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Pranostika 
 

 
 

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 

Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda. 

Svatá Barbora, mosty mostí, Sába břehy ostří, Mikuláš je přibíjí. 

Lucie noci upije a dne nepřidá. 

Zelené Vánoce – bílé Velikonoce. 

Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro na to. 

Jak bylo celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato. 
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Slovo starosty 
 

Co to cinká, co to zvoní? Kouzlo Vánoc jako vloni…… 
 
Milí Myslikovjani a Palkovjani 
 
       pomalu vchází do Vašich domácností sváteční kouzlo 
Vánoc. Přeji Vám, abyste si i v předvánočním spěchu našli 
čas na posezení se svými blízkými u adventního věnce nebo 
na procházku zimní krajinou. Byl bych rád, kdyby pro Vás 
byly letošní Vánoce skutečně  svátky klidu, pohody a štěstí .   

Do nového roku 2009 Vám přeji hodně zdraví, pohody, 
lásky a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě. 

Váš starosta Radim Bača 
 

 
 
 
 

                     Přání k vánocům 
 

Hodně štěstí v novém roce, hodně dárků na Vánoce.  
Taky lásku, zdraví, štěstíčko a pak už máme všecičko.  

 

                    Krásné svátky přeje  
                     Vám všem spoluobčanům naší obce  

 

         Zastupitelstvo obce Palkovice,  
            Rada obce a Tisková komise  
                Rady obce s předsedkyní  
                      Karlou Menšíkovou. 

 
 
 
 

 
 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 5 

 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
 

POSLEDNÍ VÝZVA        
 

DŮRAZNĚ VYZÝVÁME TY OBČANY, KTEŘÍ DOPOSUD NEUHRA-
DILI POPLATEK ZA ODPAD A PSA, ABY TAK UČINILI NEJ-
POZDĚJI DO 15. PROSINCE 2008.  
V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÍ DLUHU VE STANOVENÉ LHŮTĚ, BUDE 

TĚMTO DLUŽNÍKŮM VYSTAVEN PLATEBNÍ VÝMĚR A NEDOPLATKY BU-
DOU VYMÁHÁNY EXEKUČNĚ DLE § 73 ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A PO-
PLATKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT NAVÝŠENY AŽ O 50%. 
 

 
 

Oznámení 
 
Obec Palkovice hledá spolupracovníka pro vedení kina v Palkovicích od 1.3.2009. 
Bližší informace: mob. 739 633 312     
 
 

 
 

Pozvání „K desátému jubilejnímu 
Novoročnímu výšlapu na nejvyšší 
horu v obci – Kubánkov.“ 
 

Tradice se opakuje. Zastupitelstvo  
a Rada obce Palkovice, Vás všechny ob-
čany a mládež, bez rozdílu věku, srdečně 
zve prvního ledna k oslavě a vítání 
nového roku 2009 na našem nejvyšším 
kopci, na hoře Kubánkov. Znovu se 
sejdeme, abychom se navzájem pozdra-
vili, popřáli si pevného zdraví, mnoho 
úspěchů a všeho dobrého do nadchá-
zejícího nového roku. Jen pro připome-
nutí, bude to již desáté setkání v řadě za 
sebou. 

Pro starší a méně pohyblivé občany, 
ale i pro ty, kteří se chtějí novoroční 
oslavy zúčastnit po „Mši svaté“, bude za 
příznivého počasí vypraven ze zástavky 
Kubala autobus s odjezdem v 10.00 ho-
din. Zastaví Vám také na zástavce To-
mis a Policie ČR. Cílovou stanicí by mě-
lo být rekreační středisko Hůrky, odkud 
se budeme také vracet ve 14 hodin (sa-
mozřejmě, že bude také moc záležet na 
sněhových podmínkách a sjízdnosti sil-
nice na Hůrky). 

V programu bude tradičně koncerto-
vat dechová hudba Palkovjanka. Na lou-
ce pana Řebíčka v 11.15 hodin zapálí 
starosta obce novoroční vatru a kapela 
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zahraje Českou hymnu. Po ní by měli 
přítomní starostové obcí „Povodí On-
dřejnice“ pronést své novoroční zdravice 
a slavnostní přípitek. K dobré náladě ur-
čitě opět přispěje i občerstvení v „mysli-
veckém krmelci.“ Dechová hudba bude 
k Vašemu poslechu i pro potěšení vy-

hrávat tak dlouho než vyhasne poslední 
jiskra táboráku, aby nám dala znamení 
k rozloučení a šťastnému návratu domů. 

Nashledanou na Nový rok na Ku-
bánkově! 

Za organizační výbor OÚ 
v Palkovicích Stanislav Harabiš 

 
 
 

Základní škola 
 

 

 
 
 

 
Halloween ve škole 
 

Již tradičně žáci 3. ročníku , kteří se 
začínají učit angličtinu, oslavili 3. listo-
padu svátek Halloween. Tento svátek 
slaví lidé v anglicky mluvících zemích,  
a proto pro lepší motivaci ve výuce se již 
potřetí slaví také na naší škole. 

Halloweenský podvečer byl připra-
ven pro děti a jejich rodiče ve třech tří- 
 

dách.V každé z nich na ně čekalo pře-
kvapení v podobě čarodějnic, duchů, 
strašidel, či jiných Halloweenských po-
stav. Děti spolu s rodiči vydlabávaly 
dýně, vyráběly zajímavé předměty, za-
hrály si typické Halloweenské hry, nau-
čily se nová slovíčka v angličtině nebo 
společně s čarodějnicí vařily podle Hal-
loweenského receptu. A protože všech-
ny děti přišly v kostýmech, proběhl na 
závěr večera krátký rej masek a byly vy-
brány ty nejlepší. Podle spokojených 
tváří všech zúčastněných doufáme, že  
o tuto akci bude příští rok opět zájem. 
Poděkování patří také vyučujícím , třídní 
učitelce Miroslavě Žídkové a učitelkám 
angličtiny Alici Gorelové a Zuzaně Kva-
pilové, které tuto akci připravily. 

 
(Mgr. Zuzana Kvapilová)

 
 
 

Stonožka 
 

Také v tomto školním roce se naše 
škola zúčastnila hnutí „Na vlastních no-
hou“ - Stonožka. Žáci 3. až 9. ročníku 

vyráběli různé výrobky. V pracovních 
činnostech s paní Ondráčkovou šily  
žákyně polštáře nebo vyšívaly ubrousky. 
Ve výtvarné výchově děti vyráběly  
různé výrobky z keramické hlíny, z papí-
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ru nebo malých květináčků. Prodejní  
výstavka vynesla po odečtení nákladů  

2 400 Kč. Částka bude zaslána na kon-
to Stonožka. 

(Mgr. Irena Jalůvková) 
 
 

 
 

Velké šelmy v Beskydech 
 

Po téměř sto letech se do našich hor-
ských lesů vracejí velké šelmy - rys, vlk  
a medvěd. Přestože jsou chráněny zá-
konem, hrozí, že je pytláci znovu vystří-
lejí. Česká republika se tak stala další ev-
ropskou zemí, kde tato zvířata opět na-
lezla svůj ztracený domov. 

