ČRS ve Frýdku - Místku 
si členové postavili svou vlastní líheň, ve 

které využívají vodu z Rosůšek. Na jaře 
roku 2007 bylo z této líhně vysázeno 
prvních 200 000 ks plůdku pstruha 
obecného, v roce 2008 to bude zřejmě 
stejné. Z tohoto množství stačíme po-
krýt i potůčky v Bašce, Lískovci i na 
Morávce. 

Odměnou za celoroční práci a starost 
o revíry je pak spokojený rybolov, radost 
z pobytu v přírodě a mnohdy i nezapo-
menutelné zážitky z dosažených úlovků. 

Na závěr ještě pár čísel, aby jste se 
dozvěděli zda v našich vodách jsou nebo 
nejsou ryby…? 

Nejdříve říčka Olešná tekoucí přes 
naši vesnici. Je čistě revírem pstruho-
vým a bylo v ní v roce 2007 uloveno 
celkem 418 kusů ryb o váze 90 kg. 
Z toho bylo 111 ks pstruha obecného, 
247 ks pstruha duhového a 60 ks sive-
nů. Naši místní rybáři z tohoto množství 
ulovili 38 %. Ve vodárenské nádrži 
Olešná pak 1 187 ks ryb o váze  
2,156 kg, z toho 941 ks kaprů. Ve vo-
dárenské nádrži Baštice 114 ks ryb o vá-
ze 207 kg, z toho bylo 101 ks kaprů. 

Celkově bylo všemi frýdecko-místec-
kými rybáři vyloveno z obou vodáren-
ských nádrží 15 529 ks ryb o celkové 
váze 24,743 kg, z toho bylo nejvíce 
kaprů - 11 065 ks o váze 23,036 kg. 
Ve vodách pstruhových ještě navíc 
4 488 lososovitých ryb o váze 1,148 kg. 

Takže teď už o vodách víte vše a na 
otázku zda v nich ryby jsou nebo nejsou 
si prosím odpovězte sami. 

Samozřejmě, že to vše, ale není vů-
bec zadarmo. Jen za povolenky k lovu 
zaplatili rybáři MO ČRS Frýdek-Místek 
(tj. všech šesti sdružených MS) přes mi-
lion korun. 
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S pozdravem „Petrův zdar“ jako 
vzpomínku na uplynulých 50, respektive 
40 let, pro připomenutí rybářům a in-

formaci veřejnosti zpracoval Stanislav 
Harabiš. 

Foto: archiv rybářů
 
 

 

 

Základní škola Palkovice 
 

 
Velikonoční dílny 

 
13. a 14. března dopoledne probíha-

ly na naší základní škole velikonoční díl-
ny. Práci v těchto dílnách si organizova-
ly třídní učitelky. V průběhu dopoledne 
si děti ještě vyrobily výrobek pod vede-
ním paní Martiny Řehové (např. veliko-
nočního beránka, ovečku - filcováním 
ovčího rouna, jarní kouli z pedigu, koší-
ček pletený z pedigu…). Děti získaly do-
vednosti v práci s pedigem a filcování 
ovčího rouna. Pan Jaroslav Wojnar mo-
tivoval starší žáky k pletení pomlázek. 
Oběma účastníkům dílen velice děkuje-
me za jejich vítané zpestření. 

19. března byly pro rodiče připrave-
ny odpolední prožitkové dílny v I. a II. 
třídě. Děti spolu s rodiči vyrobili jarní 
věneček z březového proutí, klícku se 
slepičkou, velikonoční dekoraci z proutí 

a jutovou slepičku. Při kávě, čaji a piško-
tovém beránku jsme společně prožili pří-
jemné chvíle pohody a velikonoční at-
mosféry. Nezbývá, než si popřát krásné 
teplé jaro, ať už je tady…příjemné 
chvíle jarní pohody přejeme všem. 

 
Mgr. Miroslava Žídková 

 
 

 
 
 

 

Karneval žáků ZŠ Palkovice 
 

Mezi mnohé aktivity Sdružení rodičů 
při ZŠ Palkovice patří i „Dětský karne-
val“, který se pravidelně koná v měsíci 
březnu. Tentokráte to bylo 8. března 
v sále restaurace „Pod Habešem“.  
O soutěže pro žáky 1. stupně se posta-
rala vychovatelka školní družiny p. Xe-

nie Rajnochová. Celý karneval slovem 
provázeli dva žáci 9. třídy - Tomáš 
Skurka a Adam Papala. O hudbu se po-
staral DJ Lukáš Volník. Celou akci ma-
teriálně zajistilo SR a za to jim patří náš 
velký dík. 

Ředitelství ZŠ 
 

Dotazovala se Karla Menšíková 
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Počasí 2007 
 

Vstup do nového roku byl nezvykle 
teplý, denní teploty se celou první polo-
vinu měsíce pohybovaly okolo 8°C, do-
konce 15. 1. teplota vystoupila až na 
15°C. Jen závěr měsíce byl studenější, 
kdy ranní teploty klesly pod bod mrazu. 
Leden byl abnormálně teplý a jen s tro-
chou sněhových srážek. 

Měsíc únor se příliš nelišil, teplota 
opět nad 0, zatažená obloha, ale sníh 
nikde. Jen sem tam trochu deště. Bylo 
pochmurno, mlhavo a sluníčko se uká-
zalo jen na pár dní. Sněhová zima se už 
však nedostavila. 

