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Pranostika 
 

 
Květen 

Svatby v máji šťastné nebývají. 

Máj chladný a deštivý pro stodoly je příznivý. 

 

Červen 

Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání. 

Svatý Jan otvírá zimě zase dveře. 

Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží. 

Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku. 
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Slovo starosty 
 

Milí Myslikovjani a Palkovjani 
v době, kdy se vám dostane do rukou toto vydání Pal-

kovických listů, bude už po svatodušních svátcích a tím  
i po pouti na Myslíku, která proběhla tak, jak je to posled-
ních víc než 25 let zvykem, „pouze“ v místní kapli. Kolo-
toče a stánkaři bohužel už skoro tři desítky let zde nejezdí, 
což je trošku škoda, hlavně pro děti, kterých na Myslíku 
valem přibývá. Moje snaha, kdy jsem  před  pěti lety po-
zval na Myslík „kolotočáře“, se minula účinkem. Když vi-
děli ten „úžasný“ zájem, ještě v sobotu večer nebo v neděli 
nad ránem se sbalili, odjeli a už o nich nikdo nikdy nesly-
šel. Mám trošku strach, aby se to za pár let nestalo i v Palkovicích. Letošní pouť 
v Palkovicích proběhne oproti letům minulým totiž nestandartně. Oslava pouti křes-
ťanské, čímž je svátek narození sv. Jana Křtitele, bude 21.června, kdy se zároveň 
uskuteční den otevřených dveří v místním kostele. Pouť se stánky, kolotoči a jinými 
atrakcemi pro děti a dospělé proběhne 28.června. Při této příležitosti vás chci po-
zvat na mezinárodní fotbalový turnaj „starých pánů“ a pouťovou zábavu, konanou 
v předvečer tj. v sobotu 27.června. Nevím jestli to tak bude lepší, či nikoli.  

Zhruba koncem června by měl být zahájen provoz Domova se zvláštním režimem 
nad Restaurací u Kubalů. Jedná se o zařízení určené pro osoby postižené Alzheime-
rovou chorobou a jinými typy demence. Péče bude poskytována nepřetržitě jako 
služba rezidenční (dlouhodobý či trvalý pobyt s různým stupněm podpory a péče). 

Toto zařízení bude mít kapacitu 15 lůžek uspořádaných ve dvoulůžkových poko-
jích, vybavených pohodlným nábytkem s bezpečným uspořádáním. Bude mít podo-
bu domácího prostředí. Provozováno bude soukromou osobou, která celé zařízení 
představí v dalším vydání Palkovických listů. 

Dětem přeju hezký a hlavně rychlý závěr školního roku a vám všem ostatním 
hezký průběh léta. 

Váš starosta Radim Bača 
 
 
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Platby místních poplatků (splatnost do 30.4.2009) – Výzva                
 

Jelikož již uplynul termín zaplacení poplatků za odpady a psa, vyzý-
váme dlužníky o neprodlené zaplacení nedoplatků za výše uvedené po-
platky v co možná nejkratším termínu, nejpozději však do 20.6.2009. 
Jedná se téměř o 600 dlužníků. Jestliže tak dlužníci neučiní bude po-
stupováno dle OZV č. 1/2006 čl. 8 a dle OZV č.5/2003 čl.31. 
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Výročí osvobození našich obcí 
 

Palkovice a Myslík si v pondělí 4. 
května 2009 položením kytic k památ-
níkům obětí, připomněly 64. výročí kon-
ce druhé světové války a osvobození na-
šich vesnic Rudou armádou. 

Smutečního vzpomínkového aktu za 
zvuku České hymny se zúčastnila jen hrst-
ka občanů. Na Myslíku šestnáct a v Pal-
kovicích ještě míň - jedenáct. Je to určitě 
k zamyšlení, vždyť od konce války uplynu-
lo pouhých 64 let a v našich obcích dosud 
žije ještě mnoho pamětníků i těch, kteří 
v té hrozné válce ztratili své blízké. 

„….Je povinností, abychom si váleč-
né události připomínali a nezapomínali 
na ně. Je třeba vzpomínat na lidi i na 
vojáky, kteří ve válce nasadili své životy 
za naši svobodu a abychom my přežili. 
Pokud bychom na to zapomněli, tak 
samozřejmě máme velkou šanci, že si to 
zopakujeme...,“ pronesl ve svém vzpo-
mínkovém projevu prezident naší repub-
liky pan Václav Klaus. 

Osudu všech padlých i umuče-
ných nesmí být nikdy zapomenuto. 
Čest jejich světlé památce! 

 
Stanislav Harabiš 

 
 

 

Základní škola a mateřská škola... 
 

 

 

Učitelé z Ruska v naší škole 
 
Ve středu 15. dubna 2009 navštívilo 

naši školu 15 ruských učitelů, kteří pracují 
na základních školách v Moskvě a okolí. 
Prohlédli si školu, třídy a odborné učebny, 
zajímali se o školství v České republice. 
Předvedli nám také prezentace o činnosti 
jejich škol. Naše škola se jim velmi líbila, 
zaujala je také výzdoba a ukázky prací na-
šich žáků. Na závěr byly hostům předány 
propagační materiály o Palkovicích. 

 
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy 

 
 
 
 

Velká cena ZOO 
 

V sobotu 18. dubna proběhlo ve výu-
kovém centru ZOO Ostrava finále sou-

těže Velká cena ZOO. Tématem tra-
diční jarní soutěže bylo - "Evropské šel-
my". Toto téma bylo vybráno záměrně. 
Pro rok 2009 byla vyhlášena „Kampaň za 
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záchranu evropských šelem“. Také ZOO 
Ostrava se do tohoto projektu zapojila. 
(více na www.zoo-ostrava.cz) 

Do soutěže se přihlásilo 2235 žáků 
ze 108 škol celého Moravskoslezského 
kraje. Také my, členové přírodovědného 
kroužku, jsme se zúčastnili. Vytvořili 
jsme 4 pětičlenné skupiny, začali jsme 
se spolu s p.učitelkou Skarkovou scházet 
ráno i odpoledne, snažili jsme se naučit, 
co nejvíce o všech šelmách, které žijí ve 
volné přírodě po celé Evropě. Prošli 
jsme vyřazovacím kolem a čekali na vý-
sledky. Do finále postupuje jen 10 nej-

lepších družstev. Jaká byla naše radost, 
když naše 2 družstva postoupila do vel-
kého finále. Družstvo ve složení Lucie 
Bečková, Petra Vyvialová, Adéla  Václa-
víková, Zuzana Široká a Radim Neoral 
skončilo na krásném 3.místě a družstvo 
Tereza Krupová, Zuzana Seidlerová, 
Magdaléna Králíková a Andrea Han-
zelková obsadilo 4. místo. Kromě toho, 
že jsme uspěli ve velké konkurenci, tak 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o 
životě volně žijících zvířat. 

 
členové přírodovědného kroužku 

 
 
 
 

Pobyt v přírodě aneb DEN ZEMĚ 
v Palkovicích 
 

22. dubna se každoročně připomíná 
„Den Země“. Kořeny tohoto neoficiál-
ního svátku sahají až do roku 1970. 
V té době proběhla kampaň za šetrné 
zacházení s planetou Zemí. Od roku 
1990 je tento den připomínán i v České 
republice. Každým rokem probíhá celá 
řada akcí na ochranu přírody. Také naše 

škola přispěla „malou kapkou do mlý-
na“.  

Každá třída si vybrala svou studánku, 
tu vyčistila a uklidila její okolí. Starší žáci 
pomáhali také s úklidem lesa. To byste 
nevěřili, co všechno našli. Děti se také 
učily všímat si svého okolí, poznávaly 
jarní květiny, určovaly stromy, povídaly 
si o zvířátkách, která ve volné přírodě ži-
jí. A tak děti příjemně strávily den a ješ-
tě udělaly kus prospěšné práce. 

 
 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 
Život letí jako spřežení, 
zastavit ho možno není 
a než stačíš říci „stát!“ 
už je tady ….sát. 
 

