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Pranostika 
 

 
Květen je z té krásné doby, 

kdy se stromy květem zdobí. 

Kdo si více popílí? 

Včelky nebo motýli?
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Slovo starosty 
 

Milí Myslikovjani a Palkovjani 
konečně je tady jaro a je jen dobře, že ne jenom podle 

kalendáře. Už to vypadalo, že sluníčko úplně zapomnělo 
vycházet. Naštěstí už zase svítí a hned je trošku veseleji. 
Veseleji, alespoň z mého pohledu je i proto, že konečně 
může začít stavba chodníku od pekárny až po bývalou 
myslíkovskou školu. Celou stavbu zdrželo jak špatné poča-
sí, tak hlavně poskytovatel dotace (Regionální rada), která 
nám zcela jednoduché a průhledné výběrové řízení na zho-
tovitele stavby napadla a postoupila úřadu pro hospodář-
skou soutěž (Antimonopolní úřad). V tu chvíli mě napadlo, 
že ten chodník je asi zakletý. Po osmi týdnech zkoumání bylo rozhodnuto, že jsme 
nijak nepochybili a stavba může začít. Jak nám všem zdržení stavby komplikuje ži-
vot, nemusím, snad ani nechci komentovat. Byl bych hodně neformální, spíše spros-
tý a to na těchto stránkách být nechci. Stačí, že celá tato obstrukce vážně ohrozila 
další etapu generální opravy cesty z Frýdku-Místku přes naši vesnici. Po těchto zku-
šenostech už si vůbec nedovolím odhadovat, kdy se dostaneme k dalším stavbám, 
třeba kanalizace Osada, Podhůří, Myslík a s tím i spojené realizace budování, pro 
nás snad nejdůležitějších staveb a to jsou chodníky, či cyklotrasy. Samozřejmě, ne-
může nás to odradit od chystání dalších staveb. Stále podáváme žádosti o dotace na 
už povolené stavby a necháváme zpracovávat alespoň studie staveb, o kterých si 
myslíme, že jednou mohou pomoci zvednout úroveň bydlení v Palkovicích. Dneska 
si vám dovolujeme uvnitř „Listů“ prezentovat objemovou studii školky, která by měla 
v budoucnu stát za stávající budovou školy. Mateřská škola bude mít kapacitu pro 
umístění sto dětí, přičemž jedna čtvrtina bude využívána jako jesle. Současná mateř-
ská škola se stává pomalu nevyhovující a v podstatě funguje jen na výjimku, poskyt-
nutou Krajskou hygienickou stanicí. 

Další objekt představený na dvoustraně je zázemí pro venkovní sporty, které tak-
též už dávno nedosahuje požadované úrovně. Po žádosti Školské rady na vybudová-
ní volně přístupné plochy pro sportovní vyžití mládeže byla původní vize trošku po-
změněna a přizpůsobena požadavkům. Je třeba říci, že investorem nebude obec, ale 
TJ Sokol Palkovice. Chtělo by se napsat, že nám nezbude nic jiného než „sokolům“ 
držet palce, aby celou věc dotáhli do vítězného konce. Jenže jako starosta bych ne-
měl pouze držet palce a snad si to nikdo nemůže ani myslet. Celá tato záležitost je 
věcí natolik veřejnou, že bychom já i celé vedení obce měli Tělovýchovnou jednotu 
v jeho aktivitách všemožně podporovat.  

Vážení spoluobčané, je hodně toho co bych na stránkách Palkovických listů chtěl 
prezentovat, ovšem je tak krásná předvelikonoční neděle, že raději končím s výmlu-
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vou, že stejně nedostanu pro svůj úvodník více prostoru. S přáním mnoha krásných 
jarních dní se loučím a těším se na další vydání Palkovických listů. 

 

Váš starosta Radim Bača 
 
 
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 26.2.2009 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisů jednání rady obce od 29.12.2008 do 9.2.2009 a kontrolu 

usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce. 
2) Rozpočtové změny č. 4 /2008 schválené na základě pověření Zastupitelstva 

Obce Palkovice  Radou obce Palkovice dne 29.12.2008. 
3) Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, pří-

spěvková organizace za rok 2008. 
 
II. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Dalibor Rada, Bc. Martin Polášek, Aleš Ku-

bala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Bc. Petr Lessy, Ing. Josef Bí-

lek.  
4) Rozbor hospodaření Obce Palkovice a stav finančních prostředků na účtech 

k 31.12.2008. 
5) Rozpočet Obce Palkovice na rok 2009 dle přílohy č. 1. 
6) Roční odpisy DHM ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková or-

ganizace pro rok 2009. 
7) Návrh na rozdělení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-

Místek, příspěvková organizace za rok 2008, a to 458,54 Kč do rezervního 
fondu. 

8) Na základě žádosti o vyjádření k výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské 
škole ve šk. roce 2009/2010 souhlas s navrženou částkou 225,- Kč za jedno 
dítě. 

9) Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko na akci „Palkovice – rekonstrukce místních komu-
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nikací a chodníku nad rozšířením kanalizační sítě ve výši 92,5 % uznatelných 
nákladů, maximálně však 20 046 570,90 Kč. 

10) Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi 
Obcí Palkovice a firmou Veolia Transport Morava a.s. na rok 2009. 

11)  Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti mezi Obcí Palkovice a firmou ČSAD Frýdek - Místek a.s. 
na rok 2009. 

12) Přílohu č.1/2009 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání 
s komunálním odpadem mezi Obcí Palkovice a Frýdeckou skládkou a.s. o sta-
novení cen za nakládání s komunálním odpadem od 1.1.2009. 

13) Měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva Obce Palkovice 
za výkon funkce člena rady a předsedy výboru nebo komise dle přílohy č. 1 
k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění,  s platností od 1.3.2009. 

14) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a firmou Profactor Strategy s.r.o. o zajiště-
ní komplexního balíku činností k realizování projektu „Cyklostezka Palkovice – 
Olešná,1.etapa“ 

15) Podání žádosti o dotaci v rámci ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro 
prioritní osu 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblast podpory 
1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, zajištění financování 
podílu obce v minimální výši 7,5 % způsobilých výdajů z prostředků obce, zajiš-
tění financování nezpůsobilých výdajů z prostředků obce, zajištění předfinanco-
vání jednotlivých etap projektu (zajištění z vlastních zdrojů, případně úvěru) a za-
jištění následné udržitelnosti a provozu výsledků projektu. 

16) Smlouvu o dílo č. studie+DUR 961–31599, DSP 961 -31603 mezi Obcí Pal-
kovice a firmou Technoprojekt a.s. na zpracování projektové dokumentace na 
akci „Mateřská škola obce Palkovice“ ve stupni DUR a DSP. 

17) Kupní smlouvu č.1 – 20 – 020/09 mezi Obcí Palkovice a firmou SMP Net, 
s.r.o. o úplatném převodu plynárenského zařízení ve vlastnictví Obce Palkovice 
v celkové délce 27 583,68 m za cenu 11 800 000,- Kč. 