V rámci projektu „Les ve škole, škola 
v lese“ uspořádala naše škola 11. 11. 
2008 besedu s pracovníkem Hnutí DU- 
 

HA, který se zabývá monitorováním 
těchto šelem v Beskydech. Děti měly 
možnost seznámit se se zajímavostmi  
z jejich života, prohlédnout si odlitky stop 
a zeptat se na všechno, co je zajímalo. 

S monitoringem může pomoci každý. 
Pokud naleznete stopy velkých šelem, 
zdokumentujte je a zašlete e-mail s při-
loženou fotografií na stopy@selmy.cz. 

 
(Mgr. Ludmila Skarková) 

 
 
 

Okresní kolo ve stolním tenise 
 

V úterý dne 4. 11. 2008 se v tělo-
cvičně v Palkovicích uskutečnilo okresní 
kolo ve stolním tenise. Tohoto sportov-
ního klání se zúčastnilo osm družstev 
z pěti základních škol (ZŠ Lískovec, ZŠ 
Sedliště, ZŠ Raškovice, ZŠ Fryčovice, 
ZŠ Palkovice). Naši borci se v nabité 
konkurenci rozhodně neztratili. S čistým 
svědomím mohu říci, že své soupeře 
přímo rozdrtili. Zúčastněná družstva ne-
byla schopna čelit backhandům ani for- 
 

handům dopadajícím střídavě na oba 
rohy stolu a se sklopenýma ušima 
opouštěli naši obec. Žáci naší školy ob-
sadili 1. místo v obou kategoriích a po-
stoupili do krajského finále hraného 25. 
11. 2008 v Opavě. 

III. kategorie (chlapci) – Weigert 
Vítězslav, Schmidt Marek, Krpec Mar-
tin, Magera Lukáš 

IV. kategorie (chlapci) – Blažek 
Lukáš, Opěla Jaroslav, Klimša Daniel, 
Hubík Filip 

(Mgr. Pavel Tomalík)

 
 
 

Soutěž o dort 
 

V měsíci říjnu uspořádala naše školní 
jídelna soutěž o velký čokoládový dort. 

Soutěže se zúčastnily všechny třídy ško-
ly. Zvítězila třída, která měla k 31. 10. 
2008 nejvíce žáků přihlášených ke škol-
nímu stravování. Prvenství a sladkou 
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odměnu dostala 5. třída. Na druhém 
místě se umístili naši prvňáčci. Těm 
jsme předali čokoládovou tyčinku a lí-
zátko.  V pořadí třetí se umístila 6. B 
třída. Žáky jsme odměnili čokoládovou 
tyčinkou. 

V letošním školním roce máme cel-
kově vyšší počet zapsaných strávníků 
než v letech předchozích. Jsme rádi, že 
žáci využívají našich služeb. A uděláme 
vše proto, aby byli co nejvíce spokojeni. 

 
(za ŠJ Hana Jurenková)

  
 
 

Sport... 
 

 
Kolaudace i sportovní akademie 
 

Ve středu 5. listopadu 2008 byla  
po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci  
bez připomínek zkolaudovaná tělocvična 
Obce Palkovice  a předaná do trvalého 
užívání občanům a mládeži naší obce. 
Svým rozsahem prací, modernizací zaří-
zení, plynového vytápění, nového vý-
konného osvětlení, sociálního zařízení, 
rozšíření počtu šaten, kluboven a sálů 
pro cvičení i míčové hry, z jednoho na 
tři (hlavní sál má nyní rozměr 31x18 m) 
odpovídá nejnáročnějším požadavkům. 
V nadzemí byla přistavěna galerie pro 
diváky, nezapomnělo se ani na pěkné 
prosluněné klubovny. To vše nákladem 
asi 24 miliónů korun. 

Po zhlédnutí celé budovy a jejího vy-
bavení, se ani nesluší říkat té krásné  
a moderní budově, tělocvična. Zatím, 
sám pro sebe, jsem ji pojmenoval a po-
výšil na „Víceúčelová hala sportu obce 
Palkovice“. Tímto dávám i takový tichý 
podnět pro zastupitele obce, k zamyšle-
ní správného pojmenování. 

Na odpoledne kulturní komise obce 
spolu s TJ připravila pěknou „Sportovní 
akademii“, v jejímž úvodu vystoupil sta-

rosta obce pan Radim Bača. Po uvítaní 
všech hostů krátce připomenul historii. 

“Touhu postavit u nás v obci tělo-
cvičnu, měli už dávno před námi naši 
předkové v roce 1922 (kdy zahájili sbír-
ku na její stavbu). Tu přerušila druhá 
světová válka - činnost Sokola byla na-
cisty zakázána. Sbírka pak pokračovala 
ihned po osvobození republiky, ale veš-
kerá iniciativa bohužel opět vzala za své 
při měnové reformě v roce 1953. Te-
prve po padesáti letech se opět vážně 
začalo o její stavbě hovořit. Stavba byla 
po dlouhém a složitém vyjednávaní za-
počata v „Akci – Z“ v roce 1974 a ná-
kladem čtyř miliónů korun zkolaudovaná 
v prosinci 1977. Po 25 letech se ukáza-
lo, že stávající tělocvična již svou malou 
kapacitou nestačí časově uspokojovat 
místní TJ a ostatní složky v obci. Proto 
byla zahájena přístavba sálu č. 2, která 
byla dokončena v roce 2004. V roce 
2007 se začalo, snad na dlouhou dobu, 
s poslední přestavbou či rekonstrukcí. 
Po výměně všech oken, nových vstup-
ních dveří a novém „kabátě“ venkovních 
omítek celé budovy, mám dnes tu vel-
kou čest předat moderně a účelově vy-
bavenou halu naší veřejnosti k užívaní.  
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Děkuji všem, kteří se podíleli na jed-
notlivých stavbách i přestavbách po ce-
lou tu historickou dobu třiceti let. Byla 
to spousta dřiny, jednání, mnohdy i do-
hadů, ale jistě mi po prohlídce celé bu-
dovy dáte za pravdu, že to stálo za to!   

Všem občanům obce, mládeži a spor-
tovcům přeji, aby zde našli možnost 
sportovního vyžití dle svých potřeb  
a představ. Sportovcům navíc pak hod-
ně vyhraných zápasů, turnajů i soutěží. 
Sportu zdar!“ 

Tak to byla slova našeho starosty. 
 
Po něm vystoupil se svou vzpomín-

kou bývalý starosta Ing. František Huš-
ka, který připomenul přítomným nesko-
nalé problémy s první stavbou před více 
jak třiceti lety. 

„Bylo to přesně v roce 1972, kdy 
měl odbor školství při ONV ve Frýdku-
Místku v naší obci postavit tělocvičnu ja-
ko před-etapu výstavby nové školy. 
Hned první jednání však přinesla ne-
spokojenost se strany TJ z důvodu ma-
lých stavebních rozměrů (12x18 m). Na-
stalo období dlouhých vyjednávání mezi 
MNV, ONV, školou, TJ a OV ČSTV. 
Ne všichni byli stavbě nakloněni. Při zá-
věrečných jednáních bylo rozhodnuto, 
že stavba bude mít nestandartní rozměry 
18x24 m a sportovci si budou muset 
doplatit rozdíl cen. Takovéto rozhodnutí 
přineslo mezi občany přímo nadšení. 
Mnozí uzavřeli osobní i kolektivní závaz-
ky na odpracování několika tisíc hodin 
zdarma v akci „Z.“ 

V srpnu 1974 bylo započato se stav-
bou hospodářské budovy a s hloubením 
základů. O měsíc později, při první bri-

gádě učitelů a sportovců, byl slavnostně 
položen a pokropen šampaňským zá-
kladní kamen. Do zimy byly vyzděny ob-
vodové zdi, v následujícím roce byla do-
končená střecha, vyzdívky i vnitřní omít-
ky. V prosinci 1977, jak již bylo vzpo-
mínáno, byla stavba dokončena a zko-
laudována. Rozsahem a hodnotou díla 
se téměř na 30 budoucích let stala tato 
stavba největší v historii obce. 