V měsíci březnu oslavila slavné život-
ní jubileum paní Zdeňka Špačková 
z Palkovic, v měsíci dubnu 2009 pak 
řady jubilantů doplnili: paní Anežka 
Bůžková z Myslíku, pan Ladislav Žá-
ček z Palkovic, paní Marie Bednářo-
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vá, paní Drahomíra Bílková a paní 
Marie Prokopová, všechny z Palkovic. 
 
 
Žádný smutek, pevné zdraví, 
ať Vás život stále baví. 
 

To a všechno krásné přejeme do dal-
ších let všem našim březnovým a dub-
novým jubilantům. 

 

Zastupitelstvo obce Palkovice,  
Rada obce, SPOZ a Tisková komise 

Palkovických listů 
 

 
Vítání občánků 

Dne 19. 4. 2009 se v salónku restaurace „Pod Habešem“ konala jedna 
z nejkrásnějších a nejradostnějších akcí – vítání nových občánků do svazku obce. 
Celkem se „představilo“ patnáct z šestnácti narozených dětí, kteří od zástupců 
obce obdrželi veselý polštářek, aby se jim dobře spinkalo. Aby se jim dobře spin-
kalo a vůbec krásně žilo v naší obci přeje  

Zastupitelstvo obce Palkovice, Rada obce, SPOZ 
 a Tisková komise Palkovických listů. 

 
 
 

Zlatá svatba 
 

Stůj při mně stůj, ať tvou dlaň cítím, čím voní vzduch? Myrtou a kvítím… 
 

Tak nějak si možná připomínají svůj vážný životní krok – svatební den - man-
želé Emílie a Jaroslav Kubalovi z Palkovic. 25. dubna letošního roku 
v rodinném kruhu oslavili „zlatou svatbu“. 

Do dalších společných let jim přejeme mnoho zdraví, spokojenosti, radosti 
z dětí a vnoučat a vůbec vše, co si lze od života přát. 

Zastupitelstvo obce Palkovice, Rada obce, SPOZ  
a Tisková komise Palkovických listů. 

 
 
 
 
 

Rozloučili jsme se… 
 
Hřbitov je smutná zahrada, 
kde tiše pějí ptáci, 
své drahé zde člověk ukládá, 
vzpomínat se sem vrací… 

 
 

 
 
V březnu 2009 se náhle rozloučil se 

svými drahými pan Miroslav Kusin 
z Palkovic, své nejbližší opustil i pan 
Vlastimil Chlebek, rovněž z Palkovic. 
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Dobrý člověk nikdy  
neumírá v srdcích těch,  
kteří ho milovali. 
 

I měsíc duben se krutě zapsal do pa-
měti příbuzných pana Česlava Pustky 
z Myslíku, paní Marie Mališové a paní 
Vlasty Krpcové, rovněž z Myslíku. 

V měsíci dubnu jsme se také rozlou-
čili s panem Mgr. Aloisem Bílským 
z Palkovic. 

 

Všem pozůstalým vyslovujeme tímto 
hlubokou a upřímnou soustrast. 

 

Zastupitelstvo obce Palkovice,  
Rada obce, SPOZ a Tisková komise 

Palkovických listů. 
 

 
 
 
Rozloučení  
s panem Aloisem Bílským 
 

V sobotu 18. dubna 2009 nás na-
vždy opustil pan Mgr. Alois Bílský. Ze-
mřel po krátké nemoci v požehnaném 
věku 94 let. Do naší obce se přiženil 
před 50 lety. 

Byl veřejně činný, nejdříve v rámci 
zdejšího divadelního souboru, který reží-
rovala jeho žena Ludmila Bílská. V tomto 
souboru pracoval jako technický pracov-
ník. Později mnoho let vedl osvětovou 
besedu, v rámci níž organizoval zájezdy 
do divadel v Ostravě. Vedl také místní 
pěvecký sbor a sám byl mnohaletým čle-
nem sboru Smetana ve Frýdku-Místku. 

Také zde 5 let učil na základní škole. 
Poté byl jmenován ředitelem 3. ZŠ ve 
Frýdku-Místku, která byla za jeho půso-
bení přestavěna do dnešní podoby ob-
chodní akademie. Odměnou za jeho 

práci mu bylo zbavení funkce ředitele při 
čistkách po roce 1968. Potom už byl na 
místecku osobou nežádoucí a svoji pro-
fesionální dráhu ukončil na Zvláštní ško-
le v Českém Těšíně. 

I po smrti své ženy před osmi lety byl 
až do 2. 4. 2009 v domácí péči dcery 
zesnulé manželky. Po výrazném zhorše-
ní zdravotního stavu byl převezen do 
nemocnice, odkud se už nevrátil. 

Neveřejné rozloučení s ním bylo 
uskutečněno z rozhodnutí jeho vlastního 
syna. 

Snad by byl rád, kdybychom jeho 
jménem poděkovali představitelům klu-
bu důchodců, místní organizace KSČM 
a obecního úřadu za pravidelné návštěvy 
u příležitosti jeho narozenin, rovněž tak 
MUDr. Urbančíkové a MUDr. Lederovi 
za vzornou zdravotní péči. 

 
Věra Kahánková 

 
 

 

Výbor ZO KSČM Palkovice vyslovuje tímto hlubokou a upřímnou soustrast rodi-
ně Mgr. Aloise Bílského, člena ZO KSČM Palkovice. 

Čest jeho památce! 
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Vzpomínka  
na Pátera Romualda Filipa  
 
 

 
 

Páter Romuald se svou kuchařkou  
a sestrou Anežkou v jedné osobě  

a svým nejvěrnějším přítelem  
pejskem Borkem 

 
 

Kdo to byl? Vám střední a starší ge-
neraci pro připomínku i vzpomínku  
a Vám mladším a úplně mladým pro 
poučení i zapamatování, byl to kněz, 
který v naší obci působil jako mladý kap-
lan v letech 1949 až 1967. Narodil se 
před 90-ti lety, 19.července 1919. Po-
cházel z jedenácti dětí rolnické rodiny ze 
Šumvaldu na Moravě. Po ukončení stu-
dií na gymnáziu jej dal otec vystudovat 
knězem. Vysvěcen byl v těžké válečné 

době 25. března 1944 ve Vratislavi. Br-
zy po příchodu do Palkovic si získal ob-
libu u většiny našich občanů i soused-
ních Metylovic, kde řádu let zastupoval 
neobsazené kněžské místo. 

Velice rád chodil i se svým pejskem 
Borkem mezi lidi, prožíval život v obci 
jako by byl jeden z nás, jako by byl náš 
místní rodák. Kromě svého kněžského 
povolání fandil i kultuře, sportu a spole-
čenskému životu. Pro svou skromnou  
a přitom velice veselou povahu si brzy 
získal mnoho přátel v celém širokém 
okolí, mnoho jich měl i mezi učitelským 
sborem, kde vyučoval náboženství.  

Bohužel zdraví mu nedovolilo dožít 
se mezi námi vyššího věku a velice mla-
dý, ve svých 48 letech, po těžké nevylé-
čitelné chorobě 19. září 1967 umírá. 
Pochován byl 22. září v Šumvaldu.  

Palkovičtí křesťané a občané i po tak 
dlouhé době stále na něj rádi a s úctou 
vzpomínají. Křesťanské společenství a 
bývalí přátelé jednou za pět let pořádají 
do jeho šumvaldského rodiště zájezd, 
aby se při mši svaté a u jeho hrobu za 
něj pomodlili a poklonili se jeho světlé 
památce.. 

A on jako by to tušil, jako by to cítil, 
jako by to věděl, že křesťané a přátelé 
na něj nezapomenou, že se nám bude 
po něm  stýskat, ještě za své těžké ne-
moci na nemocniční posteli, píše epitaf 
na svůj náhrobní kámen. „To je 
dobře, že jste přišli za mnou, 
pomodlit se na můj hrob.“  

Ještě jedná vzpomínka na jeho slova: 
„Jsou tituly, které dávají jménům váž-
nost a určují povolání, MUDr., JUDr., 
Ing., ….. my kněží máme titul Páter či 
Otec. To je veliká čest.  
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A naším povoláním je mít lidi rádi ja-
ko otec a matka.“ 

Profesor filozofie mu ještě v semináři 
řekl: „Nebude to pro Vás v životě snad-
né, jste příliš dobrý!“ 

Měl pravdu a neměl. Lidé se ho 
nebáli …., ale měli ho rádi! 
 