Sluníčko se však neukázalo ani 
v březnu. Každý den byl zamračený, 
velmi často drobný déšť a dešťové pře-
háňky, několik dní i sněhové. Teplota 
vystoupila přes den na 12°- 13°C. 
Několik dní ráno však byl i mráz.  

Teprve duben zavoněl jarem a koneč-
ně přinesl aspoň několik slunečných dnů. 
Oteplilo se až na 19°C přes den a po ce-
lý měsíc téměř nezapršelo. Ač aprílový 
měsíc, počasí bylo velmi vydařené. 

I první květnové dny svítilo sluníčko  
a obloha byla bez mráčku. Pak se však 
proměnila v polojasno a přinesla dešťo-
vé přeháňky, dokonce i bouřku. Není 
divu, vždyť teploměr vyskočil v některé 
dny až na 29°C. Květen byl vcelku tep-
lý, jen s májovými přeháňkami a sku-
tečně všechno kvetlo. 

Měsíc červen začal deštěm, obloha 
téměř zatažená, bouřky a prudké lijáky. 
Teploty ale nad 25°C. Přestože sluneč-
ných dnů bylo jen několik, červen byl 
teplý a prudké deště nepřinesly naštěstí 
žádné pohromy. 

Červenec se příliš nepředvedl. První 
teplý sluneční den se objevil až v po-

lovině měsíce. Do té doby deštivo a zi-
ma. Léto se ukázalo jen na několik dní, 
kdy se teplota vyhoupla nad 30°C, ale 
závěr byl opět chladnější a s deštěm. 

Prázdniny měl zachránit srpen. Bo-
hužel také zklamal. Byl sice bez deště, 
ale obloha pod mrakem, polojasno, tep-
loty mezi 20 až 25°C, dokonce v zá-
věru jen 17°C. Připomínal spíše babí 
léto než léto opravdové. 

Ani září nikterak nepřekvapilo. První 
polovina propršela, ochladilo se na 
13°C, foukal severní vítr. Jen snad 
v posledním týdnu nás září potěšilo, ne-
boť se opravdu ukázalo sluníčko a ještě 
se oteplilo na 20°C. 

Říjen byl zamračený, deštivé přeháň-
ky a postupně se ochlazovalo až na 
3°C přes den.  

Listopad téměř celý propršel, sem 
tam poletoval už i sníh. V polovině mě-
síce bylo bílo, ale sníh nevydržel. Ochla-
dilo se a téměř celý měsíc byly ranní 
mrazíky. 

Sněhu jsme se nedočkali ani v pro-
sinci. Jeho první polovina přinesla sráž-
ky jen dešťové, pak začalo mrznout  
a sníh se už nedostavil. Vánoce byly na 
blátě, ale přišli si na své bruslaři, neboť 
po několika letech díky suché mrazivé 
zimě byly zamrzlé všechny vodní plo-
chy. 

V tomto roce bylo 146 dní, kdy pa-
daly srážky – 124 dní v roce pršelo  
a 22 dní padal sníh. Dní bez srážek bylo 
219. Dní, kdy bylo jasno nebo  polojas-
no bylo 90, naopak dní se zataženou 
nebo skoro zataženou oblohou 275, dní 
s teplotou pod 0 bylo 58, nejnižší ranní 
teplota klesla na -10°C a to 21. 12., 
dní nad 25°C bylo 38, nejvyšší teplota 
byla 36°C a to 16. 7.. 

 
Zapsala Věra Krpcová 
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Katka z X Factoru 
 

V únoru byla vyhlášena na televizní 
stanici Nova celostátní pěvecká soutěž 
pod názvem X Factor. Přihlásilo se oko-
lo šesti tisíc talentovaných amatérských 
zpěváků. Mezi nimi se „neztratila“ ani 
naše mladá spoluobčanka Kateřina Kou-
láková z Palkovic, která dosáhla úspě-
chu. To mě vedlo k tomu, abych si ji 
“vyzpovídal“: 

Proč jsi se do této celostátní 
soutěže přihlásila? 

„Přihlásila jsem se sama, když jsem 
se o soutěži z televize dověděla. Věděla 
jsem, že je to dobrá příležitost proto, 
abych ukázala, co umím. Nějaké zkuše-
nosti mám, protože zpívám se skupinou 
mého otce, takže jsem si věřila.“ 

Jaký byl postup v tak náročné 
soutěži? 

„První počáteční kolo bylo v Ostravě. 
Trvalo tři dny a každý den vypadlo asi 
30 zpěváků. Do Prahy postoupilo asi  
20 zpěváků. V Praze byla samostatná 
kategorie mladších od l5 do 24 let. 
Z celé České republiky nás bylo celkem 
60 a porotcem byl pan Ondřej Sou-
kup.“ 

Které písničky jsi zvolila pro své 
vystoupení? 