18) Rozbor hospodaření Obecní knihovny Palkovice a Myslík za rok 2008 a rozpo-
čet na rok 2009. 

19) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a manžely Petrem a Margitou Lessyovými 
o prodeji pozemku parc.č. 1460/1 k.ú. Palkovice o výměře 332 m2 za dohod-
nutou smluvní cenu. 

20) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice, paní Márií Machovou a paní Milenou Slíp-
kovou  o prodeji pozemků parc.č. 591/4 k.ú. Myslík o výměře 382 m2 za do-
hodnutou smluvní cenu a parc.č. 591/8 k.ú. Myslík o výměře 260 m2 za do-
hodnutou smluvní cenu. 

21) Darovací smlouvu mezi panem Antonínem Kociánem a Obcí Palkovice o pře-
vzetí pozemku parc.č. 896/3 k.ú. Myslík o výměře 325 m2 do vlastnictví Obce 
Palkovice. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 7 

22) Smlouvu o dílo č. Pal09_SOD mezi Obcí Palkovice a firmou Digis spol. s r.o. 
na tvorbu GIS Obce Palkovice pro rok 2009. 

23) Záměr uzavření překlenovací úvěrové smlouvy pro potřeby financování akce 
„Cyklostezka Palkovice – Olešná, 1. etapa“ do doby přidělení finančních pro-
středků z dotace ROP. 

24) Záměr odkupu pozemků parc. č. 752, 751/1, 771/1 k.ú. Palkovice od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových a záměr bezúplatného převodu 
pozemků parc. č. 1194, 1213/1, 1213/2, 1214, 1221, 1225, 2695/5, 
2696/5, 2697, 2700/1, 2700/4 k.ú. Palkovice od Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových a pozemků parc. č. 1222, 1223, 1224, 2696/1, 
2698, 2699/2, 2699/3, 2699/4, 2702, 2707/11, 2707/14, 2708/1 k.ú. 
Palkovice od Pozemkového fondu České republiky. 

25) Záměr převzetí komunikace na parc.č. 1981/15 a 1981/2 k.ú.Palkovice do 
majetku obce po dokončení její opravy a geodetickém zaměření. 

26) Na základě žádosti pana Lubomíra Pokludy financování výstavby rozšíření kana-
lizace na pozemku parc.č. 423/3 v délce 33 m za cenu do 150 000,- Kč. 

27) Záměr nákupu 5% akcií společnosti Lyžování za domem. 
28) Záměr prodeje zaplocené a zastavěné části pozemku parc. Č. PK 234/6 k.ú. 

Lysůvky. 
29) Ceník ke smlouvě č. S/100213/34100013/001/2007 s firmou AVE CZ od-

padové hospodářství s.r.o. na rok 2009. 
 
III. Zamítá: 
1) Prodej obecního pozemku parc.č. 495 k.ú. Palkovice 
 
IV. Ukládá: 
1) Radě obce projednat a připravit směnnou smlouvu mezi obcí Palkovice a rodi-

nami Kolčářových a Procházkových za účelem získání pozemků pro výstavbu 
mateřské školy u základní školy v Palkovicích 

2) Radě obce projednat a připravit kupní smlouvu mezi obcí Palkovice, panem Ji-
řím Zlým a paní Radkou Tošenovjanovou za účelem odkupu části pozemků pro 
rozšíření vjezdu na místní komunikaci do Drážek. 

3) Radě obce projednat a připravit smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 728 k.ú. 
Palkovice po geometrickém rozdělení mezi zájemce. 

4) Knihovnici p. Šlajerové zpracovat rozvahu fungování knihovny v Palkovicích  
a Myslíku bez knihovny Brušperk. 

5) Komisi dopravy dokončit určení dopravní značky „Zvýšený pohyb chodců“ před 
kaplí na Myslíku. 

6) Komisi dopravy dořešit problematiku používání obecních polních a lesních cest 
při těžbě dřeva v soukromých lesích. 
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V. Pověřuje: 
1) Starostu obce projednáním a podpisem smlouvy dle bodu II./ 14. 
2) Starostu obce projednáním a podpisem smlouvy dle bodu II./ 16. 
3) Starostu obce projednáním a podpisem smlouvy dle bodu II./ 17. 

 
VI. Odkládá: 
1) Úkol z minulého zasedání ZO pro kontrolní výbor o kalkulaci nákladů na hodinu 

provozu tělocvičny v Palkovicích do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
 

Radim Bača     Aleš Kubala 
  starosta obce                     místostarosta obce 

 
 

 
 

Pozvání 
 
Rada a zastupitelstvo obce Palkovice 

vás zve v pondělí 4. května 2009 
k uctění památky obětí II. světové války 

s položením věnců. Na Myslíku u po-
mníku obětí se začátkem v 17 hodin  
a v Palkovicích u Kulturního domu  
v 18 hodin, dále pak na místním hřbito-
vě u pomníku padlých osvoboditelů. 

 
 
 
 

Služby občanům 
 

Firma RAMOS zahájila od 1. března 
2009 v naší obci opět výkup kožešin 
zvířat. Výkup je organizován jednou za 
měsíc. Pro naši obec je výkupním dnem 
vždy pátek a to v termínech: 
10. 4. – 15. 5. – 19. 6. –  
24. 7. – 28. 8. – 2. 10. –  
6. 11. – 11. 12. 2009. 

Výkup je prováděn na přesně stano-
vených místech: 
Stará osada         16.55–17.05 
Pohostinství Kubala 17.10–17.25 
Pohostinství Tomis 17.25–17.35 
Policie ČR (pouze na znamení)
   17.35–17.40  
Myslík kaple  17.40–17.50 

Vedoucí výkupu pan Strnadel Josef, 
tel. 602 730 148 nebo 571 636 156. 

 
 
 
 

Upozorňujeme občany, že je změna jízdního řádu ve směru Kozlovice – Frý-
dek-Místek. Spoj 48, linky 86031 je v pracovní dny o 15 minut uspíšen. Od 
8.3.2009 vyjíždí ze zastávky Kozlovice, garáž ČSAD v 17.30, s příjezdem na auto-
busové nádraží ve Frýdku – Místku v 18.09. 
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Vakcinace psů proti vzteklině 
v obci Palkovice 
 

Na základě Zákona č.166/1999 Sb. 
v platném znění, je majitel psa povinen 
mít ho naočkovaného proti vzteklině. Pro 
usnadnění splnění této povinnosti pro-
běhne hromadné očkování proti vzteklině 
v obci Palkovice v sobotu 25. dubna 
2009 a to na následujících svodových 
místech: 
 
osada u lípy      08,30 – 08,45 hod 
Podhůří       08,50 – 09,00 hod 
prodejna potravin horní konec  
       09,10 – 09,30 hod 

prodejna potravin Myslík 
       09,45 – 10,15 hod 
Palkovice u kina      10,35 – 11,00 hod 

 
Vakcinace se týká psů starších 3. 

měsíců. S ohledem na novelizaci zákona 
se po letošní vakcinaci proti vzteklině 
prodlužuje účinnost vakcíny na 2 roky. 
Každý chovatel je povinný při vakcinaci 
zajistit odbornému personálu potřebnou 
pomoc. Vakcinace je plně hrazena cho-
vatelem a poplatek za naočkování jed-
noho zvířete činí 200,- Kč včetně 19% 
DPH. 