Důstojný otče Romualde, Pán 
Bůh Vám za vše zaplať ! 

 
 

 

V neděli 19. července 2009 v 8.45 se bude konat v chrámě Svatého 
Jana Křtitele bohoslužba u příležitosti vzpomínky jeho nedožitých de-
vadesátých narozenin. 
 

 

Jiří Chlebek 
 

 

Den otevřených dveří 
V neděli 21. června 2009 po slavnostní bohoslužbě u příležitosti slavnosti Na-

rození sv. Jana Křtitele, patrona naší obce, pořádá římskokatolická farnost Palko-
vice, pod záštitou místní oraganizace KDU-ČSL od  9.30 do 11.30 hod. a odpo-
ledne od 14.00 do 16.00 hod. den otevřených dveří místního kostela, jediné kul-
turní památky naší obce ( pohled na obec z věže kostela, prohlídka zvonů, věžních 
hodin, varhan, interiéru kostela a krátké seznámení s historií této stavby). 
Všechny  občany i návštěvníky naší obce srdečně zvou pořadatelé. 
 

 
 

 

Sport... 
 

 
Regionální a krajská soutěž  
v lehké atletice 
 

V sobotu 25. dubna 2009 se konala 
na stadionu Slezanu ve Frýdku-Místku re-
gionální soutěž v lehké atletice ČASPV 
(Česká asociace „Sport pro všechny“). 

Z našeho oddílu se jí zúčastnilo 18 
dětí, které si vedly velmi dobře. 

V kategorii nejmladších žákyň získala 
Kristina Gřesová bronzovou medaili, 
před čtvrtou Alenou Bačovou a pátou 
Sárou Tkáčovou. Tato děvčata získala  

i zlaté medaile v družstvech. „B“ druž-
stvo ve složení: Dobiášová, Doležílová  
a Třeštíková skončilo na 2. místě. 

V kategorii mladších žákyň družstvo 
ve složení: Tylečková, Podolová, Škorňo-
vá a Gašpárková získalo stříbrné medaile. 

V kategorii starších žákyň zvítězila 
Kateřina Vyvialová. Tereza Janošcová 
obsadila 3. místo. 

Družstvo nejstarších žákyň ve složení: 
Juřenová, Kusá a Vyvialová P. ve své ka-
tegorii zvítězilo. V jednotlivcích pak Zuza-
na Juřenová získala bronzovou medaili. 
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V kategorii nejmladších žáků obsadil 
Marek Dobiáš 6. místo a Petr Bílek 
v kategorii mladších žáků 7. místo. 

Kategorii dorostenců vyhrál Aleš Bí-
lek. 

První čtyři jednotlivci z každé katego-
rie postoupili do krajského kola, které 
se konalo 16. května 2009 v Havířově. 

Nejmladší žákyně zde zvítězily a po-
stupují do republikové soutěže. Kritina 
Gřesová obsadila v jednotlivcích 9.místo 
a Alena Bačová 10.místo. 

Družstvo starších žákyň skončilo na 
2.místě. V jednotlivcích pak Katka Vyvi-
alová  na  4.místě a Tereza Janošcová 
na 10.místě. 

Družstvo nejstarších žákyň složené 
z děvčat z naší TJ a děvčat z TJ Kunčice 
zvítězilo a rovněž postupuje do republi-
kového kola. Zuzana Juřenová získala 
v této kategorii bronzovou medaili. Jo-
lana Kusá obsadila 10.místo. 

Aleš Bílek v kategorii dorostenců 
skončil na 7.místě. 

 
 
 
 
Regionální a krajská turistická 
soutěž Medvědí stezka 
 

V sobotu 8. května 2009 se konaly 
v krásném prostředí na Myslíku turistic-
ké závody „Medvědí stezka“ ČASPV 
(Česká asociace „Sport pro všechny“). 

Za nádherného počasí absolvovalo 
34 hlídek velmi náročnou trať, která 
vedla ze sportovního centra na Myslíku 
až na Babí horu a zpět. Hodnotila se 
nejen rychlost běhu, ale i znalosti ze 
zdravovědy, poznávání stromů a květin, 
práce s buzolou a mapou, znalost turis-
tický značek a také pamětihodností na-
šeho kraje. Část tratě se běhala i podle 
azimutu. Závodníci házeli na cíl a v lomu 
slézali pomoci lana. Soutěže se zúčastni-
ly děti z Palkovic, Kunčic pod Ondřejní-
kem, Zelinkovic a Dolních Domaslavic. 

Naši vesnici zastupovaly děti z oddílu 
Žlutý kvítek a z oddílu sportovní gym-
nastiky.  

V kategorii mladších žáků zvítězila 
koedukovaná hlídka ve složení Denis 

Vaško a Hanka Polášková, před naší 
další hlídkou Jakubem Warzechou a Pe-
trem Bílkem.  

Opět koedukovaná hlídka starších 
žáků I – Daniel Kunz a Zuzana Kunzová 
získala stříbrnou medaili. 

V kategorii starších žáků II startoval 
největší počet hlídek. Zde se nám na 
první dvě postupové místa do krajské 
soutěže bohužel nepodařilo dosáhnout. 
Ondřej Huďa s Tomášem Hrdinou ob-
sadili 4. místo, Adam Kubáň s Lukášem 
Sasínem 6. místo a Ondřej Kubala s Ja-
kubem Linartem 7. místo. 

Ani v kategorii dorostenců jsme na 
postup nedosáhli. Aleš Bílek s Adamem 
Papalou získali bronzové medaile. Jan 
Kubala a Michal Haleš obsadili 4. místo. 

Lépe se tentokrát dařilo děvčatům. 
Mladší žákyně Lucie Juřenová a Michaela 
Žvaková získaly zlato, před Katkou Ty-
lečkovou s Pavlínou Filipcovou a Karolí-
nou Škorňovou s Hankou Poláškovou. 

Také v kategorii starších žákyň jsme 
vybojovaly postup. Kristýna Sasínová 
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s Barborou Pustkovou získaly zlaté me-
daile. Katka Vyvialová a Monika Lepí-
ková stříbro. Hlídka ve složení Pavla 
Warzechová a Adéla Kasperčíková ob-
sadila 4. místo a Zdislava Habrnálová 
s Aničkou Linartovou 6. místo. 

V kategorii starších žákyň nám po-
stup unikl jen o kousek. Zuzana Juřeno-
vá s Lucii Slípkovou získaly bronz. Petra 
Vyvialová a Lucie Bečková obsadily  
4. místo a Hanka Magerová s Jolanou 
Kusou 5. místo. 

Dorostenky Ada Paluzgová a Nela 
Paluzgová získaly stříbrné medaile před 
Petrou Mičulkovou a Julii Halešovou. 

Krajská soutěž se konala 30.5.2009 
v Kunčicích pod Ondřejníkem. I zde se 
našim dětem dařilo. Mladší žáci Denis  
 

Vaško a Jakub Warzecha skončili na 
4.místě. Koedukovaná hlídka Daniel Kunz 
a Zuzana Kunzová v kategorii starších žá-
ků I, získala bronzové medaile. 

Rovněž tak hlídka mladších žákyň 
Hana Polášková a Markéta Vyroubalo-
vá. Dorostenky Ada Paluzgová a Soňa 
Lepíková skončily na 4.místě. Nejlépe 
se nám dařilo v kategorii starších žákyň 
I, kde Katka Vyvialová a Monika Lepí-
ková vybojovaly zlaté medaile před Kris-
týnou Sasínovou a Barborou Pustkovou. 
Obě tyto hlídky postupují do republikové 
soutěže, která se bude konat 20.června 
2009 v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Děvčatům budeme držet palce. 