„V prvním kole jsem zpívala písničku 
od Janis Joplin “Mercedes Benz“, což je 
celkem neznámá píseň a pak od pana 
Jana Wericha “Život je jen náhoda“. 
V semifinálovém kole jsem zpívala rov-
něž od Janise Joplin “The roller skate 
song“. Když jsem postoupila, musela 
jsem se přes noc učit s dvěma chlapci 
píseň od Heleny Vondráčkové “Já vítám 

déšť“. Na závěr jsem si vybrala píseň 
Anety Langerové, která se mi nepodaři-
la zazpívat úplně dobře, jak se říká ve 
slangu “na ní jsem vyhořela“. Píseň je 
těžká na intonaci i na dech. Byla jsem 
také hodně nervózní a nezvládla jsem 
to.“ 

Tisková zpráva: Bulvární časopis 
„Blesk“ vydal v jednom ze svých čísel 
seznam a fotografie všech 236 semifi-
nalistů i s fotografii Kateřiny Koulá-
kové, která se pak v polofinále dostala 
mezi nejlepších l6 zpěváků ,což byl 
nebývalý úspěch pro tuto mladou ta-
lentovanou zpěvačku.  

Kateřina Kouláková je studentkou 
obchodní akademie. 

V soutěži byl také mladý zpěvák 
Tomáš Jochec, student z nedalekých 
Řepišť, který se dostal mezi 8 nejlep-
ších. 

Jaká byla odměna za soutěžení? 
„Nic, jako odměnu jsem měla dobrý 

pocit, že jsem se dostala mezi šestnáct 
nejlepších v naší republice. A jak dál? 
Vystupuji v kapele s otcem. Podílíme se 
na výchovných koncertech pro děti, tak-
že jsem ráda, že jsem se nedostala do fi-
nále, protože bych nemohla humanitár-
ní koncerty pro děti zpívat. Budu dále 
pokračovat ve zpívání pro radost sobě  
a pro potěšení posluchačů a diváků.“ 

Na závěr, co by jsi mladým zpě-
váckým adeptům doporučila? 

„Jestli si myslí, že mají talent a že 
chtějí něco dokázat, tak ať do toho 
„jdou po hlavě.“ 

 
Dotazoval se Vilém Vlk. 
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Sport 
 

 
Zpráva z oddílu  
sportovní gymnastiky 
 

Po delší odmlce, způsobené přestav-
bou místní tělocvičny, zahájil svou čin-
nost oddíl sportovní gymnastiky. Starší 
děvčata již opustila palkovickou školu  
a tak náš oddíl značně omladil. Uspořá-
dali jsme nábor mezi dětmi z mateřské 
školy, a jak je vidět na fotografii byl sku-
tečně úspěšný. 

V současné době máme 30 členů, 
z toho 10 dětí ve věku 4 - 6let, kteří 
trénují pod vedením Mirka Kiše, Martiny 
Mertové, Zdeňky Kocichové, Katky Po-
dolové a Martiny Vyvialové. 

V březnu nás čekaly první závody – 
regionální přebor ve sportovní gym-

nastice škol. Vzhledem k tomu, že jsme 
začali s tréninkem až v lednu byla naše 
účast v této soutěži oproti jiným rokům 
značně omezena. 

Družstvo mladších žákyň obsadilo 
celkově páté místo. V jednotlivcích se 
nejlépe umístila Magda Králíková –  
10. místo. Pavla Warzechová obsadila 
13. místo, Katka Vyvialová 21. místo  
a Simona Darková 24. místo. 

Nejlépe si vedl Míša Šedý, který 
v kategorii mladších žáků získal zlatou 
medaili. 

Další závody nás čekají 5. dubna, kde 
bychom se již chtěli zúčastnit s větším 
počtem našich členů a výsledkově navá-
zat na úspěchy z předchozích let. 

Martina Mertová 
 
 
 

 

Z činnosti TOM 1309-Žlutý kvítek 
 

Dne 29. 3. 2008 se v naší obci 
uskutečnilo krajské kolo turistických zá-
vodů. I když během přípravy nám počasí 
moc nepřálo (sníh, déšť, bláto), přece se 
jen podařilo několika nadšencům posta-
vit zajímavou a místy i docela náročnou 
trať.  

Během sobotního rána se vystřídaly 
různé rozmary počasí – silný vítr, déšť, 
chlad, ale i slunce. Celkem se závodu  
v Palkovicích zúčastnilo 173 závodní-
ků z Orlové, Frýdlantu nad Ostravicí, 
Havířova, Bílovce, Bohumína, Ostravy, 
Frýdku-Místku, Starého Města, Janovic, 
Kozlovic, Pržna, Kunčiček u Bašky, 
Myslíku a Palkovic. Jako pořadatele  

a rozhodčí se na úspěchu závodu podíle-
li nejen současní vedoucí, instruktoři  
a členové, ale velmi také pomohli bývali 
členové oddílu, rodiče závodníků a pře-
devším členové ASPV Palkovice.  

Jak jsme již uvedli, závody byly místy 
náročné, o čemž svědčí 13 diskvalifikací 
závodníků, kteří nesplnili především 
kontrolu AZIMUTY. Bohužel, byli mezi 
nimi i dva závodníci z našeho oddílu. 
Z úspěchů našich závodníků jmenujme 
ty, kteří dosáhli na medailové pozice: 
Michaela Žváková – Lucie Juřenová 
1. místo; Jana Bajtková – Lenka 
Výmolová 3. místo; Jiří Bajtek – 
Petr Bílek 1. místo; Tomáš Troj-
čínský – Adam Smolík 2. místo; 
Přemysl Mičulka – Dan Kunz  
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3. místo; Soňa Lepíková 3. místo; 
Aleš Bílek 2. místo; Ada Paluzgová 
2. místo; Jan Šupina 1. místo; Ví-
tězslav Tkáč 3. místo. 