11. února 1978 byla tělocvična slav-
nostně otevřena. Naplnil se tak dlouho-
letý sen všech sportovců, ale také jejich 
otců, dědů a možná i pradědů. Po slav-
nostním přestřižení pásky, kterou pro-
vedl předseda ONV následovala bohatá 
sportovní akademie. 

Při této dnešní příležitosti nemohu 
zapomenout ani na ty, kteří nám 
s rozšířením stavby a zajištěním sdruže-
ných nadlimitních finančních prostředků 
z ÚV ČSTV pomáhali. V první řádě to 
byl náš člen výboru TJ a člen OV ČSTV 
pan Drahomír Krč, předseda stavební 
komise při KV ČSTV pan Ing. Jan Mu-
roň a také přímo předseda KV ČSTV 
pan JUDr. Vladimír Kabuďa, protože 
bez jejich pomoci bychom tělocvičnu ur-
čitě neměli. Vzpomínka patří i dlouhé 
řadě brigádníků, kteří po tři roky, bez 
nároků na odměnu tělocvičnu budovali. 
Protože mnoho z nich se už dnešního 
otevření nemohlo zúčastnit, nejsou už 
mezi námi, věnuji jim alespoň tuto ti-
chou vzpomínku. Čest Vaší památce! 

Jak vidíte, historie se opakuje. Oteví-
rá se dnes nová, ne již tělocvična, ale 
přímo sportovní hala. A znovu tak jako 
před třiceti lety proběhne slavnostní 
sportovní akademie.“ 
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Po tomto vystoupení vyzvala konfe-
renciérka oba předřečníky k slavnostní-
mu přestřižení pásky. 

Pak už na palubovku napochodovaly 
nejmladší členky TJ - oddílu sportovní 
gymnastiky. Ve vystoupeních se střídaly 
s krasojezdci na kolech z TJ Petřvald na 
Moravě, kteří nejdříve představili své 
nejmladší chlapce a děvčata, dospělejší 
žactvo, dorostence a dorostenky a až 
poté nejvyspělejší kategorii mistrů. Věřte 
nebo ne, ale v některých okamžicích se 
při jejich vystoupení, chvílemi až zatajo-
val dech. 

Poté se představila s aerobikovou 
skladbou děvčata z „FLASH  KLUBU“ 
Šárky Číhalové při TJ VP Frýdek-Mís-
tek. 

Samozřejmě, že všichni vystupující 
sportovci byli za své výkony odměněni 
bouřlivým potleskem! 

Po přestávce, která byla určena 
k prohlídce budovy a zařízení, následo-
valo exhibiční vystoupení mistrů stolního 
tenisu. Na palubovce se představili Milan 
Orlowski spolu s Jindřichem Panským. 
Na úvod si zahráli s místními členy TJ 
panem Miloslavem Weigertem a Sta-
nislavem Vyvialem z Myslíku. Samo-
zřejmě, že i přes porážku v nich zůstane 
celoživotní vzpomínka na to, jak si za-
hráli s opravdovými mistry. 

Pak již oba mezi sebou hráli oprav-
dovou exhibici, která přecházela až ke 
skutečné akrobacii s cirkusovými prvky. 
Hala se smála, tleskala a bouřila! 

Tímto vystoupením skončilo pěkné 
sportovní odpoledne. Škoda jen, že ná-
vštěva nebyla větší. Mnoho míst zůstalo 

prázdných, ale na to si v Palkovicích již 
pomalu zvykáme. Ti co přišli, odcházeli 
spokojeni a v mnoha případech, jak se 
mi svěřili, i nadšeni. Bylo to fantastické, 
mělo by to být častěji! 

Večer při slavnostním přípitku bylo 
ještě jednou z celého srdce poděkováno 
všem pracovníkům, kteří se o tuto stav-
bu zasloužili. Všem stavebním firmám, 
které stavbu budovaly a dokončily v dob-
ré kvalitě, všem sponzorům a úřadům, 
které nám pomohly vyřídit finanční do-
tace. Poděkování patří i pracovníkům  
a pracovnicím OÚ, kteří měli s touto 
stavbou nemalé starosti a v neposlední 
řadě patří poděkování i všem těm, kteří 
více jak před třiceti lety stáli při poklá-
dání základního kamene. Dnes se jich 
tady sešlo již pouze sedm, obě tajemnice 
bývalých MNV, paní Jindřiška Janíková 
a paní Miluška Radová a vzácný host, 
tehdejší šéfredaktor deníku Českoslo-
venský sport, pan Vladimír Kolář, který 
byl tehdy také u toho. Dnes mu na přání 
pana starosty obce alespoň touto cestou 
děkuji za publicitu, kterou věnoval této 
stavbě v deníku Právo dne 10. 11. 
2008. Z bývalého výboru TJ dnes byli 
mezi námi pouze čtyři. A úplně nakonec 
patři velké poděkování Ing. Jaromíru 
Ivánkovi, který se postaral o projektovou 
dokumentaci a po celou dobu výstavby 
se o rekonstrukci staral jako stavební 
dozor. Nechť tato stavba na dlouhá léta 
slouží nám všem a nejen nám, ale i bu-
doucím pokolením. 

 
(z pověření komise tisku zpracoval 

Stanislav Harabiš) 
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O Pohár starosty obce 
 

Dne 25. 10. 2008 se konal k výročí 
Dne vzniku samostatného státu 1. ročník 
turnaje ve stolním tenise „O Pohár sta-
rosty“. Soutěž byla rozdělena do katego-
rií amatérů a profi hráčů a dále dle věku. 

V 9.00 bylo zahájení, kterého se ujal 
starosta obce. Hrálo se současně na pěti 
stolech, systémem každý s každým.  
U každého stolu byl rozhodčí, který hlá-
sil výsledky zapisovateli. Po třech hodi-
nách velkých bojů, o každý vyhraný mí-
ček, jsme znali tyto vítěze: 
 
Nejmladší žáci          
1.místo: Petr Bílek         
2.místo: Pavlína Juchelková                         
3.místo: Matěj Svobodník              
 
Mladší žáci 
1.místo: Jiří Slípek  
2.místo: Daniel Kunz    
3.místo: Adam Farský  

Starší žáci  
1.místo: Michal Ondrušák 
2.místo: Michal Krybus   
3.místo: Martin Krpec  
 
Profi hráči 
1.místo: Lukáš Blažek 
2.místo: Víťa Weigert 
3.místo: Jarek Opěla 
 
V kategorii dospělých se umístili na 
1. místě Jiří Slípek (senior), na 2. místě 
David Štefek a na 3. místě Radim Špa-
ček.   
 