 
Martina Mertová 

 
 

 
Další úspěch  
palkovického volejbalu 

 
Po mnoha letech snahy se dostavil 

konečně úspěch. O čem mluvím? Je řeč 
o palkovickém ženském volejbalu. Naše 
družstvo hraje Krajský přebor druhé tří-
dy již dlouhou řádku let. Končívali jsme 
v poslední době v horních patrech ta-
bulky. Byly však i hubenější leta. Nicmé-
ně velkou touhu postoupit jsme měli loni  
i předloni, kdy jsme měli velmi kvalitní 
tým, ale nevyšlo to. Na začátku sezóny 
2008/9 jsme již o postupu tolik nahlas 
nemluvili. Kádr se mírně zúžil, nové 
hráčky se neobjevily, v mistrovské sou-
těži se spojily dvě skupiny v jednu a po-
čet družstev v tabulce se vyšplhal na 12.  
Sezóna byla nepřiměřeně dlouhá. A hle. 

Po prvních vyhraných zápasech v úvodu 
soutěže jsme sami nevěřili, jak naše 
hráčky válcovaly soupeře za soupeřem. 
V podzimní části prohrály poprvé až 
úplně poslední zápas první poloviny 
soutěže, kdy už opadala ostražitost a  
zákonitě nějaké to klopýtnutí muselo 
přijít. Děvčata si však posílila sebevědo-
mí a do jarní části soutěže již vykročila 
s předsevzetím, že to již přece musí ko-
nečně jednou vyhrát. A znovu jsme vy-
hrávali. Poráželi jsme soupeře jak doma, 
tak i venku. Prohráli jsme znovu jen jed-
nou a to doma se Sokolem Frýdek-
Místek C. Za toto družstvo hrají starší, 
bývalé dlouholeté ligové hráčky a bylo to 
po boji. Šest kol před koncem soutěže 
jsme měli takový náskok, že nás již ni-
kdo s pomyslného trůnu nemohl sesadit. 
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V době redakční uzávěrky zbývá dohrát 
poslední dvě kola doma a bez ohledu na 
výsledek proběhne po zápase řádná 
oslava. Chtěl bych poděkovat všem 
hráčkám za výbornou reprezentaci. Pře-
devším je to ale zásluha trenéra Romana 
Jakubíka, který se trénování našeho 
ženského družstva věnuje mnoho let a 

obětoval pro slastný okamžik vítězství 
nepředstavitelné množství času. Po 
prázdninách tedy bude ženský volejbal 
z Palkovic zastoupen v Krajském přebo-
ru I. třídy – nejvyšší krajské soutěži. 
Přijďte nás od října povzbudit. Budeme 
to potřebovat. 

 

Tabulka Volejbal KP II ženy před posledním dvoukolem 

         

p. družstvo utkání V P S sety míče body 

1. TJ Sokol Palkovice  42 40 2 0 122:26:00 3544:2601 82 

2. TJ Slavoj Český Těšín  44 36 8 0 118:49:00 3810:3235 80 

3. TJ Sokol Frýdek - Místek C 42 33 9 0 108:47:00 3559:3186 75 

4. USK Slávie OU Ostrava B 42 28 14 0 99:53:00 3459:3024 70 

5. TJ VOKD Ostrava - Poruba  42 25 17 0 91:65 3448:3159 67 

6. TJ Sokol Kozlovice  42 18 24 0 75:86 3413:3449 60 

7. TJ TŽ Třinec  42 18 24 0 70:87 3321:3393 60 

8. TJ Pražmo - Raškovice  40 19 21 0 70:78 3112:3203 59 

9. TJ Jäkl Karviná  42 12 30 0 53:100 2932:3472 54 

10. SK Gymnázia v Orlové - Lutyni A 40 11 29 0 45:97 2840:3342 51 

11. TJ Sokol Bohumín  44 7 37 0 33:120 2820:3592 51 

12. USK Slávie OU Ostrava A 42 5 37 0 38:114 2963:3565 47 
 

za oddíl volejbalu ing. Jaromír Ivánek 
 
 
 
 

Z činnosti oddílu TOM 1309 - Žlu-
tý kvítek Palkovice 

 
Letošní seriál krajských kol v turistic-

kých závodech byl proti předcházejícím 
ročníkům velmi náročný. Mnohdy o 
medailových pozicích rozhodovaly jen 
desetiny bodů nebo sekundy. Tak se sta-

lo, že v mužích se do 3 sekund vešli 3 
závodníci nebo v kategorii mladších do-
rostenců do 1,5 minuty se vešlo 5 zá-
vodníků, starších žákyň se do jedné mi-
nuty vešlo 6. Jednotlivá kola se konala 
v Krásném Poli (29. 3. 2009), Orlové 
(4. 4. 2009) a Havířově (17. 4. 2009), 
navíc se někteří zúčastnili krajského po-
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háru Olomouckého kraje. Do závodů se 
aktivně zapojilo celkem 53 závodníků 
oddílu Žlutý kvítek, kteří získali celkem 

43 medailí, z toho 14 zlatých, 14 stří-
brných a 15 bronzových. Z našich úspě-
chů jmenujme alespoň naše medailisty: 

 
 

Jméno závodníka Krásné Pole Orlová Havířov Olomouc Pohár kraje 
Monika Sukačová --- 3. 7. --- 6. 
Lenka Výmolová 4. 6. 1. --- 3. 
Petr Bílek 3. 3. 2. --- 3. 
Tomáš Trojčínský 2. 7. 2. --- 3. 
Jiří Bajtek 3. 2. 9. --- 2. 
Daniel Kunz 9. 5. 1. --- 4. 
Adam Smolík 10. --- 7. 1. 1. 
Zuzana Juřenová 2. 7. 3. --- 2. 
Ondřej Huďa 1. 1. 4. --- 1. 
Soňa Lepíková 6. 4. 3. --- 4. 
Lucie Slípková --- 7. 6. 1. 3. 
Jan Kubala 4. 3. 7. --- 3. 
Ada Paluzgová 2. 2. 1. --- 2. 
Adam Papala --- 6. 9. 2. 2. 
Jan Šupina 1. --- 3. --- 4. 
Vladan Sukač 4. 6. 1. --- 3. 
Vítězslav Tkáč 6. 5. 6. 1. 2. 
Tomáš Huďa --- 3. --- --- 6. 
Petr Sasín --- --- 2. --- 4. 
Anna Huďová 
Klára Kasperčíková 

1. --- --- --- --- 

Natálie Trnková 
Klára Kasperčíková 

--- --- 1. --- --- 

 
 

Přeborníkem Moravskoslezského kra-
je pro rok 2009 se stal Ondřej Huďa. 
Na základě vynikajících výsledků všech 
závodníků byl oddíl Žlutý kvítek vyhod-
nocen v kategorii žactva na 1. místě 
ze 17 zúčastněných oddílů v Moravsko-
slezském kraji, v kategorii dorostenecké 
a dospělých na 2. místě. Je to naše nej-
lepší umístění v dosavadní historii turis-
tických závodů.  

Do Českého poháru, tj. vyšší soutě-
že, bylo nominováno 28 našich závod-
níků: Lenka Výmolová, Monika Sukačo-

vá, Petr Bílek, Jakub Warzecha, Lucie 
Juřenová, Michaela Žváková, Kateřina 
Vyvialová, Pavla Warzechová, Jiří Baj-
tek, Adam Smolík, Tomáš Trojčínský, 
Dan Kunz, Přemysl Mičulka, Zuzana Ju-
řenová, Ondřej Huďa, Tomáš Hrdina, 
Soňa Lepíková, Lucie Slípková, Aleš Bí-
lek, Jan Kubala, Ada Paluzgová, Julie 
Halešová, Adam Papala, Jan Šupina, 
Vladan Sukač, Vítězslav Tkáč, Melánie 
Halešová a Petr Sasín.  

vedení oddílu 
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Český pohár v turistickém závodě 
v Palkovicích 
 

Naše obec byla v sobotu 2. 5. 2009 
svědkem významné sportovní a zvláště 
turistické události mládeže. Konalo se 
zde 1. kolo Českého poháru v turistic-
kém závodě. Protože se jednalo o akci 
celostátního významu, požádali jsme ře-
ditele závodu Ing. Tomáše Huďu a hlav-
ního stavitele trati pana Jaromíra Šupi-
nu o představení tohoto projektu.  