V hodnocení 14 zúčastněných oddílů 
jsme získali celkové 2. místo, když jako 
první se umístila Orlová a na třetím mís-
tě Divočáci Frýdlant nad Ostravicí. 

Jenomže nejenom medaile jsou na-
šim úspěchem. Především je úspěchem 
to, když dokážeme rozhýbat své líné tělo 
a zvládneme těch 3-6 kilometrů, během 
nichž musíme plnit  úkoly typu uzlování, 
hod kriketovým míčkem, plížení, pře-
chod lanové lávky a další znalosti.  
A první závod byl velkým překvapením 
pro mnohé závodníky, neboť v různých 
kategoriích za náš oddíl běželi noví zá-
vodníci a závodnice. Největším překva-
pením byl start starosty Palkovic, pana 
Radima Bači, který se úspěšně vyrov-
nal se všemi nástrahami trati a dorazil 
do cíle na krásném 8. místě. Za svůj 
výkon sklidil obdivy mnohých soupeřů  
a vedoucích. 

Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat také těm, kteří se podíleli na úspěš-
ném závodě, a to řediteli závodu mís-
tostarostovi obce Palkovice panu Aleši 
Kubalovi, jeho zástupci panu Jindřichu 
Plačkovi, řediteli školy Mgr. Františku  
 

Brixovi a zástupkyni ředitele školy 
Mgr. Ludmile Skarkové, dále majitelům 
pozemků, na nichž se mohl závod usku-
tečnit panu Slavomíru Bačovi, Miroslavu 
Hlaváčovi, Františku Kuchařovi, panu 
Sochovi a Obci Palkovice. Děkujeme 
rovněž těm, kteří nám pomohli spon-
zorsky – firmě ZERO spol. s r.o., Palko-
vice, Petru Menšíkovi z Palkovic a Fer-
dinandu Mičulkovi z Myslíku. 

Druhé kolo krajského poháru v turis-
tických závodech se konalo 12. dubna 
2008 v Havířově opět za velmi nepříz-
nivého počasí. Z úspěchů našich závod-
níků jmenujme opět jen ty, kteří dosáhli 
na medailové pozice: Michaela Žvá-
ková – Lucie Juřenová 1. místo; 
Monika Sukačová – Lenka Výmolo-
vá 3. místo; Jiří Bajtek – Petr Bílek 
2. místo; Tomáš Hrdina 3. místo; 
Soňa Lepíková 3. místo; Ada Pa-
luzgová 1. místo; Jan Šupina  
2. místo; Tomáš Huďa 3. místo  
a Melanie Halešová 2. místo. 

V hodnocení 13 zúčastněných oddílů 
jsme získali celkové 2. místo, když jako 
první se umístila náš tradiční rival TOM 
Orlová a na třetím místě skončili Prů-
zkumníci Ostrava. 

vedení oddílu 

 

 
 

Obvodní oddělení Policie ČR Palkovice 
 

 
Vážení občané, 

rád bych Vás infor-
moval o některých změ-
nách ve fungování a způ-
sobu práce Obvodního 
oddělení PČR v Palkovi-
cích. 

Začátkem letošního roku došlo k na-
výšení početního stavu na našem oddě-
lení o tři policisty, kteří k nám přišli z ci-
zinecké policie. V souvislosti s tím byla 
zřízena funkce zástupce vedoucího od-
dělení, kterou od 1. 4. 2008 bude vy-
konávat npor. Bc. Renata Senftová. 
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Rád bych poukázal na to, že jde o první 
ženu ve velitelské funkci u zdejšího 
okresního ředitelství a jsem rád, že touto 
první vlaštovkou je právě naše oddělení. 
Zároveň věřím, že tento krok nám bude 
v mnoha směrech přínosem. 

S větším počtem policistů přistoupí-
me od měsíce dubna k dalším krokům  
v naplňování myšlenky community poli-
cing, tedy zejména k přiblížení se Vám - 
občanům obcí, které máme na starosti. 

Změna je jednoduchá i složitá záro-
veň, protože i když jde o návrat k vě-
cem, které dříve fungovaly, budou přes-
to vyžadovat jinou organizaci výkonu 
služby a změny v náplni práce některých 
policistů. 

Zejména jde o to, že tři policisté 
OOP Palkovice budou vyčleněni pouze 
pro pěší obchůzkovou službu, pro osob-
ní každodenní kontakt s občany, podni-
kateli, samosprávou. Tyto policisty bu-
dete potkávat ve svých obcích, na poště, 
v obchodě atd., kde máte rovněž mož-
nost se na ně s čímkoliv obrátit, zeptat 
se nebo si postěžovat. Pokud Vám poli-
cista neodpoví hned, přenese problém 
dál na své nadřízené. 

Další novinkou bude pravidelná pří-
tomnost těchto policistů v přesně vyme-
zených hodinách na Obecních úřadech 
jednotlivých spádových obcí, mimo Pal-
kovic. Zde tyto policisty v případě po-
třeby vždy občané najdou. 