 

 
 
 
 

Přichází kůrovcová kalamita,  
aneb kůrovec je za dveřmi 

 
Ač nerad, tak i v tomto roce musím 

předpokládat, že nás čeká nerovný sou-
boj s broukem, kterému lidově říkáme 
kůrovec. Vzhledem ke zkušenostem z po-
sledních let musím říct, že spolupráce 
s Vámi, vlastníky lesa, je rok od roku na 
lepší úrovni, ale na druhé straně je tu stá-
le ještě dost lidí, kteří zanedbávají své po-
vinnosti vůči svému lesu – svému majet-
ku. Tímto chováním nejen odsuzují svůj 
les k postupnému zániku, ale také přímo 
ohrožují lesy vlastníků sousedících.   

A přitom stačí tak málo, aby se si-
tuace zlepšila. Ve svém vlastním zájmu by 
majitel lesa měl v pravidelných interva-
lech zjišťovat stav svého lesa a pokud zjis-
tí výskyt stromů napadených kůrovcem, 
pak by měl v součinnosti s odborným 
lesním hospodářem tuto situaci řešit. 

Lesní hospodář je tady od toho, aby 
Vám doporučil, co a jak s Vašim lesem, 
ale není tady od toho, aby přebíral zod-
povědnost za stav lesa. Za svůj majetek 
si vždy zodpovídá vlastník!  

Většina vlastníků si zvykla na to, že 
stromy napadené kůrovcem odstraňuje 
z lesa až po obdržení doporučeného do-
pisu, ve kterém je upozorňuji na výskyt 
stromů napadených kůrovcem. V přípa-
dě, že v termínu od doručení dopisu (2-3 
týdny) vlastník napadené stromy nezpra-
cuje, pak tuto situaci řeší v součinnosti 
se mnou zástupce státní správy lesů, 
který v rámci řízení může uložit nemalou 
finanční pokutu. Zde se naskýtá otázka. 
Proč by měl vlastník lesa dostat pokutu 
a pozdním vytěžením kůrovcového dříví 
ještě ztrácet peníze za prodej dřeva nižší 
kvality? Není výhodnější napadené stro-
my vytěžit bezodkladně, vyhnout se po-
rušení lesního zákona a prodat ještě re-
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lativně dost dobře použitelné dřevo, ne-
bo ještě lépe si ho sám zužitkovat?  

A teď čísla, která Vás přesvědčí  
o nutnosti s kůrovcem společnými silami 
bojovat.  

Na katastrálních územích obcí Palko-
vice a Myslík bylo v roce 2005 vytěženo 
celkem 330 m3 kůrovcového dříví, 
v roce 2006 již 970 m3, v roce 2007 
pak 2240 m3 a v roce 2008 neskuteč-
ných 4930 m3. 

Co nás čeká tento rok? Můžeme 
doufat, že vzhledem k zimnímu období, 
kdy zima po dvou letech byla opět zi-
mou, se šíření a početní stavy kůrovců 
zredukovaly natolik, abychom mohli 
v rámci možností nadcházející kůrovco-
vou kalamitu společně zvládnout. 

Všímejte si smrků, které mají znaky 
napadení kůrovcem. Ať už je to zesvět-

lení jehličí a později jeho opadávání, od-
lupující se kůra, v kůře patrné závrtové 
otvory (průměr otvoru cca 2 mm) s ma-
lými hromádkami tmavohnědých drti-
nek, atd.. 

Rojení kůrovce můžeme očekávat 
okolo 20.dubna, pokud teplota překročí 
16°C.  

O kůrovcích by se toho dalo napsat 
ještě dost a dost, ale myslím si, že je 
vždy lepší si vše objasnit přímo v lese. 

Na závěr Vám přeji, abychom právě 
ve Vašem lese nemuseli řešit kůrov-
covou kalamitu a když už se tak stane, 
tak ať se nám podaří zamezit jejímu 
dalšímu šíření. 

Odborný lesní hospodář 
Ing.Tomáš Svoboda, 
mobil: 603 867 494 

 
 
 
 

Co se chystá v centru Palkovic 
 
Určitě si řada občanů všimla, že 

nedaleko pohostinství „U Tomisů“ se 
něco děje. V souladu s urbanistickým 
návrhem na řešení centra obce, zahájila 
firma Fest-Bau, spol. s.r.o. jako vlastník 
pozemku bývalého domu s hospodář-
ským zázemím, demoliční a sanační prá-
ce za účelem zahájení realizace projektu, 
jehož cílem je vybudování polyfunkčního 
objektu, zahrnujícím v přízemí drobné 
provozovny a služby, v nadzemním po-
dlaží pak bytové jednotky. 

Záměrem projektu je vtáhnout tuto 
lokalitu do života obce s prioritou vytvo-
ření nového veřejného prostoru s kvalit-

ním zpracováním zpevněných ploch  
a zeleně. Provozovatelem areálu bude 
investor stavby firma Fest-Bau, spol. 
s.r.o. Třinec. Nebytové prostory budou 
nabídnuty k užívání soukromým subjek-
tům, nové byty budou v pronájmu jed-
notlivých občanů, nebo se prodají do 
osobního vlastnictví. Celá akce má za cíl 
vymezit kvalitní veřejný prostor v centru 
obce. Rámcově řešit napojení na do-
pravní infrastrukturu, včetně napojení 
na budoucí pěší stezku podél palkovic-
kého potoka a řeky Olešné, úpravu 
přilehlého zastávkového zálivu a parko-
vání pro návštěvníky nebytových prostor 
a uživatelů nových bytů. 

Nž. 
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Policie České republiky informuje... 
 

 
Vážení spoluobčané, 

rád bych Vás informo-
val o některých novinkách 
v činnosti Obvodního od-
dělení PČR v Palkovicích. 

Od 1.1.2009 došlo ke změně územní  
struktury   PČR. V té souvislosti byla zru-
šena bývalá Okresní ředitelství PČR a na-
hrazena Územními odbory. Naše obvodní 
oddělení je součástí Územního odboru 
vnější služby ve Frýdku-Místku, spadající-
ho dále pod Krajské ředitelství policie Se-
veromoravského kraje v Ostravě. 

Ke stejnému datu došlo - jak jste již 
byli informováni- k rozšíření služebního 
obvodu OOP Palkovice o obce Baška 
(vč. Kunčiček u Bašky a Hodoňovic), 
Hukvaldy (vč. Horního a Dolního Skle-
nova a Rychaltic) a Krnalovice. 

V této souvislosti došlo k vytvoření dal-
ších okrsků a k novému rozdělení mezi 
policisty s územní odpovědností, tzv. úze-
máky. Rovněž byly zavedeny „kontaktní“ 
místa a časy v nově přidělených obcích. 