Co to vlastně je turistický závod 
a jak probíhá? 

„Turistický závod je terénní závod 
v běhu, kdy závodníci, většinou z  řad 
organizované mládeže (oddíly, kluby 
apod.) běží na čas po vyznačené trase 
v přírodě (les, park apod.) a při tom plní 
různé úkoly. Za nesplnění úkolů jsou 
trestné body, které se pak promítnou do 
výsledného času.“ 

Kolik účastníků z řad mládeže 
bylo celkem na startu a z kterých 
měst či obcí? 

„Český pohár (ČP) je postupový zá-
vod, na který postupují nejlepší závodníci 
podle určitého postupového klíče z kraj-
ských závodů, které se konají v rámci da-
ného kraje po celém území České repub-
liky. V praxi to znamená, že v konkrét-
ním kraji proběhnou zpravidla tři kola zá-
vodů, z nichž ten poslední je nejdůležitěj-
ší, protože se z něj postupuje do dalších 
kol v rámci Českého poháru. Ten má tři 
kola a vyvrcholením je pak čtvrté kolo 
poháru, které je zároveň mistrovstvím 
České republiky v turistickém závodě.  

V Palkovicích se 1. závodu ČP zú-
častnilo celkem 260 závodníků ve 14 
věkových kategoriích, od žákovských 
přes dorostenecké až po dospělé. Účast-

níci byli jak z Čech, tak i z Moravy. Na-
mátkou uveďme například města Kralu-
py nad Vltavou, Mikulášovice, Pacov, 
Plzeň, Český Brod, Lovosice, Brno, 
Olomouc, Uherské Hradiště, Ostravu, 
Orlovou, Bohumín, Frýdek-Místek, Frýd-
lant nad Ostravicí a další. Celkem se zú-
častnilo 28 měst a obcí z celé České re-
publiky.“  

V které části naší obce trasa zá-
vodu probíhala? 

„Startovalo se z parkoviště za most-
kem, naproti základní školy. Trasa vedla 
směrem na Bařinu a dále pak směr Krč-
úvky, kolem Psí skály (u Metylovic) až 
k hranicím katastru obce Palkovice 
a Metylovice (tzv. Mališův sad). Zde se 
trasa dělila na dvě části, protože žactvo 
mělo kratší trať (cca 3 km) a dorost po-
kračoval dál směrem k Rokli smrti a dále 
až k pomníku amerického letce. Odtud 
se pak trasa vracela zpátky přes sjez-
dovku na Kútách směrem k vodojemu. 
Cíl byl umístěn na konci cesty od vodo-
jemu, vedle ovocného sadu pana Sochy. 
Delší trať měřila 5,5 km.“ 

Jaké disciplíny se v rámci závo-
du plnily? 

„Jednotlivé disciplíny byly v drtivé 
většině společné pro všechny věkové ka-
tegorie. Jednalo se o vázání uzlů, hod 
kriketovým míčkem na cíl, plížení pod 
překážkou, azimutový úsek, přechod 
přes lanovou lávku, odhad vzdálenosti, 
orientace mapy v terénu, poznávání dře-
vin, poznávání turistických a topografic-
kých značek a poznávání kulturně zají-
mavých míst (KPČ).“  

Jak si vedl oddíl Žlutý kvítek 
z Palkovic? 

„Náš oddíl si po letech závodění vy-
budoval velmi silnou pozici. V letošním 
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roce jsme v rámci závodů Moravskoslez-
ského kraje zvítězili v celkovém hodno-
cení oddílů žákovských kategorií 
(tzv. Bílý pohár), což byl náš doposud 
nejlepší výsledek. O to více jsme chtěli 
změřit síly i s dalšími oddíly z jiných kra-
jů. Výhoda domácího prostředí a velký 
zájem našich členů o co nejlepší výsle-
dek, přinesly své ovoce. Náš oddíl skon-
čil v rámci celkového hodnocení oddílů 
na třetím místě, a to jak v žákovské 
kategorii (Bílý pohár), tak i v doroste-
necké kategorii (Červený pohár)“.  

Kdo z  jednotlivců stál na stup-
ních vítězů? 

„Náš oddíl získal celkově šest medailí, 
z toho ta šestá, byla tzv. „bramborová“ 
(při vyhlášení výsledků jsme výjimečně 
medailově hodnotili také čtvrtá místa). 
Jmenovitě získali Zuzana Juřenová  
(1. místo), Aleš Bílek (1. místo), Tomáš 
Trojčínský (2. místo), Petr Bílek (3. 
místo) a Ondřej Huďa (3. místo). Me-
daili za čtvrté místo, se ztrátou na 2. mís-
to 11 sekund a 1,28 minuty na 1. místo, 
pak získala Ada Paluzgová, úřadující 
mistryně České republiky z loňského 
roku a Mezinárodní mistryně ze stejného 
roku v kategorii starších dorostenek. 

Na mistrovství v Kralupech nad Vlta-
vou v současné době si již vybojovalo 
postup 10 našich závodníků. Kromě 
uvedených medailistů to jsou dále Mi-
chaela Žvaková, Lucie Juřenová, 
Julie Halešová a Tomáš Hrdina.“ 

Kolik lidí se podílelo na organi-
zaci závodu? 

„Akce takového rozsahu potřebuje 
ke svému uskutečnění velký organizační 
štáb. Ten náš čítal přes 80 dospělých li-
dí, do spolupořadatelské práce se rov-
něž zapojili téměř všichni členové naše-

ho oddílu. Chtěli bychom touto cestou 
moc poděkovat všem těm, kteří nám 
s organizací pomáhali.  

Velké poděkování patří především or-
ganizacím a firmám, které se spolupodílely 
na celé přípravě a průběhu závodu jak fi-
nančně, tak formou různých sponzor-
ských darů nebo výpomoci. Poděkování 
tedy patří Moravskoslezskému kraji a Obci 
Palkovice, pod jejichž záštitou se závod 
konal. Dále chceme poděkovat ASPV 
Palkovice, rodičům členů oddílu, přízniv-
cům oddílu a současným i minulým čle-
nům oddílu, bez jejíchž pomoci bychom 
závod úspěšně nezvládli. Rovněž chceme 
poděkovat sponzorům Elektroservisu Pas-
kov s.r.o., KIMEX CASINO a.s., Paskov, 
Staving Frýdek-Místek s.r.o., Hutnímu 
projektu a.s., Frýdek-Místek, Motokárové 
hale Havířov, ArcelorMittal a.s., Ostrava, 
ZERO s.r.o., Palkovice, Scania Czech 
Republic, s.r.o., Dealer Morava, Paskov, 
Martinu a Aloisi Kožuchovým, Palkovice, 
Liboru a Miloši Kubalovým, Palkovice, Pe-
tru Huďovi, Staříč, Hurtex s.r.o., Bruzovi-
ce, Základní škole a mateřské škole Palko-
vice, příspěvkové organizaci, Myslivecké-
mu sdružení Olešná, Palkovice, Honeb-
nímu společenství Palkovice, Jaroslavu 
Sochovi, Palkovice, Ing. Jaroslavu Bačovi, 
Palkovice a velký dík patří Ing. Vladimíru 
Bačovi – BATEX, Palkovice.“ 

Co vás ještě čeká v této soutěž-
ní sezóně? 

Letošní sezóna je v seriálu turistic-
kých závodů termínově velmi nabitá. Po 
prvním závodě ČP v Palkovicích nás če-
ká druhé kolo ČP v Praze a třetí kolo 
v Pacově (kraj Vysočina). Vyvrcholením 
pak bude koncem června Mistrovství 
České republiky v Kralupech nad Vlta-
vou, který se započítává zároveň jako 
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čtvrtý závod do celkového pořadí v Čes-
kém poháru. V září bychom se rádi 
chtěli zúčastnit Mezinárodního mistrov-
ství v Uherském Hradišti, vše však záleží 
na umístění jednotlivých závodníků. 