Community policing je spíš filozofie 
než taktika nebo nějaký specifický pří-
stup. Byl bych velmi rád, kdyby policie 
s veřejností aktivně komunikovala a ne-
musela by se chovat pouze reaktivně – 
tedy vyšetřovat a řešit kriminalitu, která 
již nastala. Veřejnost pak příjme svůj 

spravedlivý díl odpovědnosti za vlastní 
bezpečnost a bezpečnost celého spole-
čenství. Policie nebude považována za 
jedinou složku, která se o bezpečnost 
má, může a proto musí starat. Veřejnost 
oproti tomu bude policií brána jako rov-
noprávný partner, na kterého je možné 
delegovat část odpovědnosti za oblast 
kontroly kriminality a pochopitelně i ve-
řejného pořádku. Kdo se pod pojmem 
veřejnost skrývá? V podstatě každý, kdo 
se podílet na řešení problémů chce, při-
náší něco podnětného a přijme svůj 
spravedlivý díl odpovědnosti. Ta se pro-
jevuje zejména tím, že disponujeme ně-
jakou schopností cokoliv řešit nebo se 
na řešení spolupodílet. Výsledkem tako-
vé spolupráce mohou být například nej-
různější situační opatření od organizace 
obchůzkové služby přes kvalitní technic-
ké zabezpečení. 

 
Nejpodstatnějším opatřením pro po-

sílení pocitu bezpečí je fyzická přítom-
nost policistů na ulicích. Je to opako-
vaná pravda, ale skutečně – podle zku-
šeností našich i zahraničních působí pří-
tomnost policisty na ulici uklidňujícím 
dojmem na usedlíky a odstrašujícím na 
potenciální narušitele pořádku. Předpo-
kladem samozřejmě je, že se policisté 
chovají korektně, dobře komunikují 
s občany, pohybují se pokud možno 
pěšky a nepřivírají oči před jevy, které 
občany trápí. Policista musí být schopen 
vyslechnout názory usedlíků, pomoci  
a pokud není pomoc v jeho kompetenci, 
slíbit předání podnětu svým nadřízeným. 
Důvěra obyvatel v policisty také stoupá, 
jestliže se v dané oblasti pohybují stále 
stejní policisté, kteří svůj okrsek velmi 
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dobře znají a mohou si kontakty s míst-
ními dlouhodobě budovat. 

Předpokládám tedy i zpětnou vazbu 
od Vás, občanů, abychom mohli svou 

práci nadále zkvalitňovat ke vzájemné 
spokojenosti. 

komisař npor. Bc. Václav Vlček 
Dotazovala se Karla Menšíková 

 

 
 
 

 

Měsíc knihy v palkovické knihovně 
 

Měsíc březen – měsíc knihy je za 
námi. V letošním roce byl tento název 
změněn na „Březen – měsíc internetu“. 

Jaký význam má knihovna pro 
veřejnost? 

Obecní knihovna slouží jak dospě-
lým, tak mládeži. Mládež je rozdělena na 
3 kategorie podle věku. 

Pro nejmenší čtenáře – pohádky, le-
porela. 

Pro starší čtenáře 7 – 11 let – pří-
běhy, povídky. 

Pro nejstarší čtenáře 12 – 15 let – 
dobrodružná literatura, dívčí romány. 

V oddělení pro děti je i naučná litera-
tura. K zapůjčení zde najdete i některou 
doporučenou nebo povinnou četbu. Li-
teratura pro dospělé je rozdělena na na-
učnou literaturu a beletrii. 

Je obecní knihovna nějaký nad-
standard nad školní knihovnou? 

Je zde větší počet titulů. 
Na jakých přehledech se v sou-

časné době v knihovně pracuje? 
Již třetím rokem provádíme automa-

tizaci knihovny. To znamená vložit 
všechny knihy a časopisy do počítače. 
Tím se umožní vyhledávání knih nejen 
v naší knihovně, ale i pomoci internetu. 
Automatizace nám umožní zapůjčení 
knih formou MVS (mezinárodní výpůjční 
systém). Kniha, která není ve fondu naší 
knihovny se může zapůjčit pro čtenáře 
v celé České republice. 

Máte přehled o finančních nákla-
dech a statistice knih v knihovně? 

Obecní úřad v loňském roce in-
vestoval na nákup knih a časopisů  
50 170 Kč. Knižní fond čítá 13 414 ti-
tulů. Z toho je 3 604 titulů dětské litera-
tury a naučné dětské literatury. V sou-
časné době je registrováno 233 čtenářů, 
což odpovídá předpokládanému počtu 
čtenářů na počet obyvatel. V loňském 
roce bylo zapůjčeno 9 410 knih. 

Jsou nějaké problémy se „čte-
náři“? 

Délka výpůjční doby je v naší kni-
hovně 2 měsíce. Jsou však i takoví čte-
náři, kteří nerespektují ani tento poměr-
ně dlouhý termín. Pro příklad uvádím, 
že městské knihovny umožňují třítýdenní 
výpůjční dobu. 

Je nějakou výhodou to, že  
spadáme pod centrální knihovnu 
v Brušperku? 