Děkujeme všem pořadatelům, spon-
zorům a hráčům za krásný průběh toho-
to 1. ročníku turnaje a těšíme se za rok 
na  2. ročník.  

 
S pozdravem „Sportu zdar“ 

 
(Mgr. Miloslav Weigert) 

 
 

 
 

Desetibojař z Palkovic 
 

Nám všem, příznivcům sportu a ze-
jména atletiky, jsou známy jména Ro-
man Šebrle a Tomáš Dvořák. Méně 
známé je však jméno celostátního pře-
borníka republiky, dorostence Michala 
Štefka z Palkovic, kterého před závody 
povzbuzují nejen členové  z mateřské tě-
lovýchovné jednoty Slezan Frýdek-Mís-
tek, ale i jmenovaný Tomáš Dvořák. 

Jak jsi začínal svou atletickou 
dráhu ? 

„Začal jsem na základní škole ve 
Frýdku-Místku, kde jsem se zúčastňoval 
závodů mezi školami. Protože se mi da-
řilo vyhrávat, vstoupil jsem asi před osmi 
lety do atletického oddílu TJ Slezan.“ 

Proč jsi si vybral právě atletiku 
mezi tolika druhy sportu? 

„Začínal jsem sice s kopanou, ale po 
neshodách s trenérem jsem se dal na at-
letiku. Dnes už vím, že jsem se rozhodl 
správně, protože se mi daří a mám za 
sebou několik úspěšných soutěží.“ 
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Jaké byly úspěchy v letošním 
roce? 

„Zaměřil jsem se na desetiboj, kte-
rému se věnuji krátce. Začalo to kraj-
ským mistrovstvím v hale,v Olomouci, 
kde jsem se jako dorostenec umístil 
v sedmiboji na prvním místě, a to asi 
mezi 15 závodníky. Pak jsem postoupil 
na celostátní mistrovství atletiky v Bra-
tislavě, kde jsem se umístil mezi prvními 
na 60 metrů překážek a v trojskoku. To 
bylo v kategorii jednotlivců. V červenci 
jsem se zúčastnil mistrovství České re-
publiky a v  desetiboji obsadil třetí místo, 
z asi 25 dorostenců. Byl to můj největší 
úspěch. Na první místo je nutné získat 
celkem 6 968 bodů a já měl 6 39l bodů. 
Před tímto celostátním mistrovstvím 
jsem byl nemocný, takže jsem lepšího 
výsledku ani nemohl dosáhnout.“ 

Pro nás laiky, jaké jsou v dese-
tiboji disciplíny? 

„První den je to běh na 100 metrů, 
skok do dálky, vrh kouli, skok do výšky, 
hladká čtyřstovka. Druhý den je to 400 
metrů překážek, hod diskem, skok o ty-
či, hod oštěpem a běh na 1 500 met-
rů.“ 

Máš mezi atlety svůj vzor a udr-
žuješ nějaká přátelství? 

„Jednak Romana Šebrleho a pak 
Tomáše Dvořáka, který mi někdy radí, 
jak mám postupovat a drží mi palce. 
Však se mi také na diplom osobně po-
depsal a blahopřál mi ke třetímu místu. 
Je to člověk velmi lidský a má vřelý 
vztah k mladým závodníkům. Jinak si 
udržuji i přátelské kontakty s některými 
dorostenci od nás z Čech.“ 

Závodil jsi také mimo naší re-
publiku? 

„Jednak to bylo mistrovství na Slo-
vensku v Bratislavě a v rámci Euroregi-
onu Beskydy jsem byl ještě za atletický 
oddíl TJ Slezan v Polsku, ale to už je 
dávno.“ 

A na závěr. Jaké závody tě če-
kají v příštím roce a čeho by jsi 
chtěl dosáhnout? 

„V příštím roce přecházím věkově do 
vyšší kategorie staršího dorostu – junio-
rů. Budu startovat v sedmiboji v hale  
a desetiboji venku. Pokud mi to ovšem 
moje zdraví dovolí. Jelikož stále studuji 
gymnázium a tréninky jsou čtyřikrát týd-
ně, je poměrně náročné skloubit vše 
dohromady. Doufám však, že budu  
mít úspěšný rok nejen v atletice, ale  
i v osobním životě. 

(Vilém Vlk) 
 
 

 
 

Požehnání kapličky… 
 

V neděli 19. října 2008 v odpoled-
ních hodinách byla požehnána nová 
sloupová kaplička místním duchovním 
správcem P. Mgr. Bronislavem Wojna-
rem, s následnou krátkou pobožností. 

Této události bylo přítomno pět desítek 
občanů. Kaplička s obrazem Panny Ma-
rie ustavičné pomoci  se nachází na pol-
ní cestě, na pozemku pana Krče, pod 
lípou v blízkosti obslužné komunikace. 

Původní kaplička byla upevněna na 
lípě. Rok jejího vzniku ani účel zřízení 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 13 

není znám. Lípa se stářím vyvrátila a tím 
kaplička vlastně zanikla. Obnova tohoto 
místa začala tím, že pan Miroslav Krč 
s panem Gerykem dovezli z hor již od-
rostlejší lípu a zasadili ji na původní mís-
to. Kaplička tam jistou dobu nebyla.  
Toho si všiml stolař pan Alois Kožuch, 
neboť toto místo důvěrně z mládí znal  
a společně se svým kamarádem pa- 
nem Františkem Tichavským, rodákem 
z Frenštátu pod Radhoštěm a nyní ob-
čanem Frýdku-Místku, novou kapličku 
zhotovili. Pan Tichavský věnoval i obraz 
do kapličky. Patří jim za to dík, neboť 
obnovili kapličku , která tu stála více jak 
sto let. A opět tak může sloužit k za-
myšlení, odpočinku a také k modlitbě. 

Při této příležitosti se podíváme krát-
ce do historie. Takovýchto staveb máme 
v naší obci podle letošní písemné a fo-
tografické dokumentace třicet. Kronika 
obce neuvádí, kdy tyto stavby vznikly  
a za jakým účelem. Rok vzniku a účel je 
znám pouze u sedmi z nich. Pamětníci 
odhadují, že tyto stavby mohly vzniknout 
koncem 19. a začátkem 20. století  
a dvě z nich v tomto století. Také uvádě-
jí, že byly stavěny za dar zdraví, ochranu 
před povodněmi, ochranu úrody před 
krupobitím, před ohněm apod. Některé 
kapličky prošly od roku 1990 nutnými 
opravami a potřebují i nadále údržbu, 
abychom je zachovali pro budoucí gene-
race. 

(Jaroslav Kubala) 
 
 

 
 

Lampiónový průvod 
 

Víte, že….letos se nás sešlo asi 500. 
Již počtvrté se konal u nás v Pal-

kovicích lampiónový průvod. Je vidět, 
že zájem o tuto akci se těší stále velké 
oblibě, nejen mezi těmi nejmenšími, ale 
i mezi dospěláky a seniory. Jsem rád, že 
jsme mohli přivítat na lampiónovém 
průvodu i rodiče s dětmi z jiných obcí  
a ukázat jim, že umíme našim dětem 
nabídnout pěkně strávený netradiční 
podvečer. 