Kromě výše uvedených závodů jsou 
na termínové listině ještě tři mistrovské 
závody v rámci ČR, ale těch už se prav-
děpodobně z finančních důvodů nezú-
častníme (jedná se o závod stíhací, zá-
vod štafet a závod smíšených dvojic).  

Pevně věříme, že se nám podaří na 
dalších závodech uspět, abychom mohli 
obec Palkovice ještě více zviditelnit, jako 
líheň sportovních talentů. 

 

Závěrem bychom si dovolili upozor-
nit, že zajímavé momenty ze závodů 
mohou občané shlédnout ve fotogalérii 
na webových stránkách našeho oddílu 
http://zlutykvitek.webpark.cz/. O cel-
kových výsledcích za rok 2009 se pak 
s Vámi podělíme v některém  z příštích 
vydání Palkovických listů.“ 

 
Děkujeme všem členům oddílu 

Žlutý kvítek za vzornou reprezen-
taci obce, blahopřejeme medailis-
tům a do dalších kol Českého po-
háru přejeme hodně úspěchů.  

( redakční rada ) 

 
 
 

Mezi nejlepšími v okrese 
 

Dne 2. dubna 2009 proběhlo ve 
Frýdku-Místku vyhodnocení nejúspěšněj-
ších sportovců frýdecko-místeckého 
okresu za sportovní výsledky roku 2008. 
Mezi úspěšnými sportovci, převážně 
z Třince a Frýdku-Místku, byli vyhlášeni  
i dva sportovci z Palkovic. 

Ada Paluzgová - ( l7 let, TJ Sokol 
Palkovice), vytrvalá turistka a aktivní 
ochránkyně přírody. Na mistrovství ČR 
v turistických závodech v Ivančicích získala 
prvenství, stejně jako na mezinárodním 
mistrovství v Bardějově. Na republikovém 
závodu štafet v Mikulašovicích byla osmá.  

S přehledem vybojovala vítězství  
i v krajském kole turistického závodu 
v Havířově. Trenérem je Jaromír Šupina. 

Roman Říha – ( l8 let - atletika, TJ 
Slezan Frýdek-Místek), reprezentant Čes-
ké republiky. Je juniorským mistrem ČR 
na 5000 metrů chůze v hale a na  
10 000 metrů chůze na dráze. S národ-
ním týmem reprezentoval ČR ve Francii, 
kde zvítězil ve skvělém čase 43:55 min..V 
republikových tabulkách je na prvním mís-
tě na 5 i 10 kilometrů chůze. Překonal i 
oddílové rekordy na 3,5 i 10 kilometrů. 
Trenérem je Josef Nejezchleba. 

 
z “Deníku“ zaznamenal Vilém Vlk

 
 

 
 

Pět let trvání zdravotního cvičení  
 

K pětiletému výročí vedení zdravot-
ního cvičení předali cvičenci panu Jaro-

slavu Wojnarovi dárek na památku. Cvi-
čení probíhá každý pátek v 18.00 v tě-
locvičně v Palkovicích. 
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Pan Wojnar rovněž vede ve Frýdku-
Místku skupinu lidí u nichž je diagnosti-
kována  roztroušená skleróza. 

Tímto jeho aktivity nekončí. Z březo-
vého a vrbového proutí vyrábí výrobky, 

se kterými naši republiku reprezentoval 
na světové soutěži v Japonsku. Nejen  
o této činnosti pak poutavě vyprávěl 
v kině v Palkovicích. 

Ladislav Vysoký 
 

 
 

 
Oslavy 80 let založení SDH Myslík 
 

Druhý květnový víkend byl na Myslí-
ku ve znamení hasičů. V sobotu se na 
Myslík sjela družstva SDH 13. okrsku 
okresu Frýdek-Místek. V požárním spor-
tu se spolu utkala družstva z Kozlovic, 
Měrkovic, Rychaltic, Hukvald, Lhotky, 
Palkovic a Myslíku. 

Nejprve se běželo 100 metrů  překá-
žek. Tato disciplína nejlépe sedla borci 
z SDH Myslík, panu Galíkovi, který si 
odnesl zlatou medaili. Následovaly po-
žární útoky, které byly zahájeny žen-
skými družstvy. První se umístily ženy 
z Rychaltic, které následovaly Kozlovice 
a Lhotka. V požárním útoku mužů si 
nejlépe vedly Kozlovice, které si i v cel-
kovém pořadí uhájily 1. místo. Myslík 

skončil na krásném 4.místě ( už máme 
jen krůček k poháru ). 

K vydařenému odpoledni patřilo i če-
pované pivo a grilované klobásky. 

V neděli ráno se na Myslík opět sešli 
zástupci okolních sborů, aby společně 
s námi oslavili 80 let založení SDH Myslík. 
Oslava začal průvodem od hasičské zbroj-
nice do místní kaple na mši svatou. Poté 
následovalo uctění památky zesnulých bra-
trů hasičů a položení věnce na hřbitově. 

Za doprovodu kapely Palkovjanka, kte-
rá nás provázela celým dopolednem, se 
průvod odebral do pohostinství Na Fojtství, 
kde proběhla slavnostní valná hromada. 

Na obou těchto akcích nás potěšila 
účast obyvatel naší vesnice, kterým tím-
to děkujeme za podporu. 

za SDH Myslík Martin Vyvial 
 

 
 

 
Tradice stavění „májky“ 

 
Rád bych několika řádky oživil a  při-

pomenul tradici spojenou se stavěním 
„máje“. V dřívějších dobách májky stavěli 
svobodní mládenci před obydlím nezada-
ných dívek, aby jim tímto vyznali zájem a 
lásku. Stavělo se v noci z 30. dubna na 
1. května. Májka, tedy od kůry a větví 
zbavený kmen smrku, se zeleným vrchol-

kem krásně nazdobeným mašlemi, určitě 
potěšila nejednu slečnu v tomto „lásky 
čase“. Důležité ovšem bylo po úspěšném 
postavení, si máj ohlídat, neboť jeho 
špička byla cennou trofejí pro chachary 
z okolí, kteří tutéž noc loupeživě slídili, 
v touze po zostuzení stavitelů. Když bylo 
ráno vše na svém místě, byla májka ne-
dotknutelná až do 31. května a poté, ja-
ko další společenská událost skácena. 
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A proč vám to připomínám? 
Dnes již lze vyznat lásku pomoci 

SMS, emailu, či jiných medií. Naštěstí 
ale tradice stavění máje zůstala, i když 
v menší míře. Takže ani letos členové 
SDH Myslík neváhali, s laskavým svole-
ním majitelů okolních lesů vše připravili 
a večer 30. dubna se pustili do díla, spo-
lu s dalšími nadšenci z vesnice. Výsled-
kem byla bezmála 20 metrů vysoká 
májka. Po celonočním úspěšném hlídání 
hrdě stojící na svém, již všem známem 
místě nad Myslíkem. Zajisté všechny ko-
lem potěšila. Neradovali jsme se ovšem 
dlouho. Ještě v sobotu 2.května byla  
v pořádku. Následujícího rána ale přišel 
šok – májka je skácená! Po ohledání 
místa činu, vzaly úvahy o větru za své. 
Kmen byl nemilosrdně podřezán, vzpory 

rozházeny v okolí, polámaný vršek ležel 
smutně v trávě a nám všem, co se na je-
jím stavění podíleli, zůstaly oči pro pláč. 
Smutek byl tak velký, že se již nenašla 
síla znovu ji postavit. Takže letos je Mys-
lík bez májky, což se už řadu let nestalo. 

Proč to někdo udělal? Snad ze závis-
ti, snad z rozmaru, kdo ví? Názor nás 
hasičů je jasný: veškerá snaha i tradice 
byly pošlapány hloupými, odpusťte mi 
to slovo – grázly, kterým chybí zdravý 
rozum a úcta k práci druhých. Dotyční 
by se hanbou propadnout měli. A nám 
nezbývá než doufat, že pachatele této 
pro nás citové újmy budou objeveni a po 
zásluze potrestáni. 