Mimo knižní fond mi středisková 
knihovna Brušperk dodává regionální 
fond – knihy, které z ekonomických  
a technických důvodů nemám v naší kni-
hovně. Regionální fond si mohu zapůjčit 
pro naše čtenáře na dobu jednoho roku. 

Na závěr, co by jste navrhla pro 
zkvalitnění služeb naší knihovny? 

Domnívám se, že někteří čtenáři by 
uvítali rozšíření výpůjční doby, přede-
vším v dopoledních hodinách. 

 
Dotazoval se Vilém Vlk 
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Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 

Hodně lásky,  
bez té se žít nedá, 
hodně smíchu,  
protože je třeba, 
hodně zdraví,  
protože je vzácné, 
hodně štěstí, protože 
je krásné. 

 
Toto všechno a ještě mnohem více 

všeho nejlepšího přejeme všem jubilan-
tům, vlastně jen jubilantkám, které své 

životní jubilea oslavily v uplynulých mě-
sících. 

V únoru: paní Božena Mičulková 
z Palkovic, paní Jarmila Sasynová 
z Palkovic a paní Františka Jureč-
ková z Palkovic. 

V březnu: paní Zdeňka Kusá 
z Palkovic, paní Olga Škovranová 
z Palkovic a paní Otilie Jančová 
z Palkovic. 

 
Zastupitelstvo obce,  

Rada obce, SPOZ a redakční rada 
Palkovických listů. 

 
 

 
Rozloučili jsme se… 

 
Tvůj hlas se ztratil, 
Tvůj úsměv vítr vzal, 
nám v srdci bolest 
a smutek zanechal. 

 
 
V měsících únoru a březnu 2008 

jsme se navždy rozloučili s těmito obča-
ny naší obce: 

panem Pavlem Malachovským 
z Myslíka,  
panem Tomášem Eliášem z Myslíka,  
paní Štěpánkou Kubalovou 
z Palkovic,  
a panem Františkem Mertou 
z Palkovic. 

Zastupitelstvo obce, Rada obce, 
SPOZ a redakční rada Palkovických 
listů tímto vyslovuje všem pozůstalým 
hlubokou a upřímnou soustrast. 

 
 

 
 

Lékař léčí, lékárnice vydává léky 
 

V této době jsou velmi aktuální zdra-
votnická úsporná opatření, která se pře-
devším dotýkají starších spoluobčanů. 
Proto také Seniorklub v Palkovicích včas 
reagoval tím, že si v únoru pozval na be-

sedu zdejší lékárnici paní Mgr. Alenu 
Skácelovou, která vysvětlila přítomným 
některá opatření v doplatcích na léky.  
Z této besedy vybíráme jen dva problé-
my: 

U mnoha léků se mění ochranné 
obaly, je to záměr? 
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„Máte asi na mysli záměnu origi-
nálního léku za lék stejného složení, 
kterému se říká Gerenikum. Generika 
jsou léky stejného složení, které má  
i originální lék. Jsou to vlastně kopie 
originálního léku, kterému již vypršela 
patentová ochrana. Pro pacienta je 
důležité, že generické léky jsou levnější. 
Občas přijdou lidé pro originální lék se 
slovy...“tento lék mi vyhovuje, raději si 
na něj doplatím..“. Jiní občas požádají  
o levnější přípravek, aby nemuseli do-
plácet. Nejdůležitější je však názor léka-
ře. Lékárník může zaměnit lék za lék 
stejný, ale levnější (i naopak), vždy však 
s jasným souhlasem pacienta. Toto ne-
lze, pokud lékař vyznačí na receptu 
“Nezaměňovat“, lékař zde trvá na da-
ném léku.“ 

Co se do limitu pěti tisíc korun 
nezapočítává? 

„Do tohoto limitu se nezapočítávají: 
- doplatky na zdravotnické prostředky 

(například: inkontinenční kalhotky, 
gázy, obinadla…) vydané na zdravot-
nické poukazy, 

- doplatky na částečně hrazené léčivé 
přípravky, jejichž úhrada pojišťovnou  
je dle zákona nižší než 30 % maxi- 
 

 

mální ceny tohoto přípravku (např. 
sirupy na odkašlávání), 

- doplatky na léčivé přípravky určené 
k podpůrné nebo doplňkové léčbě, 
například léky na žilní problémy (De-
tralex, Glyvenol, Cilkanol..), léky vy-
živující mozek (Piracetam..), léky ob-
sahující minerální látky (Magnesium, 
Kalium..), léky proti žaludečnímu 
překyselení, některá léčiva předepi-
sovaná pro oblast ušní, nosní a krční. 

- Do limitu se dále nezapočítá 90 Kč 
za návštěvu pohotovosti, poplatky za 
pobyt v nemocnici, v léčebně.“ 
 
V diskusi na této besedě se přítomní 

dotazovali na své další osobní problémy 
i požadavky a všem paní magistra věcně 
a přehledně poradila. Škoda jen, že 
mnozí snad podcenili význam této bese-
dy a nepřišli. Přesto ji vyslechlo přes  
60 seniorů, kteří poděkovali paní Mgr. 
Aleně Skácelové za velmi poučnou be-
sedu o lékové politice a dověděli se na 
závěr i to, že naše lékárna v Palkovicích 
již slouží občanům obce, včetně Myslíku, 
téměř deset let. 