Výkon služby je organizován tak, aby 
minimálně 1 den v týdnu byla přísluš-
ným policistou vykonávána v obci pěší 
služba. Měli byste proto svého policistu 
opravdu potkávat a znát ho. Kontaktní 
místo ve Vaší obci je nahrazeno mož-
ností kdykoliv navštívit přímo naši 
služebnu. 

V nejbližší době bude kontakt na po-
licistu, který je zodpovědný za Vaši obec 
uveden na internetových stránkách ob-
ce, vč. jeho fotografie. 

Policistou, který má Vaši obec na 
starosti, je inspektor prap. Přemysl Mi-

čulka. S tímto policistou se můžete 
spojit na tel. čísle 558 656 174, fa-
xem na číslo 558 432 159, emai-
lem na adresu fmooppalko@mvcr.cz.  
Budete mít možnost předávat mu své 
podněty ke zlepšení situace v oblasti ve-
řejného pořádku a bezpečnosti při jeho 
častých obchůzkách Vaší obcí. Bude úz-
ce spolupracovat se starostou a zastupi-
telstvem obce, bude se aktivně účastnit 
jejich veřejných zasedání, kde Vám, ob-
čanům, bude k dispozici. Bude spolu-
pracovat se zájmovými organizacemi ve 
Vaší obci, školou a dalšími organizační-
mi články policie. Samozřejmě se může-
te spojit s kterýmkoliv jiným policistou 
OOP, či kontaktovat vedení. V případě 
nepřítomnosti policistů na oddělení bu-
dete přesměrováni na operační středisko 
ve Frýdku-Místku. Stále rovněž platí kri-
zová tel. čísla 158 a 112. 

Rád bych rovněž informoval o uza-
vření koordinační dohody mezi Policií 
České republiky, zastoupené Obvodním 
oddělením Palkovice a Vaší obcí, v které 
je položen základ těsnější spolupráce  
a vymezena vzájemná práva i povinnosti 
mezi oběma subjekty.   

Rozpracováním priorit Krajského ředi-
telství policie ČR Severomoravského kra-
je, s přihlédnutím k potřebám vyplývajícím 
z bezpečnostní situace na území našeho 
Územního odboru vnější služby F-M, byly 
pro letošní rok 2009 pro náš územní od-
bor (území našeho bývalého okresního ře-
ditelství) stanoveny tyto priority: 
1.  Mé auto, taška i já jsme v bezpečí při 

nákupu v obchodním centru. 
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2.  Bezpečně na přechodu pro chodce. 
3.  Nebuďme lhostejní k okolí. 
4. S cigaretou, alkoholem a drogami 

budeš „in“ jen chvíli. 
5. Rekreační chaty se u nás cítí bezpečně. 
6.  Každý zná svého policistu. 

7. Bezpečný průjezd městem Frýdek - 
Místek. 
První a poslední bod se našeho ob-

vodního oddělení téměř netýká, o to ví-
ce se zaměříme na úspěšnou realizaci 
zbylých pěti priorit.  

komisař. npor. Mgr. Václav Vlček 
 
 
 
 

Palkovice a alkohol 
 

V následujících řádcích Vás informu-
jeme o dění ve vaší vesnici. 

Zajisté jste zaznamenali zvýšený počet 
policejních kontrol na silnicích a v restau-
račních zařízeních na celém území frýdec-
komístecka, ale i v Palkovicích. Alkohol 
mezi mladistvými a řidiči je věčným pro-
blémem, se kterým se policisté setkávají. 
Je až zarážející, že i přes již tak četné sil-
niční kontroly a medializaci jednotlivých 
případů na celém území frýdeckomístec-
ka, se najdou stále tací, kteří si nedají říct. 

Za zmínku stojí informace o finanč-
ním postihu obsluhy restauračního zaří-
zení v naší obci, za vědomé podání al-
koholu mladistvému. 

Další příklad za všechny. Palkovic-
kými policisty bylo kontrolováno osobní 
motorové vozidlo, které řídila podnapilá 
žena bez řidičského oprávnění a jako 
spolujezdec seděl její druh. Po pár minu-
tách policisté kontrolovali stejné vozidlo. 
Tentokrát byl řidičem její druh, a taktéž 
v podnapilém stavu. U obou dvou byla 
dechovou zkouškou zjištěna hodnota blí-
žící se dvěma promilím alkoholu. 

Z uvedeného je zřejmé, že řídit mo-
torové vozidlo pod vlivem alkoholu pro 
některé prostě není problém. Většinou 

si takoví řidiči říkají, že se nic nestane. 
Ano, možná pravdu mají, ale v každém 
případě se jedná minimálně o přestupek 
a v uvedeném případě o trestný čin. 
Sankce za uvedené jednání se liší podle 
zjištěného množství alkoholu. Pohybují 
se v řádech desetitisíců korun s násled-
ným zadržením řidičského oprávnění, 
tedy zákazem řízení. 

Pro vaši informaci uvádím ještě jiný 
případ, který se udál v měsíci únoru. 

Palkovičtí policisté při svých pravi-
delných nočních kontrolách objektů  
a odstavených vozidel, neponechali ani 
tentokrát nic náhodě. Na osvětlené ulici, 
poblíž autobusové zastávky Palkovice – 
U transformátoru, zaznamenali pohyb 
dvou mužů v blízkosti zaparkovaného 
kamionu. Že to nejsou jen chodci zjistili, 
když u nádrže kamionu objevili plastové 
barely s 250 litry přečerpané nafty. Po-
licisté oba muže zadrželi a ti se následně 
ke krádeži doznali. Dalším šetřením se 
zjistilo, že stejnou trestnou činnost pá-
chali i v jiných městech. 

Těchto pár řádků je jen krátký výčet 
událostí z vaší obce. Můžeme však kon-
statovat, že Palkovice jsou klidnou a bez-
pečnou obcí. 

Petr Gřes,  
Preventivně informační oddělení 
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Základní škola a mateřská škola... 
 

 

 
 
Karneval ve škole 

 
Na sobotní odpoledne 14. března 

2009 připravili rodiče - dobrovolníci ze  
SRPŠ naší školy pro žáky karneval.  
 

Mladší děti přišly v doprovodu rodičů  
a sourozenců. Žáci se bavili, tančili  
a soutěžili v různých karnevalových dis-
ciplínách. Každá „maska“ dostala dárek, 
který pro děti také zajistilo SRPŠ. 
S vlastním programem vystoupili žáci  
9. třídy a žákyně 5. třídy. Čokoládový 
dort za nejlepší skupinovou masku vy-
hrála 8. třída. Poděkování patří všem 
organizátorům z řad rodičů, učitelů  
a pracovníků školy, kteří se na přípravě 
karnevalu podíleli. 

 
Mgr.Ivo Fišer, ředitel školy 

 
 
 

Naše sportovní úspěchy 
Turnaj ve vybíjené 
 

Jako každoročně i letos naše škola 
zorganizovala 26.března turnaj ve vybí-
jené pro žáky 4. a 5. tříd. Turnaje se 

zúčastnily ZŠ Dobrá, ZŠ Dobratice, ZŠ 
Staré Město a ZŠ Palkovice. Po velmi 
vyrovnaných soubojích naše škola obsa-
dila 3.místo. Vítězem turnaje se stala ZŠ 
Staré Město. 