Tohle se prostě nedělá…… 
 

za SDH Myslík Jan Chýlek 
 
 
 

Pozvánka na hasičskou soutěž  
 

Sbor dobrovolných hasičů z Palkovic Vás srdečně zve na hasičské soutěže 
v požárním útoku, které se konají: 4. července – noční soutěž, „Memoriál Milo-
slava Menšíka“, začátek v 21.00 a 8. srpna 2009 – denní soutěž, „O pohár sta-
rosty obce“, začátek v 14.00. Obě soutěže se budou konat v prostorách areálu 
Pod Sjezdovkou. Budeme velice rádi, když nás svou účastí podpoříte! 

 

výbor SDH Palkovice 
 
 
 
Zahrádkáři Palkovic 
 

Zahrádkáři z Palkovic uspořádali 
2.5.2009 návštěvu zeleninové a květinové 
výstavy ve Věžkách u Kroměříže. Přes po-
čáteční nevlídné počasí a zpoždění auto-
busu byla nálada, vyladěná pravou hruš-
kovicí, výborná a dojezd do Věžek se zda-

řil. Zde si pak spokojení zahrádkáři na-
koupili nejen sazeničky květin a potravu 
pro hraboše, ale i pastičky na hryzce. 

Trochu nám vadilo bloudění „vynika-
jícího“ řidiče z Kozlovic, ale do Květné 
zahrady v Kroměříži jsme nakonec pře-
ce jen dojeli, takže zavládla všeobecná 
spokojenost. 
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Doufám, že nám zahrádkářům za-
chováte přízeň a věřím, že budete účast-
níky našich dalších akcí. Všichni jste ví-
tání a budeme rádi, když vás nezklame-
me. Sledujte vývěsky v Palkovicích, na 
Myslíku a v Metylovicích a podpořte ob-

rozenecké hnutí palkovických, čili vašich 
zahrádkářů. Těšíme se na vaši účast  
a pomoc. 

předseda zahrádkářů  
František Huška

 
 
 
 
Pouť na Myslíkovské Lurdy 
 

I letos se, jako každý rok, konala pouť 
na Myslíkovské Lurdy. Poutníci shromáž-
dění u kaple Sedmibolestné Panny Marie 
se ve dvě hodiny odpoledne 10. 5 . 
2009 vydali společně s dechovou  kape-
lou z Rychaltic a panem farářem Sta-
nislavem Kotlářem, za zpěvu marián-
ských písní a modlitby svatého růžence k 
poutnímu místu. Počasí bylo nádherné. 
Když poutníci byli u cíle, přivítal je mís-
tecký děkan Msgr. Josef  Maňák a sloužil 
mši svatou. Během obřadu také popřál 

všem maminkám k svátku a děkoval jim 
za jejich obětavou práci a trpělivost ve 
výchově dětí. Při promluvě prosil, aby-
chom nezapomínali na to, jak je důležitá 
úplná rodina. Jen taková rodina dokáže 
vychovávat lidi, kteří jsou pak schopni 
dobře se rozhodovat i  pro své budoucí 
životní cesty . Může to být povolání ke  
kněžství, či život v nějakém řádu nebo ta-
ké v manželství. S mariánským požehná-
ním poutníkům pak ukončil pouť, na kte-
rou letos připutovalo minimálně 200 lidí 
z širokého okolí. 

Martin Kurečka 
 
 
 
 
Velikonoční zážitek  
z Palkovických Hůrek 
 

Rozhodli jsme se přivítat jaro o Veli-
konočním pondělí a tak jsme se s dětmi, 
manželem a známými vydali na túru přes 
vrchol Palkovických Hůrek, prostě z „Pal-
kovic do Palkovic“. Po dlouhé zimě byl 
nádherný den, šli jsme jen tak do přírody  
s plánovaným obědem v horském hotelu. 
Asi jsem tam už dlouho nebyla a je prav-
da, že jsem slýchávala, že to tam ožívá, ale 
co jsem viděla, mne zaskočilo. Nahoře ze-

lené louky, všude plno lidí, na první po-
hled to vypadalo jako pouť. Byla jsem 
zvyklá, že Hůrky nejsou pro hosty, pouze 
pro rekreanty. Mýlila jsem se, Hůrky jsou 
dnes krásné turistické místo a nemusíme 
se za ně stydět. Kromě usměvavé obsluhy 
a dobrého jídla jsme zažili i jízdu na koních 
a ani jsme nestihli další atrakce. Mám pro 
celou rodinu koupenou permanentku do 
solné jeskyně, protože je to cenově vý-
hodnější. Já si navíc užiji procedury 
v aromalázních, zatímco manžel si s přáte-
li zahraje plážový volejbal - jako u moře. 
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Dnes vím, kam pozvat své přátelé  
z Čech, kteří nás vždy vodili po atrak-
cích u nich a my jsme jim v Palkovicích 
neměli co nabídnout. 

Je to škoda pro mne a nás „palko-
vjany“, pokud si tak pěkné zážitky ne-
cháme ujít. Teď se dívám na plakát „Slet 
čarodějnic na Palkovických hůrkách“  

a říkám si, možná že je krize, ale tady se 
startuje, protože mi prozradili, že mini-
málně dvakrát měsíčně chtějí pořádat 
něco i pro nás místní. 

To mi připomíná staré pravidlo 
“Pomož si sám a Pánbůh Ti pomůže“. 

 
Petra z Palkovic

 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 
 

Ve středu 15. dubna byl uspořádán 
tradiční jarní zájezd na burzu do polského 
Těšína za účasti více jak čtyřiceti seniorů. 
Nejprve jsme nakoupili na potravinové 
burze a pak se přemístili na velké tržiště. 
V poledních hodinách proběhl nákup ve 
“sklenících“. Autobus pana Ševčíka měl 
co vézt na zpáteční cestě do Palkovic. 

V úterý 28. dubna zajížděla delegace 
našeho výboru (bývalý předseda ing. Vy-
vial, nový předseda J. Chlebek a jednatel 
V. Vlk) na setkání předsedů Klubu dů-
chodců Povodí řeky Ondřejnice do Staré 
Vsi nad Ondřejnicí. Odpoledne shlédli 
účastníci bohatý kulturní program žáků 
mateřské a základní školy spolu s národo-
pisným souborem Ondřejnice. Promítané 
diapozitivy pak přiblížily vesnici se staro-
bylým zámkem a okolím. Vše s námi sle-
doval i starosta obce pan Dalibor Dvořák. 
V projevech předsedů Seniorklubů vy-
stoupil i náš předseda s přehledem letoš-
ních akcí. Na závěr bylo na schůzi před-
stavitelů klubů rozhodnuto uspořádat tato 
setkání co dva roky. Příště přivítají zá-

stupce Klubu důchodců v roce 2011 se-
nioři na Hukvaldech. 

Ve středu 29. dubna byl uspořádán 
dlouho očekávaný ozdravný zájezd na 
Palkovické hůrky. Zúčastnilo se asi  
50 členů, kteří si jeli upevnit své zdraví. 
Dvacet šest důchodců si odpočinulo při 
hudbě v solné jeskyni, devět absolvovalo 
masáž - zejména zad, dvě členky si 
vybraly bahenní zábal. Ostatní se prošli  
v okolí Kubánkova a potěšili se pohledem 
na část Beskyd. Tato akce se všem líbila 
a snad se v příštím roce bude opakovat. 
 
Jubilanti: 
 

červen: Zlý Milan (10. 6.), Adamov-
ská Ludmila (l5. 6.), Kulová Ludmila 
(18. 6.)  

Blahopřejeme! 
 