 
Z besedy zaznamenal Vilém Vlk

 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akce: 

 
Ve středu 5. března připravil náš Se-

niorklub společenskou akci k oslavě Me-
zinárodního dne žen v kinosále v Palko-
vicích. Asi 86 přítomných, kteří zaplnili 
kinosál, přivítal předseda ing. Vyvial. 

Poté roztančili jeviště „mladí“ z folklor-
ního souboru “Hurčánek“ se svým pro-
gramem, se kterým vystoupili loni v Pri-
morsku v Bulharsku, o čemž se dověděli 
diváci z rozhovoru s jednou z vedoucích. 
Po tomto vystoupení zatančila mladá 
Pavlína Janíková z  Místku dva břišní 
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tance, což byla podívaná pro přítomné 
dědečky. Dále ji vystřídal, zase pro ženy, 
mladý Viktor Bužek s nevšedním nástro-
jem, na které vykouzlil písně filmového 
plátna. Po něm jeviště zaplnilo sedm 
mladých borců z Palkovic s ukázkou asij-
ského bojového umění Taekwond-do  
i s mistryni republiky a trenérkou Janou 
Hoňkovou, která se pochlubila svými 
zahraničními úspěchy v tomto sportu. 
Na závěr rozehrály členky výboru Seni-
orklubu s Toníkem Ocáskem jeho ná-
vštěvu ve všech obchodech našeho 
“Domu služeb“ v Palkovicích, což bylo 
velmi zdařilé a úsměvné. Celý večer za 
doprovodu kláves pana Koloničného 
z Měrkovic uváděli mladičká Ada Paluz-
gová se „stařešinou“ Vilémem Vlkem. 
Mnohé ženy, které vystupovaly na tom-
to večeru odcházely domů zaslouženě 
s kytičkami a bonboniérami, ostatní spo-
luobčané s nevšedními dojmy a zážitky. 

 
Další program: 
 
- ve středu l6. dubna 2008 byl uspo-

řádán tradiční jarní zájezd na burzu 
spotřebního zboží do Polského Těší-
na, který se konal v době uzávěr-
ky“listů“. 

- příští zájezd bude ve středu 2l. května 
opět do Polska, a to do arboreta a 
zahradnictví v Pisařovicích. Přihlášky 
nutno podat s peněžní částkou od l. 
května v novinovém stánku. Odjezd 
obvykle ze stanoviště za Kubalou v 7 
hodin ráno. 

- Projednává se zájezd na Lysou horu 
s podnikem ČSAD v Místku, bližší 
bude oznámeno. 
 

Jubilanti: 
 

- v měsíci dubnu: kulaté jubileum: Sei-
bert Jan (l4. 4.), Polášková Ludmila 
(20. 4.). 

- půlkulaté: Kuchařová Marie (2. 4.). 
Všem blahopřejeme! 

 
Vzdělávání:  
 

Vyzýváme ještě 3 členy, kteří by se 
mohli přihlásit na krátký kurs na počí-
tač, nejpozději do l. května 2008  
u předsedy Seniorklubu ing. St. Vyviala. 

 
Z pověření výboru Seniorklubu  

sděluje Vilém Vlk 
 
Jubilanti (půlkulaté výročí)  
Seniorklubu 
Březen:  
Stavinoha Miroslav 5. 3. 75 
Kulová Jiřina  23. 3. 65 
Duben:   
Kuchařová Marie 2. 4. 75 
Květen:  
Hlaváčová Milada 9. 5. 85 
Červen:  
Pavlíčková Emilie 6. 6. 65 
Řezníčková Emilie 6. 6. 75 
Červenec:  
ing. Vyvial Stanislav 7. 7. 75 
Kubáň Metoděj  3l. 7. 65 
Srpen:   
Žižková Ludmila  5. 8. 75 
Masař Josef  7. 8. 65 
Září:   
Vycpálek Zdeněk l9. 9. 65 
Listopad:  
Mertová Svatava 6. 11. 65 

   Palkovice l9. 3. 2008  
Zpracoval: Vilém Vlk 
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Představujeme společenské organizace (10) 
 

 
Český svaz bojovníků za svobodu 
 

Význam organizace: Český svaz 
bojovníků za svobodu je dobrovolná nad-
stranická organizace. Sdružuje účast-níky 
národního odboje za svobodu, státní sa-
mostatnost a demokracii a občany, kteří 
souhlasí s posláním a stanovami Svazu. 

Vznik organizace: ustavena 18. srp-
na 1945 za přítomnosti 37 odbojářů. 
Hned následně se přihlásilo 71 členů, 
z toho 41 mužů, 8 žen a 22 pozůstalých 
po odbojářích. 

Vedení organizace. z pozůstalostní 
dokumentace byl zvolen prvním předse-
dou Klement Paluzga, který byl od 23. 3. 
1946 členem výboru a až do roku 1979 
jednatelem této organizace. Ve funkcích 
předsedů se od roku 1946 vystřídali Zde-
něk Brumovský, Alois Krč a od roku 
1989 ing. František Jalůvka z Myslíka. 