Mgr. Alice Gorelová 
 
 
 
 

Street hokej – oblastní kolo 
 

Ve středu 18.03.2009 se v ZŠ Pstru-
ží uskutečnilo oblastní kolo ve street ho-
keji. Ve dvou zápasech, hraných bez-
prostředně po sobě, se utkaly ZŠ Pstruží 
a ZŠ Palkovice. Již při prvním pohledu 
na naše borce bylo zřejmé, že pstružov-
ští florbalisté nemají příliš velkou naději 
na postup. Naši hráči byli výborně při-
praveni nejen po stránce taktické, ale 

také fyzické. Možná i proto deklasovali 
ZŠ Pstruží 8:2 a 6:1. Hrdinové středeč-
ního klání: Ondřej Huďa, Pavel Kocich, 
Martin Krpec, Pavel Linart, Martin Men-
šík, Marek Schmidt, Jiří Slípek, Silvestr 
Varga, Lukáš Vyvial. Odměnou pro naši 
školu je postup do velkého finále hrané-
ho dne 16.4.2009 v ostravské ČEZ aré-
ně. 

Mgr. Pavel Tomalík 
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Připravovaný projekt sportoviště 
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Připravovaný projekt mateřské školky 
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Noc s Andersenem 
 

Dne 27. března 2009 
se sešly děti ze třetí třídy ve 
škole v pohádkových mas-
kách, v nichž prezentovaly 
svůj strašidelný příběh. Mě-
ly totiž ve škole strávit noc. 
Rodiče nás zásobili bábov-
kami a jinými dobrotami, 
abychom noc v klidu přečkali. 

Po úvodní „Pohádce mládí“, která je  
zároveň autobiografií dánského spisova-
tele Hanse Christiana Andersena, se dě-
ti sešly ve školní  knihovně s panem sta-
rostou Radimem Bačou, který jim přeče-
tl pohádku „Smrček“. Náleží mu velký 
dík za jeho čas a vstřícný přístup. 

Následovala příprava pohádkové veče-
ře. Odebrali jsme se do kuchyňky, kde si 
děti jídlo samy připravily. Chutnalo všem.      

Pak si děti vyzkoušely dramatizaci po-
hádky „O princezně na hrášku“. Venku 
se setmělo. Dali jsme se do práce 
s myšlenkovou mapou. Poté proběhla 
čtenářská dílna, v níž jsme si četli ze 
svých knížek a povídali si o nich. Protože 
letošní rok byl věnován z českých spiso-
vatelů Vladislavu Vančurovi, blíže jsme se 
seznámili právě s ním. Po předchozí pří-
pravě na počítačích, kde jsme hledali in-
formace o spisovatelích, jsme si prověřili 
získané vědomosti ve znalostním kvízu. 

Pak nás čekala tajemná ná-
vštěva. A hle… on opravdu 
přišel. Byl to pan Vladislav 
Vančura osobně! Po krátké 
prezentaci své osoby se 
pustil do čtení pohádky Ku-
bula a Kuba Kubikula.  

Následovala DVD pro-
jekce, kde děti shlédly jeho 
pohádku ve filmovém zpra-

cování…  
Noc ještě více potemněla, venku za-

čalo pršet, ale nám to nevadilo. Závěr 
večera s jeho vyvrcholením se blížil…, 
stezka odvahy pro náročné byla tu. Le-
tos byla opravdu náročná. Na jejím kon-
ci musely děti podepsat, že ji osobně 
zvládly. Za to získaly sladkou odměnu 
pro odvážné. Pak následovala večerka  
a pohádka na dobrou noc… 

Spánek však na mnohé dlouho ne-
přicházel, …nakonec ale usnuli všichni. 
Ráno jsme vstávali bez problémů. Čeka-
la nás rozcvička s hudbou a snídaně. 
Pak následovala poslední čtenářská díl-
na. Dopoledne si rodiče vyzvedli své dě-
ti. A ty teď, doufám, budou číst i doma. 
Vždyť je to přece příjemný zážitek, ne-
jen když prší. 

Tak čtěte taky. Všichni máme co, jen 
si správně vybrat.  

 
Miroslava Žídková, tř. uč. III. tř.

 
 
 
 

Exponáty do muzea 
 

Žádám všechny občany, kteří v mi-
nulosti přinesli do školy různé historické 
exponáty, aby si své příspěvky odnesli, 
neboť muzeum ve škole nebude. Expo-

náty, které si majitelé nevyzvednou do 
června 2009, budou nabídnuty Muzeu 
Beskyd, případně jiným zájemcům. Ve 
škole již nebudou nadále skladovány. 

 
Mgr.Ivo Fišer, ředitel školy 
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Sport... 
 

 
S jógou je život zdravější 
 

V novém sále č.3 naší tělocvičny se 
schází každé pondělí večer ti, kteří myslí 
na své zdraví a jednou týdně věnují svůj 
volný čas zdravému pohybu a cvičení. Po-
stupně se scházejí muži a ženy, mezi nimi 
i vedoucí cvičitelka, paní Danuše Brudná. 

Ještě je chvíli čas, abych se dotázal 
na bližší podrobnosti tohoto pravidelné-
ho cvičení pro zdraví: 

Jak dlouho již vedete cvičení 
jógy ? 

„Nedávno jsme na vánočním srazu 
vzpomínali na naše začátky. Cvičení jó-
gy máme v Palkovicích asi třináct roků.“ 

Jaká je podstata a účel cviče-
ní jógy ? 

„Správně provedené cvičení by mělo 
uvolnit svaly, odstranit stres a napětí, 
„prodýchat“ organismus, protáhnout ce-
lé tělo a celkově zlepšit kondici.   

Z čeho čerpáte náměty pro své 
cvičení? Navštěvujete i nějaké 
vzdělávací kurzy ? 

„Než jsem začala s předcvičováním 
jógy, absolvovala jsem základní kurz pro 
cvičitele v Ostravě. Nyní chodím na se-
mináře zabývající se jógou nebo zdravot-
ním cvičením. Třeba teď v sobotu byl 
v Opavě velice zajímavý seminář pod 
vedením cvičitelky, která studovala jógu 
v Indii.“ Rovněž se snažím čerpat z růz-
ných knih a časopisů. 

Kolik máte cvičenců a v jakém 
věkovém rozpětí ? 