Po krásném ohňostroji byly pro děti 
připraveny v restauraci Tomis hry, sou-
těže a diskotéka. Všem dětem jsme na-
bídli mezi soutěžemi sladkosti, které do-
dal pan Josef Novák s manželkou. Velké 

díky patří Monice Bebčákové za trpěli-
vou práci s dětmi. Večer zazpíval Martin 
Ševčík a po vystoupení podepsal dětem 
na památku své foto. Na závěr si mohly 
děti zatančit spolu s rodiči na známé 
písničky od skupiny Sagar. 

To vše se nám pro Vás podařilo již 
počtvrté nabídnout bez vstupného. Chtěl 
bych ještě jednou poděkovat Rosťovi 
Zlému, Lubomíru Zemánkovi, mému 
sousedovi Zbyňkovi, panu Ing. Jaroslavu 
Zachariášovi, firmě Lesostavby a OÚ 
Palkovice za jejich pomoc. Doufám, že 
se mi i příští rok podaří sehnat sponzory 
a tuto akci znovu připravit. 

 
(Kid Koulák) 
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Po roce opět na myslivecké chatě 
 

Je sobota 22. listopadu, vesnice se 
probouzí do bílé zasněžené krajiny. Prv-
ní sníh však dělá vrásky na čele členům 
mysliveckého sdružení Olešná Palkovice. 
Pravě na tento den je naplánován nej-
větší hon roku na zajíce, bažanty  
a ostatní škodnou zvěř,  k odstřelu zá-
konem povolenou. Okolo půl osmé se 
prostory myslivecké chaty „Na Bařině“ 
zaplňuji auty všech možných poznáva-
cích značek. Přicházejí nebo přijíždějí 
střelci z domácího sdružení, ale i hosté 
jak zblízka tak i zdaleka. Snad nejdál až 
z Uherského Brodu. Z hlášení hospodáře 
předsedovi sdružení se při nástupu doví-
dáme, že honu se zúčastní 36 střelců 
včetně hostů, 12 honců, mezi kterými je  
i jedna žena - slečna Aneta Žáčková  
a šest loveckých upotřebitelných psů. Hon 
je naplánován do šesti lečí a výsledek má 
dát odpověď na otázku, jak se místní 
myslivci o zvěř v průběhu roku starali.  

Hned první leč v okolí myslivecké 
chaty nenechává nikoho na pochybách, 
že dobře. Uloveno bylo 16 bažantů. 
K druhé a dalším lečím přepravuje účast-
níky honu autobus do lesů pod Hůrkámi. 
„Svatý Hubert“ rozehnal mračna, obloha 
se zamodrala a zlaté sluníčko ozářilo ce-
lou krajinu. Prostě začal překrásný den. 
Nezapomenutelný je pohled na okolní le-
sy, kopce i vzdálené hory. Za chvílí se 
ozývají i s několika násobnou ozvěnou 
první výstřely. Samozřejmě, že ne všech-
ny zasahují cíle. Hodně zajíců si svými 
kličkami zachraňuje život. A to je dobře, 
zůstává základ pro příští pokolení. 

Při vstupu do čtvrté leče, těsně nad 
pilou, ohlašují  honci, že v lečí je divočák! 
Netrvá dlouho, ozývá se pouze jedna rá-

na, ale zato velice přesná. Divoké prase 
zůstává ležet. První odhady jsou, že do 
80 kg mu určitě moc neschází. Šťastným 
střelcem je host z Mysliveckého sdružení 
Dobrá pan Karel Klímek. To vše samo-
zřejmě příjemně zvyšuje dobrou náladu. 
A aby dobrá nálada byla ještě více umoc-
něná, dochází na honu doslova k další ra-
ritě, která se jen tak často neopakuje. 
Lovecký pes Čeňka Dulavy loví „psíka 
mývalovitého,“(cca 10 kg těžkého). Ten 
patří do skupiny zvěře škodné, která je  
u nás spíše vzácnosti a přichází do našich 
lesů přes Polsko z Asie. Přesto je to v ne-
dlouhé době u nás ulovený již druhý kus.  

A než jsme se nadali je tady patnáctá 
hodina a my končíme tam, kde jsme za-
čínali - u myslivecké chaty na Bařině, 
kde nás čeká výřad ulovené zvěře. Šest-
náct bažantů, čtyři zajíci, jedno divoké 
prase a jeden psík mývalovitý.  

Předseda sdružení pan Kuchař děkuje 
všem střelcům za kázeň i bezpečnou 
střelbu, honcům za vynaloženou námahu, 
p. Klímkovi blahopřeje k dosaženému 
úlovku a patronu všech myslivců Svaté-
mu Hubertovi za překrásný, třpytivě pro-
sluněný den i za ulovenou zvěř, které na 
místní podmínky bylo dost. A to i přesto, 
že se nestřílelo po všem, co se pohnulo. 

Odměnou pro všechny střelce i hon-
ce za vydařený hon bylo pozvání na po-
slední leč, do útulně vyhřáté chaty 
s chutným zvěřinovým občerstvením. 
Bohatá tombola v průběhu večera při-
nesla radost i těm, kteří při honu nebyli 
zrovna úspěšní. Hospodář sdružení pan 
Řezníček pak ještě předal „Králi honu“ 
p. Karlu Klímkovi za velikého potlesku 
veřejné ocenění. V dobré náladě se pak 
posedělo, zazpívalo i vzpomínalo až do 
pozdních nočních hodin. 
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Od účastníků honu patří velké podě-
kování všem kuchařkám, obsluhujícímu 
personálu i pořadatelům za kvalitu při-
pravených jídel, za obsluhu i za péči, 
kterou nám všem věnovali! 

Tak takový byl první, ale bohužel  
i poslední hon letošního roku. Zvěře je 

málo, je třeba si ji vážit, je třeba si ji šet-
řit. 

S pozdravem „Lovu, lesu, lovu zdar“ 
v listopadu následujícího roku, roku 
2009 nashledanou!  

(z pověření hospodáře  
Mysliveckého sdružení Olešná 

zpracoval a napsal Stanislav Harabiš) 

 
 
 

Hubertová jízda 
 

Dne 22.11.2008 se v Palkovicích na 
Myšák western ranchi konal 1. ročník 
Hubertovy jízdy. Kvůli počasí, které nám 
ráno nepřálo – začalo sněžit , to už vy-
padalo, že pojedeme v málo početném 
houfu. Nakonec se ale počasí umoudřilo 
a z Myšák western ranche vyjelo 50 jezd-
ců a koňmi a jedním poníkem. Na tuto 
akci se přišlo mnoho lidí jen podívat  
a povzbudit jezdce a jejich koně. 

Všichni zúčastnění, ať už jezdci nebo 
diváci, se mohli dosyta najíst a napít. 
K mání byla skvělá zelňačka, koblihy, 
svařené víno, pivo nebo jiný alkohol  
( nealko by jste tam nenašli ). 