Členská základna: do této organiza-
ce v Palkovicích byli zapojeni v evi-denci 
členové z obcí Palkovice, Myslík, Kozlovi-
ce, Metylovice a Lhotka. Při založení 
v roce 1945 bylo evidováno v Palkovicích 
55 odbojářů, 25 z Koz-lovic, 5 ze Lhotky 
a 38 z Metylovic. Z iniciativy těchto orga-
nizací byly postaveny a vybudovány tyto 
památníky obětem války: 

Palkovice: Památník padlým v obou 
světových válkách na nábřeží před Kul-
turním domem a Památník k poctě pad-
lých Rudoarmějců na hřbitově, odhalen 
9. 5. 1945. 

Myslík: Pomník zastřelených 7 obětí 
v Zátopově lomu, odhalen v roce 1947. 

Kozlovice: Pomník padlých z 1. svě-
tové války – u silnice naproti kostelu  
a Pomník obětem nacismu na místním 
hřbitově, odhalen v roce 1947. 

Lhotka: Pomník padlým ve válkách 
u místní kaple 

Metylovice: Pomník padlých z obou 
válek umístěn u kostela a odhalen 4. 5. 
1947. Pamětní deska Ambrožovi Bílkovi 
umístěna na škole a odhalena 16. 10. 
1987. 

V současné době tvoří místní organiza-
ci jen pět členů a to: Jindřiška Janíková, 
předsedkyně (Palkovice), Helena Bujno-
chová (Palkovice), Vlastimila Luňáčková 
(Metylovice), RSDr. Miroslav Kiša (Palko-
vice) a Libuše Ivánková (Palkovice). 

Místní odbočka v Palkovicích spadá 
pod okresní výbor a má v něm zastou-
pení. Někteří členové se v rámci svých 
zdravotních možností starají o květino-
vou výzdobu u Památníků. 

Z dokumentárního materiálu ZO 
SČBS sestavil V. Vlk 

 
 

 
 

Vývěsní skřínka žaluje.. 
 

Je nás celkem dvanáct a pyšníme se 
jako vývěsní skřínky na zastávce u res-

taurace Kubala. Denně kolem nás pro-
jde několik desítek občanů a každý 
z nich si hledá tu svoji vývěsní skřín- 
ku. 
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Fotbalisté - kam půjdou na fotbal, 
politické složky - co je nového v politice, 
senioři - jaké pro ně připravil Seniorklub 
zájezdy či besedy, návštěvníci kostela si 
přečtou významné projevy papeže nebo 
co se děje v charitě, rybáři a chovatelé -  
co budou příště za programy, milovníci 
kina co se bude hrát za filmy. 

Ale já, v pořadí zleva druhá vývěsní 
skřínka jsem ubohá. Někdy koncem 

roku mi vandalové rozbili sklo a nechali 
mi jen ostudnou desku z polystyrenu,  
do které mi kluci, co chodí na autobuso-
vou zastávku píchají nožem, uštipuji z ní 
kousky - no zkrátka jsem tu pro ostudu. 
Nemám sklo a je mi zima a co hlavně - 
nevím, komu patřím, nikdo se o mě vů-
bec nestará a nedává mě do pořádku. 

Kdo to asi bude? Ať nedělám ostudu 
ostatním skřínkám…                        (O) 

 

 
 

 
 
 

 

Kino 
 

 
Na vlastní nebezpečí 
Nový český thriller. Vzrušující 
souboj s divokým přírodním 
živlem, samozvanými strážci  
zákona i hranicemi vlastních 
možností. 
Pátek 9.5.2008 v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč, Přístupnost: Přístupný, 
české znění, 92 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 24. ledna 2008 
 
Lovci pokladů: Kniha tajemství 
Nový americký dobrodružný  
akční film. Druhé dobrodružství  
hledače pokladů Benjamina F. 
Gatese v podání Nicolase Cage. 
Pátek 16.5.2008 v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč, Přístupnost: Přístupný, 
české titulky, 124 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 24. února 2008 
 
Asterix a Olympijské hry 
Nová španělsko-německo-
francouzská rodinná fantasy ko-
medie. Asterix a Obelix jsou zpět! 

Neděle 18.5.2008 v  16.00 hod. 
Vstupné 35,- Kč, Přístupnost: Přístupný, 
české znění,  
117 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 31. ledna 2008 
 
Monstrum 
Nový americký thriller. Tahle noc 
změní život všem. A některým ho 
ukončí. 
Pátek 23.5.2008 v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč, Přístupnost: Od 15 let, 
české titulky,  
84 minut, klasický,  
premiéra: 24. ledna 2008 
 
O rodičích a dětech 
Nová česká komedie. Milovat  
je lidské, chybovat je dědičné. 
Komedie o otcích, synech  
a ženách jejich života. 
Pátek 30.5.2008 v  19.30 hod.  
Vstupné 35,- Kč Přístupnost: Přístupný, 
české znění, 110 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 6. března 2008 
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Přijmeme brigádnice 
na prodej točené zmrzliny v Palkovicích (budova bývalé Jednoty č.p. 265) na měsíce 

květen – září (možno i jednotlivé měsíce). 

Informace na tel. číslech: 728 427 165 nebo 558 697 685 

 
 
 

 

Termínový kalendář 
 

 
5. 5.    Kladení věnců u pomníků padlých na Myslíku a v Palkovicích 
21. 5. Seniorklub – zájezd do arboreta a zahradnictví v Pisařovicích v Polsku 
 

 
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 28. 4. 2008. Vychází osmkrát ročně 