„V průměru chodí okolo 25 cvičen-
ců, ale někdy je nás i 30. Věk se po-
hybuje od 20 do 70 let. Za těch třináct 
roků, co vedu jógu, prošlo naším cviče-
ním asi  250 cvičenců. Někteří docházejí 
do jógy již od počátku jejího založení.“ 

Cvičenci se sešli v sále a sedli si na 
podložky. Na úvod dostal každý barevný 
míč. K tomu nám řekla paní 
Brudná:  

“Míč se při cvičení jógy nepoužívá. 
Cvičení s malými míči tzv. overbally  
a cvičení na velkých míčích (gymballech) 
je specializací zdravotního cvičení, kte-
rým naši jógu prokládáme. Cvičencům 
se toto zpestření vždy velmi líbí“ 

O přestávce jsem se dotázal 
některých cvičenců, co jim dává 
toto jógové cvičení. Paní Anna 
Hlaváčová třeba řekla: 

“Já se vždy po cvičení cítím velice 
dobře a každému bych ho vřele doporu-
čila. U jógy si procvičíte celé tělo, od 
hlavy až k patě. Toto cvičení je dobré i 
na psychické uklidnění. Když jsem před 
několika lety měla zdravotní problémy, 
tak mi toto cvičení doporučili. Brzy jsem 
pocítila úlevu. Chodím zde již deset 
roků.“ 

K nejstarším cvičencům patří  
i pan Ladislav Vysoký, sedmde-
sátník, který mi řekl: 

“Paní Dana Brudná je vzácný a zlatý 
člověk. Je to velmi skromná žena. Vždy 
se těším na každou hodinu, i když už 
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nejsem nejmladší. Do jógy chodím již od 
jejího založení.“ 

Pořídil jsem několik fotografií a od-
cházel z tělocvičny s vědomím, že se zde 
pro zdraví spoluobčanů dělá maximum.  

 

Pro úplnost ještě dodávám, že cviče-
ní jógy se koná každé pondělí od 18.00 
do 19.30. V pátek pak vede pan Woj-
nar  zdravotní cvičení rovněž od 18.00 
do 19.30. 

Vilém Vlk 
 
 
 
 
Regionální soutěž  
ve sportovní gymnastice 
 

V sobotu 14. března 2009 se konala 
na 11. ZŠ ve Frýdku-Místku regionální 
soutěž ve sportovní gymnastice. Naše 
výprava nebyla tak početná jako v mi-
nulých letech. Přesto i letos dosáhly na-
še gymnastky slušných výsledků. Nejlépe 
se nám dařilo v kategorii předškolních 
dětí. Zlatou medaili získala Sára Tkáčo-
vá, stříbro Kristina Gřesová a bronz Ka-
rolína Janošcová. Na 4. místě skončila 

Alena Bačová, na 5. místě Eliška Mer-
tová, na 6. místě Tereza Radová a na 9. 
místě Vanda Gřesová. 

V kategorii nejmladších žákyň se 
Hanka Polášková umístila na 11. místě. 
Družstvo mladších žákyň skončilo na 4. 
místě. V jednotlivcích pak Viki Podolová 
na 10. místě, Katka Tylečková na 12. 
místě a Karolína Škorňová na 14. místě. 

V kategorii starších žákyň se Martina 
Polášková umístila na 9.místě a Magda 
Králíková na 10.místě. 

 
 
 

 
Regionální přehlídka  
pódiových skladeb  

 
V sobotu 21.3.2009 uspořádalo v Pal-

kovicích  Regionální centrum „Sport pro 
všechny“ Frýdek-Místek ve spolupráci 
s TJ Palkovice regionální přehlídku pódi-
ových skladeb. Zúčastnilo se jí 96 dětí. 

Na ploše se postupně představila 
děvčata z FLASH – TJ VP FM, se sklad-
bami Spider giris, Šach mat a Pro ra-
dost, zaměřenými na aerobik.  

Děti z TJ VP 11.ZŠ předvedly gym-
nastické skladby Kuřata a Žáby. Taneční 

skupina Aktiv z Frýdku-Místku představi-
la skladby Růžová fičí a X-MIX 2000X. 
Předškolní děti z TJ Palkovice vystoupily 
se skladbou Stuhy a soutěžící z FANKY 
BEAT – TJ VP FM předvedli na závěr 
pódiovek muzikál s názvem Náruč pro 
Quasimoda. 

Všechny skladby byly velmi pěkné, 
což početné publikum ocenilo bouřlivým 
potleskem. Pětičlenná porota měla hod-
ně těžký úkol – vybrat pět skladeb do 
krajské přehlídky v Příboře.  

Nakonec rozhodla, že náš region bu-
dou reprezentovat tyto skladby: Žáby, 
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Kuřata, Růžová fičí, Stuhy a Šach mat. 
Nás samozřejmě těší, že se na krajské 
přehlídce předvedou i naše nejmenší 
gymnastky se cvičením se stuhami. 

Všem postupujícím přejeme v krajském 
kole hodně úspěchů. 

 
 za oddíl sportovní gymnastiky 

Martina Mertová
 
 
 
 

Úspěch palkovického volejbalu  
je i dobrá propagace obce 
 

Družstvo mužů „A“ volejbalového 
oddílu Palkovice si v loňské sezóně po 
roční pauze znovu vybojovalo právo 
účasti v soutěži II. Národní ligy se sou-
peři po celé Moravě a Slezsku. V úvodu 
sezóny bylo hlavním cílem udržení se 
v soutěži. Tentokrát jsme neponechali 
nic náhodě a před sezónou jsme naváza-
li spojení se silným partnerem „Beskyd-
ský volejbalový klub“. Tato společnost 
se systematicky, velice úspěšně a kvalit-
ně začala věnovat výchově mladých vo-
lejbalistů v našem okrese. Díky této vaz-
bě se nám podařilo získat další kvalitní 
hráče se zkušenostmi z vyšších soutěží 
(Zdeněk Ledvoň, Radim Bulko, Tomáš 
Křístek, Petr Novák, Luděk Mikoška), 
kteří doplnili náš základní kádr. Zodpo-
vědnost trenéra vzal na svá bedra palko-
vický rodák Pavel Zeman, který spolu se 
svým asistentem a nejlepším hráčem 
v jedné osobě, Filipem Hanákem odved-
li dobrou práci. Kvalita a síla týmu se 
projevila hned od počátku a k milému 
překvapení všech, ještě před posledním 
kolem první poloviny soutěže družstvo 
nepoznalo hořkost porážky. V posled-
ním kole první půle jsme se před zraky 

palkovických diváků utkali s hlavním fa-
voritem soutěže Bučovicemi, který je 
nabitý hráči se zkušenostmi z extraligy. 
Hraje za ně i bývalý reprezentační kapi-
tán Ivo Dubš. Ukázalo se, že tento tým 
byl nad naše síly a zaslouženě si z Pal-
kovic odvezl obě výhry. Od této chvíle 
jsme se usadili na druhé příčce tabulky  
a tuto pozici jsme udrželi až do konce 
soutěže. Díky skvělým podmínkám, kte-
ré máme v Palkovicích vytvořeny, co se 
týče krásné sportovní haly, tak i vedení 
volejbalového oddílu, se nám podařilo 
dosáhnout největšího úspěchu v historii 
palkovických kolektivních sportů. Dou-
fáme, že tyto výsledky povedou k další-
mu zvýšení zájmu jak mladých sportov-
ců, které se snažíme v našem oddíle vy-
chovávat, tak fanoušků, kterým bychom 
chtěli tímto poděkovat za podporu. Před 
plným hledištěm se hraje líp. Myslíme si 
že tento krásný sport stojí za shlédnutí  
a tímto Vás zveme na další sezónu, kte-
rá bude začínat v říjnu 2009 a kde se 
budeme snažit dosáhnout minimálně 
srovnatelných výsledků. 