Noví členové: 
 

Do našich řad vítáme paní Věru Ku-
chařovou z Palkovic. 

 
z pověření výboru Seniorklubu  

Vilém Vlk.
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K zamýšlení 
 

Je třeba chodit po naší obci s očima 
otevřenýma a s ušima dobře nastražený-
ma a náměty, či poznámky spoluobčanů - 
tedy dobré náměty - dát na papír a dát do 
modrých skřínek, aby je zařadili do našich 
„Palkovických listů“, anebo přijít na veřej-
nou schůzi a říci to do očí radním a zastu-
pitelům, ale bohužel až ke konci schůze, 
mnohdy po osmé hodině večer. O čem to 
mluvím, to jsem uslyšel v dědině: 

Před ordinaci lékaře p. dr. Ur-
bančíkové: “Pane, nevíte, kolik je hodin, 
stihnu to ještě do lékárny, aby mi autobus 
na Myslík neodjel o půl jedenácté?“ Od-
pověděl jsem, že je deset hodin a smutně 
jsem se díval, jak starší paní o holi se 
belhá po cestě, snad to stihne, snad ne? A 
tu mě i dávno přede mnou hodně lidí na-
padlo, že by do budoucna, jak se o tom 
šeptá, se mohla vystěhovat školka a místo 
ní vedle místních lékařů, dvě místnosti za-
jistit pro lékárnu a vše by bylo zejména 
pro starší lidi vyřešeno- dočkáme se toho 
v lepších časech? 

Před skřínkou s vyvěšených úmrt-
ních oznámení v Místku na náměs-
tí:“Jej, pane, ta paní Štěpinová Jarka, ro-
zená Menšíková a ta paní Květoslava Žíd-
ková, rozená Bílková, ty obě pochází 
z Palkovic, ale u nás v obci ty parte ne-
jsou?“ Přikývnu smutně a jen odpovídám, 
víte, to je v zájmu rodiny. Proč o tom píši? 
Obě ženy dělaly něco pro společnost, pa-
ní Štěpinová v důchodě nesložila ruce 
v klín, ale společně s paní Frydryškovou 
vedly celou agendu členů klubu důchodců 
Válcoven plechu s ohledem na sociální 
požitky, jakým byly rekreace ROH, dary 
jubilantům a podobně. 

Paní Květoslava Žídková zase byla 
dlouhá léta ředitelkou textilního závodu 

O8 Slezan ve Frýdku a byla skoro jediná 
v čele závodu Slezan na této odpovědné 
funkci. 

Proč by tedy obě neměly být ve skřín-
ce s úmrtními oznámeními v Palko-vicích, 
aby o jejich skonu věděli jejich spolužáci, 
případně sousedé a další známí. Napraví 
se to někdy? 

Po pohřbu paní Heleny Šimkové: 
povídají si ženy:“proč nikdo mimo pana 
faráře nemluvil o jejich zásluhách v obci, 
jako dlouholeté řečnici nad hroby nebo 
členky ženského pěveckého sboru, jsou 
přece jiní mimo pana faráře, kteří s ní 
dlouhé roky spolupracovali ve Sboru pro 
občanské záležitosti, vždyť pánové Řezní-
ček a Chlebek vždy mluvili nad hroby na-
šich zemřelých spoluobčanů. Je to v sou-
časné době nějaký zákaz nebo už není 
v obci pohřebních řečníků? 

Návrh „pejskařů“: Nedávno mě za-
stavila jedna spoluobčanka paní V., s tím, 
že mi ukázala ve své tašce sáček s nezná-
mým obsahem a podívala se na svůj do-
provod černého pejska a slovy “Pane, dej-
te do novin, že by měla obec instalovat 
aspoň dva kontejnery na psí sekrementy, 
kde to máme dávat, i když ty jejich výkaly 
dáváme do igelitových sáčků, kam potom 
s ním? Odpověděl jsem, že s tím asi obec-
ní závazná vyhláška nepočítá.“Ale v městě 
to mají a s tím počítají!“odpověděla mi. 
Proto jako neustanovený mluvčí našich 
spoluobčanů (i důchodců) dávám toto 
k posouzení odpovědným činitelům. Paní 
se ostýchala dát to jako písemnou připo-
mínku do modrých schránek “Palkovic-
kých listů“. 

 
vše shora uvedené vyslechl Vilém Vlk. 

 
(na přání autora nebyl článek redakční ra-
dou upraven) 
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Znáš Palkovice? 
 

 
Soutěž pro mládež - úkol č. 4 

 
4. května vzpomněli zástupci našeho 

obecního úřadu, představitelé společen-
ských složek a občané u památníků vý-
ročí osvobození Palkovic a Myslíku. Po-
slední zastávkou jim byl památník na 
palkovickém hřbitově. 

Úkol zní: O jaký hrob se zde 
jedná, co je na něm napsáno, včet-
ně počtu osob ruské armády, kteří 

padli za osvobození naší obce ? 
(viz fotografie) 

Ze správných odpovědí - úkol  
č. 3  - byla vylosována a cenu zís-
kává Martina Polášková. 

Odměnu si může vyzvednout na 
obecním úřadě u paní Martiny Mertové 
a bude zařazena do celoročního sloso-
vání o knižní cenu. 

připravuje V. Vlk

 
 

 
  

 

Kino 
 

 
STRÁŽCI - WATCHMEN 
Nový americký film žánru Sci-Fi, hor-
ror, fantasy. Kdo bude strážit strážce? 
PÁTEK 5.6.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky, 
161 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 5. Března 2009 
 
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD 
Nová americká animovaná rodinná 
komedie. Život superpsa je plný dob-
rodružství, nebezpečí a nástrah. 
NEDĚLE 7.6.2009 V  16.00 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
103 minut, klasický,  
premiéra: 19. Února 2009 
 
VÉVODKYNĚ 
Nový historický film z produkce Fran-
cie, Velké Británie a Itálie. V našem 
manželství jsme byli tři… Příběh pra-
pratetičky princezny Diany. 

PÁTEK 12.6.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky, 
110 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 26. Února 2009 
 
NORMAL 
Nová česká krimi-detektivka. Příběh 
legendárního sériového vraha. 
PÁTEK 19.6.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české znění,  
93 minut, klasický,  
premiéra: 26. Března 2009 
 
SEDM ŽIVOTŮ 
Nové americké detektivní drama. 
Sedm jmen. Sedm cizinců. Jedno ta-
jemství. 
PÁTEK 26.6.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české znění, 
123 minut, klasický,  
premiéra: 26. Března 2009 
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Dny stavebního spoření 
 

Českomoravská stavební spořitelna si Vás dovoluje pozvat  
na dny stavebního spoření, které se uskuteční  

od 15. 6. 2009 do 28. 6. 2009 
na poště v Palkovicích a Chlebovicích 

 
Nabízíme Vám: 

 model stavebního spoření             
 zpracování žádosti o meziúvěr a úvěr 
 státní podporu až 3000 Kč ročně       
 úvěr s výhodným úrokem již od 3,7 % ročně 
 meziúvěry již od 4 % ročně                          
 přeúvěrování hypoték 
 mimořádnou nabídku 10% zhodnocení vkladu 30 000 Kč 

novým klientům 
 prémii 1500 Kč s Liškou plus a další finanční produkty 

Lenka Edelsbergerová 
finanční poradce ČMSS 
tel.: 725 731 005 
e-mail: lenka.edelsbergerova@cmss-oz.cz 

 
 
 

 

 

Termínový kalendář 
 

 
19.6. výkup kožešin 
27.6. Pouťový fotbalový turnaj „starých pánů“ – 12.00 hřiště TJ Sokol Palkovice 
  4.7. SDH Palkovice, noční soutěž, začátek 21.00, Pod sjezdovkou 
24.7. výkup kožešin 
  8.8.  SDH Palkovice, denní soutěž, začátek 14.00 „O pohár starosty obce“,  

Pod sjezdovkou 
 

 

 
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 9. 6. 2009. Vychází osmkrát ročně. 
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Firma  
 

BESKYD AGRO a.s. PALKOVICE 
 

zahájila prodej  
 

PEVNÝCH PALIV 
 

od 1.6.2009 
 

černé uhlí ořech 30-50 mm 
koks 40-60 mm 
koks 20-40 mm 

brikety Německo REKORD 2“ 
 

Možnost tel. objednávek:   558 656 155 - 7 
                                      737 122 436 

 
provádíme i rozvoz paliv 

 
VÝHODNÉ CENY 