Poté se jezdci odebrali ke svým ko-
ním a proběhlo slavnostní zahájení. Po 
krátkém uvítání jsme vyrazili na Palko-

vické Hůrky, kde nás majitel hotelu  
( Poltesko ) přivítal a každého jezdce po-
častoval. Z Hůrek jsme pokračovali přes 
Myslík, kolem kaple, směrem do Lhot-
ky, kde nás asi v půli cestě čekal již oče-
kávaný hon na lišku. Poté jsme snědli 
guláš, vypili bečku piva, svařák, zahřáli 
se u Bílého Bizona na chalupě a jeli 
jsme zpátky. 

Po příjezdu jsme ustájili koně a pře-
sunuli se do Hospody u Myšáka, kde 
jsme opět měli možnost pořádně se 
nadlábnout. Podávalo se grilované jeh-
ně, sele a pečená kuřata. Po jídle jsme 
„pařili“ až do rána. Vzhledem k tomu, 
že se tato akce uskutečnila poprvé, byli 
jsme překvapeni spoustou krásných koní 
a skvělých lidí, kteří na tuto akci přijeli. 

 
(Marek Myšinský) 

 
 

 

 

Lidé kolem nás... 
 

 
Palkovický student uspěl 
v mezinárodní konkurenci 
 

13. až 15. října se konal již III. roč-
ník Celostátní soutěže zemědělských 

oborů, kterou pořádá SOU v Údlicích  
u Chomutova. Letošního ročníku se zú-
častnilo osm družstev z českých země-
dělských škol a mezinárodní patinu sou-
těži dodala tři družstva z Německa. 
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Střední školu zemědělskou a lesnic-
kou ve Frýdku-Místku reprezentovalo 
trojčlenné družstvo ve složení Jiří Chý-
lek, Dalibor Kahánek a Jan Zeman. Ne-
jednu radu jim poskytl i mistr odborného 
výcviku Jiří Cochlar. V tomto prestižním 
a náročném klání obhajovali stříbrnou 
pozici, na kterou dosáhli jejich před-
chůdci v loňském roce. Nervozita byla 
veliká, ale tým všech devět disciplín zvlá-
dl. V souboji těch nejlepších z nejlepších 
dosáhli až na samotný vrchol. Výsledný 
součet 199 bodů už nikdo nepřekonal. 
„Vyhráli jsme o bod nad Frýdlantem. 
Chtějí odvetu - pozvali nás na jejich do-
mácí soutěž. Jsem klidný, zase vyhraje-
me,“ s úsměvem uvedl Jiří Chýlek 
z Myslíku. 

„Tým fungoval perfektně i organiza-
ce byla bez chyby. Nejlepší jsme byli  
 
 

v demontáži kola na vlečce. Cenné body 
jsme získali v jízdě zručnosti a práce 
s nakládačem dopadla také na výbor-
nou. Nevyšla nám pouze demontáž dojí-
cího stroje,“ zhodnotil výkon týmu Jan 
Zeman z Frýdku-Místku. 

„Velmi mě zaujaly výkony holek. Byl 
jsem zvědavý na jejich  jízdy zručnosti.  
A užasl jsem nad jejich bravurou při ří-
zení traktoru. Jedna byla dokonce  
o chlup rychlejší něž Jirka. Za celý tým 
musím poděkovat našemu mistru Coch-
larovi a učitelům odborných předmětů, 
za čas věnovaný naší přípravě,“ dodal 
poslední člen zlatého týmu Dalibor Ka-
hánek z Metylovic. 
 

(Mgr. Martin Tuma, Střední škola  
zemědělská a lesnická Frýdek-Místek)

 
 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 

Paní Dobruška 
Křístková a pan Ka-
rel Bílek, oba z obce 
Palkovice, oslavili v mě-
síci říjnu 2008 svá 
slavná životní jubilea. 

V měsíci listopadu se k nim připojili  
i paní Vilma Pachotová a pan Milo-
slav Bača, oba rovněž z Palkovic. 
 
„Hodně lásky, bez té se žít nedá, 
hodně smíchu, protože je třeba, 
hodně zdraví, protože je vzácné, 
hodně štěstí, protože je krásné.“ 

K tomuto veršovanému přání se 
s úctou připojuje Zastupitelstvo obce, 
Rada obce, SPOZ a Tisková komise 
Palkovických listů. 

 
Neméně srdečné a upřímné je i naše 

blahopřání manželům Marii a Františ-
kovi Iceliovým z Palkovic. Přesně dne 
18. 10. 2008 si připomněli zásadní 
společný krok v životě – toho dne před 
padesáti lety uzavřeli manželství. 

Do dalších společných let jim přeje-
me hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Zastupitelstvo obce, rada obce, 

SPOZ, Tisková komise Rady obce. 
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Rozloučili jsme se… 
 

Když zemře maminka, 
slunéčko zajde, 
v srdci nám zůstane  
smutek a chlad. 
 
 
 

V tom širém světě sotva se najde,  
kdo by jak maminka uměl mít rád! 
 
Utichlo srdce, není slyšet slova Tvá, 
chybíš nám, maminko, v kruhu 
domova. 

 

Podobnými slovy, i když asi ne ve 
verších, se rozloučili nejbližší rodinní pří-
slušníci v měsíci říjnu s paní Drahomí-
rou Kubalovou z Myslíka a paní An-
nou Židkovou z Palkovic. 

Měsíc listopad pak začal smutně pro 
rodinu paní Emilie Bačové z Palkovic, 
tehdy se s ní naposledy rozloučila. 

Všem pozůstalým tímto vyslovujeme 
svou hlubokou a upřímnou soustrast. 

 
Zastupitelstvo obce, Rada obce, 

SPOZ, Tisková komise Rady obce.

 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

Ve čtvrtek 9. října se konal tradiční 
zájezd důchodců do vinného sklepa ve 
Svatobořicích-Mistříně, kterého se zú-
častnilo 46 osob. V dobré náladě, při 
melodiích harmoniky a dobrého vína 
včetně „burčáku“, se kolektiv dobře po-
bavil až do pozdních večerních hodin. 

Ve středu 22. října odjela početná 
skupina seniorů na burzu do polského 
Těšína. Na dvou tržištích si nakoupili 
hlavně květiny a další ozdoby na hroby 
na Den dušiček. Čtyřicet šest seniorů 
bylo s nákupy velmi spokojeno. 

12.listopadu se konal zábavně - spo-
lečenský večer “Důchodci se baví“.  
O tom blíže v příštím čísle Palkovických 
listů. 
 
Připravujeme: 

Připravujeme výroční členskou schůzi 
dne 2l. ledna 2009 s filmem. 

Jubilanti: 
Kulaté jubileum budou mít v prosinci: 

Mičulková Marie (5. 12.), Sikorová Ma-
rie (6. 12), Damková Ludmila (6. 12.), 
Kožuchová Karla (9. 12.), Široká Mila-
da(21. 12.) 

Všem srdečně blahopřejeme ! 
 
Noví členové: 

Marie Bujnochová, Břetislav Bujnoch 
(Palkovice), Fluksová Marie (Myslík). Ví-
táme je srdečně do našich řad. 
 

Celkem v našem Seniorklubu regis-
trujeme 190 členů a přijmeme další, aby 
nás bylo v roce 2009 celkem 200! Přiví-
táme každého, členství je bezplatné. Jen 
v dobrém kolektivu prožijete klidné stáří! 