 
za volejbalový oddíl Palkovice  

kapitán družstva muži „A“ –  
MUDr. Ing. Kamil Zeman
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KONEČNÁ TABULKA II. NÁRODNÍ VOLEJBALOVÉ LIGY MUŽŮ SKUPINA C 
 

   Družstvo utkání V P S sety míče body 

  1.  TJ Sokol Bučovice 36 33 3 0  102:25    3044:2458 69 

  2.  TJ Sokol Palkovice 36 29 7 0    92:40    3080:2738 65 

  3.  SK UP Olomouc 36 24 12 0    85:60    3239:3160 60 

  4.  TJ Sokol UNILEASING 
 Střelice 36 23 13 0 77:51 2944:2749 59 

  5.  VS Drásov 36 18 18 0    72:64    3041:2990 54 

  6.  TJ Hlučín 36 15 21 0    63:75    3030:3062 51 

  7.  SKP Holešov 36 15 21 0    59:80    3045:3091 51 

  8.  TJ Holubice 36 12 24 0    54:82    2883:3059 48 

  9.  SKV Hošťálková 36 8 28 0    40:90    2634:3041 44 

 10.  TSR Letovice 36 3 33 0    25:102    2471:3063 39 
 
 
 
 

80 let vzniku Sboru dobrovolných 
hasičů na Myslíku 
 

Naše společnost přichází každoročně 
vinou ohně o značné hodnoty jak mate-
riální, tak na životech, jejichž ztráty již ne-
lze nahradit. Proto je třeba vidět v dob-
rovolné práci hasičů, velkou osobní zod-
povědnost k majetku a zdraví nás všech. 

Obyvatele Myslíka žili v době vzniku 
hasičského sboru převážně v dřevěných 
domcích, a tak byl výskyt ohně dost čas-
tým jevem. Lidé se nad těmito tragédiemi 
zamýšleli: „Jak bojovat s tímto živlem?“ 

Úvahy o založení hasičského sboru 
byly již koncem 1. světové války. Na zá-
kladě dohody občanů byla svolána Valná 
hromada na 19. května 1929. V tento 
den byl Sbor dobrovolných hasičů na 
Myslíku založen a byl schválen Okresním 
hejtmanstvím v Místku. Toho dne poda-

lo do řad hasičského sboru přihlášku 27 
členů činných a 28 členů přispívajících. 

Sbor dobrovolných hasičů na Myslíku 
je budován již 80 let, tedy několika ge-
neracemi. Jeho členy můžeme vidět při 
hašení ohně, při cvičení a udržování ha-
sičského majetku a také při organizování 
sportovních či kulturních akcí. 

Za dobu svého trvání odpracovali 
myslíkovští hasiči tisíce hodin pro blaho 
a jistotu nás všech. 

Proto je jim třeba poděkovat a po-
přát do dalších let hodně štěstí, zdraví  
a co nejméně požárů. 

Na počest 80 let vzniku SDH na 
Myslíku se v květnu bude konat slav-
nostní schůze a okrsková soutěž v po-
žárním sportu. 

 
z archivu SDH zpracoval starosta 

SDH Myslík



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 21 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 

V měsíci únoru 2009 
vstoupila mezi slavné 
jubilanty paní Emilie 
Dárková z Palkovic  
a v měsíci březnu paní 

Jaroslava Opachová z Palkovic. 

Jubilantkám srdečně blahopřejeme  
a do dalších let života ze srdce přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti a radosti 
v kruhu svých rodin. 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice,  

Rada obce, SPOZ a Tisková komise 
Palkovických listů. 

 
 
 
 

Rozloučili jsme se… 
 
Až léto uplyne 
a naše žití s ním, 
 
i jméno ztratí se 
jak za večera dým 
 
a všecek slávy lesk 
jak vítr odvane, 
 
jen co jsi vytvořil, 
to věčné zůstane. 

 
 

 

Loučíme se těmito verši s našimi ob-
čany, kteří své nejdražší i spoluobčany 
navždy opustili. 

V měsíci lednu 2009 zemřela paní 
Danuška Václavíková z Myslíka, v mě-
síci únoru pak pan Václav Kula z Pal-
kovic. 

Do uzávěrky Palkovických listů se se 
svými nejbližšími navždy rozloučily paní 
Marie Olejáková a paní Zdeňka 
Stárková – obě z Palkovic. 

Všem pozůstalým tímto vyslovujeme 
hlubokou a upřímnou soustrast. 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice,  

Rada obce, SPOZ a Tisková komise 
Palkovických listů. 

 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

Ve středu 18. února byla v kinosále 
uspořádána beseda s vedoucím obvod-
ního oddělení PČR v Palkovicích Bc. 
Václavem Vlčkem a to o prevenci před 

nebezpečnými osobami, násilím a krá-
dežemi. Beseda byla doplněna aktuál-
ním filmem. Poté člen policie p. Gřes 
seznámil přítomné řidiče o povinnostech 
při dopravních nehodách. Ve druhé čás-
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ti večera shlédli přítomní videofilm  
o provozovnách Agro Beskyd a. s. ve 
Skalici, Zelinkovicích a Palkovicích. 

Ve středu 11. března se konal v res-
tauraci “Pod Habešem“ kulturně - spole-
čenský večer k Mezinárodními dni žen 
pod tradičním názvem “Vám ženy“. Před 
asi 68 přítomnými vystoupil v úvodu pě-
vecký soubor dívek z místní školy, který 
předal ženám suvenýry a pak taneční 
soubor “Jiřinky“ z klubu důchodců z Pas-
kova, který nadchl přítomné diváky. Při 
hudbě pana Koloničného se senioři bavili 
různými tanečními soutěžemi a nechybě-
la ani soutěž manželských párů z klubů 
důchodců z Paskova a Palkovic. Neradi 
se všichni rozcházeli do svých domovů. 
Během večera byla pozvána i majitelka 
podniku Aroma lázně z Hůrek paní Jana 
Milatová, která seznámila přítomné 
s možnostmi rehabilitace v tomto podni-
ku, kde chystáme ozdravný pobyt. 

 
Připravujeme: 

Ve středu 29. dubna odpolední 
ozdravný pobyt v Aroma lázních na 
Hůrkách s odjezdem ve l3.00 hodin, 
cena dopravy 30 Kč. 

Sraz účastníků je za restauraci Kuba-
la. Přihlášky se zaplacením ceny od  
2. dubna v novinovém stánku. Nutno  
 

alespoň orientačně uvést druh rehabili-
tace (solná jeskyně, masáže apod.). Bliž-
ší informace ve vývěsní skříňce. 

Ve středu 20.5.2009 zájezd s ná-
vštěvou muzea Tatra v Kopřivnici a měs-
ta Štramberku. Odjezd v 7 hodin za re-
stauraci Kubala. Bližší informace ve vý-
věsní skříňce. 

 
Jubilanti: 
duben: Menšík Václav (12. 4.) 
květen: Kusý Vlastimil (2.5.), Halatová 
Milada (11.5.), Mertová Marie (17.5.), 
Zemanová Vlasta (25.5.), Němcová Eliš-
ka (26.5.), Kahánek Milan (28.5.). Žíd-
ková Zdenka (29.5.) 

 
Noví členové:  
Morysová Marta, Palkovice. 

 
Upozornění:  

V případě, že některý člen našeho Se-
niorklubu má k naší činnosti připomínku 
nebo věcný návrh k uskutečnění, velmi rádi 
jej vyslechneme na některé naší výborové 
schůzi, které se konají vždy první středu 
v měsíci a to v době od l7 - l9 hodin 
v klubovně Kulturního domu v Palkovicích. 

 
z pověření Seniorklubu informuje  

Vilém Vlk. 

 
 

Recepty pro Vás 
 

 
Kriza – nekriza. To 
musíš prubnuť!!! 
 
Moučník 
Potřebné přísady 
 

Těsto: 
1,5 hrnku polohrubé mouky 
1,5 hrnku cukru  krupice 
2 vejce, 1 prášek do pečiva, 2 lžičky sody 
1 ananasový kompot (menší) rozmixovat 
i se šťávou 
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Krém: 
2 pomazánkové másla 
1 kupovaný puding vanilkový v kelímku 
(nebo uvařit půl vanilkového pudinku ve 
200 ml mléka) 
1 lžíce cukru krupice 
1 vanilkový cukr 
 
ořechy, čokoláda na vaření 

Postup přípravy: 
Všechny přísady na těsto smíchat  

a dát péct. Po vytažení z trouby nechat 
vychladnout a potřít krémem. 

Nakonec posypat sekanými ořechy  
a pocákat čokoládou (100g čokolády na 
vaření a 70g ztuženého tuku rozpustit ve 
vodní lázni). 

 
 
  

 

Znáš Palkovice? 
 

 

Soutěž pro mládež - úkol č. 3 
 

Blíží se doba, kdy vzpomínáme výro-
čí osvobození naší obce. Ale ještě něko-
lik dní před osvobozením Palkovic 
v květnu roku 1945 se stala na Myslíku 
tragédie. 

Úkol zní: co se tehdy stalo v tak zva-
ném Zátopkově lomu, kde je dnes pa-
mátník “Nedočkali se?“ (viz fotografie) 

 
 
 

V minulém čísle – úkol č. 2 byly verše 
básníka Petra Bezruče na rodinné hrob-
ce rodiny statkáře Volného. 

Ze správných odpovědí - úkol  
č. 2 – byl vylosován a cenu získává 
Ondřej Kubala.  Odměnu si může vy-
zvednout na obecním úřadě u paní Mar-
tiny Mertové a bude zařazen do celo-
ročního slosování o knižní cenu. 

 
připravuje V.Vlk 

  

 

Kino 
 

 

 

 
 
 

 
OCAS JEŠTĚRKY 
Nové české drama Ivo Trajkova  
s Davidem Švehlíkem a Karlem Zimou 
v hlavních rolích. 
PÁTEK 17.4.2009 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
90 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 22. Ledna 2009 
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LOVECKÁ SEZÓNA 2 
Nová americká animovaná komedie. 
Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje  
dravější. Je to prosté! 
NEDĚLE 19.4.2009  
V 16.00 HOD. Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
76 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 18. Prosince 2008 
 
YES MAN 
Nová americká komedie.  
PÁTEK 24.4.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
100 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 15. Ledna 2009 
 
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD  
BENJAMINA BUTTONA 
Nové americké romantické drama.  
Životu lze porozumět jen zpětně, ale 
musí se žít kupředu. 
PÁTEK 1.5.2009 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
133 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 29. Ledna 2009 
 
VÝMĚNA 
Nové americké drama. Pro záchranu 
syna udělala to, čeho se všichni báli. 
PÁTEK 8.5.2009 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky, 
142 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 8. Ledna 2009 
 
 
 

LÍBÁŠ JAKO BŮH 
Nová česká komedie Marie  
Poledňákové. 
PÁTEK 15.5.2009 V 19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české znění,  
98 minut, klasický,  
premiéra: 12. Února 2009 
 
PEKLO S PRINCEZNOU 
Nová česká pohádka o kurážné  
princezně Anetě, která se nechce  
vdát za nešiku ze sousedství v dávno 
smluveném sňatku. 
NEDĚLE 17.5.2009  
V 16.00 HOD. Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
105 minut, klasický,  
premiéra: 29. Ledna 2009 
 
RŮŽOVÝ PANTER 2 
Nová americká komedie. Steve Martin 
je opět jako inspektor Clouseau. 
PÁTEK 22.5.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky,  
92 minut, klasický,  
premiéra: 26. Února 2009 
 
VALKÝRA 
Nové americké drama sleduje události 
předcházející 20. červenci 1944, kdy 
byl proveden zřejmě nejproslulejší 
atentát na Adolfa Hitlera 
PÁTEK 29.5.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
121 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 12. Února 2009 
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    JOP ELEKTRO vám nabízí tyto služby: 

- Plánujete stavbu rodinného domu nebo rekonstrukci a potřebuje-
te elektroinstalační práce a hromosvod ?  

- Chcete nové zvonkové rozvody a domácí telefony ? 
- Plánujete nové jádro nebo novou kuchyň a nevíte, kdo provede 

novou elektroinstalaci ?  
- Nejdou vám zásuvky ?  
- Nesvítí světla, i když jste vyměnili všechny žárovky a pojistky ? 
JOP ELEKTRO JE TU PRO VÁS. 
KONTAKTNÍ ČÍSLA 724 008 387, 774 704 329 
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Prodej bytů na Myslíku zahájen 

 
Byl zahájen prodej bytů na Myslíku. K dispozici jsou čtyři byty o roz-
měrech od 58 m2  do 65 m2 . Cena od 1.566.000 Kč do 1.755.000 Kč. 
Bližší informace na:   
 

STAVBY ŠIMEK,  
provozovna 739 25  Sviadnov, Ostravská 494 
mobil: +420 (776) 096 091  tel/fax: +420 558 63 83 46 
info@stavbysimek.cz ; http://www.stavbysimek.cz 

www.bytypalkovice.cz 
 
 
 
 
 
 

 

 

Termínový kalendář 
 

 
29.4.            Seniorklub – Aromalázně 
1.–2.5.            Mistrovství republiky – turistické závody 
  2.5.               Sběr nebezpečného odpadu 
  4.5.               Položení věnců k pomníku padlých na Myslíku a v Palkovicích 
  9.5.               Sběr velkoobjemového odpadu - Palkovice 
15.5.            Výkup kožešin dle harmonogramu uvnitř listů – firma Ramos 
16.5.               Sběr velkoobjemového odpadu – Myslík 
 

 

 
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. 2009. Vychází osmkrát ročně. 

 