 
(z pověření výboru  

Seniorklubu Vilém Vlk) 
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K zamyšlení 
 

Byl to dobrý nápad toho, kdo rozho-
dl o instalování elektronického měřiče 
rychlosti vozidel v naší obci, především 
před místní základní školou. Impuls, po-
kud to řidiče zvláště cizí zajímá, je dán 
před textilní prodejnou, ale na tom není 
nic zvláštního. Je nutné, aby před vjez-
dem do prostoru místní školy snížili ne-
ukáznění řidiči rychlost svého vozu. 
“Černí šerifové“ na motocyklech toto 
zásadně nedodržují, jak jsem se o tom 
sám přesvědčil. V jejich rychlosti kolem 
80 km v hodině i víc jim ve večerních  
a odpoledních hodinách nic nezabrání. 

Občany by zajímalo (jistě nám to 
v článku v “Listech“ místní policie osvět-
lí), kdyby se náhodou stalo neštěstí a jela 
těsně za sebou tři vozidla, zda tento mo-
derní měřič rychlosti zaznamená, které 
vozidlo tuto nehodu zavinilo. 

Tato moje úvaha úzce souvisí s tím, 
kdy se urychlí výstavba dlouho projekto-
vaných chodníků, zejména v trase od 

hostince Tomis po Myslík, aby zejména 
školní mládež mohla chodit bezpečně 
domů, což by mělo být pro obec priori-
tou číslo jedna! 

Nejmenovaná organizace (ani na pla-
kátech) pořádá již čtvrtým rokem začát-
kem listopadu k oslavě Martina, k potě-
šení dětí a mládeže a tím i rodičů „lam-
piónový průvod“ obcí. I letošní byl cel-
kem zdařilý, ale nebyl to průvod mláde-
že, spíše mi připomínal smutný průvod 
k nějakému pomníku, bez hudby, bez 
veselého doprovodu. Když už pořadatelé 
neměli finance na říznou dechovou hud-
bu (a zřejmě je šetřili na náklady za oh-
ňostroj), alespoň mohli v doprovodném 
autu tento veselý hudební doprovod za-
jistit. Dopomoci k této přátelské atmo-
sféře mohl také obecní rozhlas. Bude se 
o tom v této pořadatelské organizaci 
uvažovat v příštím roce, aby stejně zazá-
řila dětská očka jako letos dětem 
v kočárcích i těm, které vedli rodiče za 
ruku? 

(Vilém Vlk) 
 

 
 
 

Beskyd Agro v amatérském filmu 
 

Letos se konal již 28. ročník celo-
státní přehlídky amatérského filmu ve 
Frýdku-Místku pod názvem “Beskydský 
ještěr“. Jedním ze sponzorů je již asi tře-
tím rokem podnik Beskyd Agro a.s. 
z Palkovic. Vždy věnuje nějaké věcné 
ceny v podobě svých výrobků vítězům 
soutěže. 

Jako člen Klubu filmových amatérů 
jsem navrhl, jako odměnu tomuto ze-

mědělskému podniku, natočení propa-
gačního amatérského filmu jeho výrob-
ních středisek. Zkušení členové klubu - 
Milan Pánek a Karel Hlosta natočili po 
dohodě s vedoucím výroby panem Sta-
nislavem Pustkou, dle předem dohodnu-
tého scénáře, zajímavé dokumentární 
záběry. 

V první části nás dokument zavede 
do výrobny zpracování výrobků z ovčí 
vlny - přikrývek, podložek, polštářů, dět-
ských nánožníků a prošívaných vest. 
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Velmi zajímavý je zejména technologic-
ký postup výroby. 

V druhé části se dozvíme zajímavosti 
o pěstování žampiónů ve středisku ve 
Skalici. Pracovníci této žampionárny zde 
vysvětlují, co vše je zapotřebí zajistit 
k tomu, aby se mohly prodávat na na-
šem i zahraničním trhu. 

V závěrečné části filmu pak zavítáme 
do střediska květinářství v Lysůvkách u 
Zelinkovic, kde dostaneme přehled, jaké 
květinové výpěstky je možné si zakoupit. 

Tento filmový dokument reprezen-
tuje naši akciovou společnost Beskyd 
Agro. Snímek se promítal také na celo-
státní filmové přehlídce, a i když ne-
dostal cenu, byl pro přítomné diváky za-
jímavý i poučný. 

Naši senioři uvidí tento dokument 
v měsíci únoru 2009 na filmovém pro-
mítání pod názvem “VIDEOVEČER“, 
který si jistě nenechají ujít. 

 
(Vilém Vlk) 

 
 

 

 

Recepty pro Vás 
 

 
Nadívaná krůta 
5 kg vykostěné krůty 
1 kg mletého vepřového masa (plecko) 
10 dkg slaniny 
30 dkg mletých vlašských ořechů 
2 vejce 
1/4 l mléka 
2 rohlíky  
2 středně velké cibule 
4 stroužky česneku 
koření podle chuti: sůl, pepř, majorán-
ka, grilovací koření ad.. 
 
Postup: 

Vykostěnou krůtu i s kůží mírně na-
klepeme, osolíme, potřeme lisovaným 
česnekem a necháme 1/2 hodiny ule-
žet. Mezitím si připravíme nádivku. Ro-
zemleté maso, rohlíky, které jsme na-
močili a rozdrtili v mléce, mleté ořechy,  
 

vajíčka, nadrobno 
nakrájené cibule, 
lisovaný česnek, 
5 dkg nadrobno 
nakrájené slaniny 
a koření dle chuti 

důkladně promícháme. Nezapomeneme 
osolit. Takto zpracovanou nádivku roze-
třeme na připravený plát masa z krůty  
a stočíme roládu. Můžeme ji ještě omo-
tat nití, aby se nám nerozsypala. Na pe-
káči roládu posypeme kmínem, zbytkem 
slaniny a pečeme cca 2 hodiny - podle 
stáří krůty. Před dopečením potíráme 
grilovacím kořením. Nesmíme zapome-
nout roládu stále kontrolovat a podlévat, 
aby se nepřipekla. 

Podáváme nejlépe s míchanými 
brambory, chlebem a jakoukoliv přílo-
hou. 
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Kino 
 

 
MAX PAYNE 
Nová americká krimi – detektivka. Zba-
vit New York špíny není čistá práce. 
PÁTEK 2.1.2009 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
100 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 30. října 2008 
 
NESTYDA 
Nová česká komedie podle bestselleru 
Michala Viewegha „ Povídky o man-
želství a o sexu“. 
PÁTEK 9.1.2009 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky,  
88 minut, klasický,  
premiéra: 9. října 2008 
  
QUANTUM OF SOLACE 
Nová americká „bondovka“. Další po-
kračování agenta 007 vstupuje do kin  
od 6.11.2008. 
PÁTEK 16.1.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
107 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 6. listopadu 2008 

MADAGASKAR 2 
Nová americká animovaná komedie 
pro celou rodinu. Stále spolu. Stále 
ztraceni.  
NEDĚLE 18.1.2009 V 16.00 HOD.  
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
90 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 13. listopadu 2008. 
 
NOCI V RODANTHE 
Nový americký romantický film. 
PÁTEK 23.1.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
103 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 30. října 2008  
 
LABYRINT LŽÍ 
Nové americké špionážní akční dra-
ma. 
PÁTEK 30.1.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let,české titulky, 
115 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 27. listopadu 2008

 
 
 

 

Tisková komise děkuje všem občanům, kteří projevili zájem a v letošním roce si 
Palkovické listy zakoupili a oznamuje, že pro příští rok zůstává roční předplatné ve 
stejné výši, tj. 40 Kč (8 výtisků). Toto předplatné bude možné zaplatit od začátku 
ledna do konce února 2008 v pokladně OÚ Palkovice. 
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Bezplatná poradna pro uživatele sociálních služeb 
 
Proč poradenství uživatelům služeb? 

Nový zákon o sociálních službách je platný od 1. ledna 2007. Přináší nové možnosti a příle-
žitosti. Přináší i řadu rizik. Proto jsme ve většině bývalých okresních měst ČR otevřeli poraden-
ská pracoviště pro uživatele sociálních služeb. 

V naších  poradnách jsou připraveni Vám pomoci speciálně vyškolení poradci uživate-
lů sociálních služeb. 

 
Komu je služba určena? 
 občanům se zdravotním postižením, 
 seniorům, 
 rodičům dětí se zdravotním postižením, 
 opatrovníkům osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, 
 dalším skupinám uživatelů sociálních služeb. 

 
V čem vám poradce pomůže? 
 poradí při výběru vhodné sociální služby v regionu, 
 připraví Vás na jednání s poskytovatelem sociální služby, 
 poradí s textem smlouvy a poskytování sociální služby, 
 upozorní na úskalí vyplývající z uzavírané smlouvy o poskytovaní služby, 
 doporučí vhodný postup při sledovaní plnění podmínek smlouvy, 
 poradí jak řešit případné neshody a konflikty vzniklé mezi Vámi a poskytovatelem služby, 
 může Vás zastupovat v jednáních s Vaším poskytovatelem služby, 
 zodpoví další otázky tykající se sociálních služeb. 

 
Nepřehledněte – důležité upozornění! 

Nově každý sám odpovídá za výběr sociální služby, kterou potřebuje! 
Sociální službu, její rozsah, úhradu za služby, čas poskytovaní – to vše a mnoho dalšího 

– si musí uživatel sám sjednat ve smlouvě o poskytovaní sociální služby uzavřené s poskyto-
vatelem sociální služby! 

Uzavření špatné smlouvy o poskytování sociálních služeb může znamenat zhoršení kvality 
jejího poskytovaní! 

Jen kvalitní smlouva o poskytovaní sociálních služeb Vám do budoucna zajistí klid  
a spokojenost! 

Provozovatelem a garantem nového modelu poradenství uživatelům sociálních služeb je Ná-
rodní rada osob se zdravotním postižením České republiky, zastřešující organizace hnutí ob-
čanů se zdravotním postižením. Více o její činnosti se dozvíte na www.nrzp.cz. 

 
NAVŠTIVTE NÁS! 

Vaše nejbližší kontaktní místo 
Poradna pro uživatele sociálních služeb se sídlem v Centru pro zdravotně postižené MSK 

Kolaříkova 653, 738 02 Frýdek-Místek, Tel.: 558 431 889, 777 098 204 
Email: frydekmistek@poradnaprouzivatele.cz 

poradnaprouzivatele@email.cz 
 

Návštěvní hodiny: Po: 8:00 – 12:00 13:00 - 15:00 
Mimo návštěvní hodiny po předchozí domluvě. 

 
www.poradnaprouzivatele.cz 
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Dárková síň „Slunečnice“ v Palkovicích 
  

Řešíte často problém s nákupem dárků k narozeninám, k výročí, k svátku, nebo 
jdete na návštěvu, k příteli, přítelkyni, máte schůzku, nebo si jen tak chcete udělat 
radost z pěkné dekorace do bytu a nemáte čas obíhat pět či více obchodů? 
 

Pak jsme tu přesně pro vás. 
 

Nabízíme vám široký výběr  zboží z celého světa a taky od domácích výrobců. 
Najdete tu keramiku užitkovou i uměleckou, porcelán, bižuterii, dřevěné hračky  
a plastiky zvířat, přírodní ručně vyráběné mýdla, obrázky, sklo, suché vazby kvě-
tin, svíčky, aromalampy, ušlechtilé kameny, malované trička a šátky, čaje japon-
ské, čínské,  dále indické zboží, dárky pro děti, pro fotbalisty,  pro myslivce, má-
me i velký výběr  přáníček, dárkových obalů, vín a likérů, belgických čokolád, 
zhotovíme vám dárkový koš apod.  
 

Prodejnu Slunečnice najdete v Palkovicích v bývalé Jednotě (u pošty) 
Otevírací doba Po až Pá - 8.00 až 12.00 a 14.00 až 17.00 a v So – 8.00 až 12.00 
Na vaši návštěvu se těší Vlasta Weigertová, tel. 777 222 221 

 
 
 

                                                        ČSA 482, 738 01   Frýdek-Místek 
                                            (vedle gymnázia v Místku) 

 

 
Nabídka školy s příkladným hodnocením České školní inspekce 

a šestnáctiletou tradicí! 
 

1. Čtyřleté denní studium pro žáky  9. tříd základních škol 
Studijní obor: 63-41-M/01   Ekonomika a podnikání 

Zaměření 01: podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu 
Zaměření 02: podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství 
Roční školné u denního studia: 0 – 11.000,- Kč podle prospěchu, 

bez přijímacích zkoušek. 
 

2.  Nástavbové studium pro absolventy SOU s výučním listem 
Studijní obor: 6441L/524  Podnikání – studium denní, dálkové, večerní 

 

3.  Zkrácené studium pro absolventy středních škol maturitních oborů 
Studijní obor: 63-41-M/01   Ekonomika a podnikání - studium denní, dálkové 

www.primmat.cz (www.ssspfm.cz) 
 

Dny otevřených dveří: 24. 11. 2008 a 12. 1. 2009 vždy od 15:30 hodin. 
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Nabízíme: 
- stavby rodinných domů, opravy a jejich rekonstrukce 
- zateplení fasád minerální vatou, polystyrénem 
- veškeré zednické práce, sádrokartóny 
- obklady, dlažby, omítky, fasády, ploty 
- zámkové dlažby 

Kontakt: 
Jiří Fluksa, Příborská 12/1585, Frýdek-Místek, 608 877 165  

(vedle železářství Modrá labuť) 
 

www.stavby-rd.cz 
(při předložení inzerátu sleva 3%) 

 
 

Fa Jandová les 
 

- Výkup dřeva na skládce i nastojato 
- Těžba dříví 
- Zalesňování 
- Platba v hotovosti 
 

Telefon: 732 95 75 38 • E-mail: Jandova.les@centrum.cz 
 
 
 

 

Termínový kalendář 
 

 
1. 1. 2009 Novoroční výšlap na Kubánkov 
21. 1. 2009 Seniorklub – Výroční členská schůze 
 
Plesy: 17.1.2009  SRPŠ • 24.1.2009  KDÚ -  ČSL • 31.1.2009  Myslivecké ho-
dy • 7.2.2009  Myslivecké hody • 14.2.2009  Hasičský ples • 21.2.2009  Volejba-
lový ples • 28.2.2009  Motorkářský ples 
 

 
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 8. 1. 2008. Vychází osmkrát ročně. 






