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Pranostika 
 

 
Už tu máme duben, my za kamny nebudem!  

Jaro je tu zpátky, vyrazíme na zahrádky.  

Rozkvetlo tam plno kvítí, sluníčko už zase svítí.  

Tráva už se zelená, bez bundy se chodit dá.  

Uložíme hokejky, vyndáme si skleněnky.  

Důlek pěkně vyhrabeme, kuličky si zahrajeme. 
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Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,  
které se konalo 1.3.2010 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 22.12.2009 do 15.2.2010 a kontrolu 

usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce. 
2) Dopis manž. Lukešových s doplněním žádosti o odkoupení části pozemku 

parc.č. 1215/6 k.ú.Palkovice. 
3) Rozbor hospodaření Obecní knihovny Palkovice a Myslík za rok 2009. 
4) Rozbor hospodaření Obce Palkovice k 31.12.2009. 
5) Protokol o provedení kontroly účinnosti vnitřního a kontrolního systému obce 

Palkovice za rok 2009 ze dne 17.-18. 12.2009. 
6) Výsledek finanční kontroly PO ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek – Místek, 

v roce 2009 ze dne 23.12.2009. 
7) Dopis Ing. Karla Michného ze dne 12.1.2010. 
 
II. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Ing. František Žídek, Bohumila Šlachtová, 

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

Opěla. 
4) Rozpočet obce Palkovice na rok 2010. 
5) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Rozšíření kanali-

zační sítě v obci Palkovice – 2.část – TDI“ s vítěznou firmou TIZZI spol.s.r.o., 
Jiráskova 1097/29, Kroměříž. 

6) Návrh Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek – Místek, pří-
spěvková organizace na rozdělení VH PO za rok 2009 a to přesun celkové 
částky ve výši 38945,76 Kč do rezervního fondu. 

7) Roční odpisy DHM Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek – 
Místek, příspěvková organizace stanovené pro rok 2010 ve výši 13686,00 Kč. 

8) Rozpočet Obecní knihovny Palkovice a Myslík za rok 2010. 
9) Smlouvu č. IV-12-8004618/02 o uzavření budoucí smlouvy o úplatném zřízení 

věcného břemene a o právu stavby mezi Obcí Palkovice a společností ČEZ Dis-
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tribuce a.s. na akci „Myslík Krušina VN, TS, TR, NNV“ s úplatou ve výši 
10000,-Kč. 

10) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 ze dne 1.3.2010 o znaku a vlajce obce 
Palkovice. 

11) Obecně závaznou vyhlášku č.2/2010 ze dne 1.3.2010 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Palkovice. 

12) Obecně závaznou vyhlášku č.3/2010 ze dne 1.3.2010 o místních poplatcích. 
13) Obecně závaznou vyhlášku č.4/2010 ze dne 1.3.2010, kterou se stanovují 

pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Palkovice. 
14) Obecně závaznou vyhlášku č.5/2010 ze dne 1.3.2010 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. 

15) Obecně závaznou vyhlášku č.6/2010 ze dne 1.3.2010 o užívání plakátovacích 
ploch v majetku obce. 

16) Termín konání výjezdní porady ZO na 23.3.2010 v 9:00 hodin  
 
III. Zamítá: 
1) Zařazení pozemku parc.č. 2458/2 k.ú. Palkovice v územním plánu Obce Pal-

kovice do ploch pro rodinnou výstavbu dle žádosti Ing. Petra Kuly. 
 
IV. Ukládá: 
1) Starostovi obce na základě bodu II./5 tohoto zápisu zaslat výsledky výběrového 

řízení zúčastněným firmám a podepsat smlouvu o dílo s vítěznou firmou. 
2) Starostovi obce zajistit znalecký posudek na cenu pozemků pod „záhumňovou“ 

cestou pro potřeby případného odkupu. 
3) Starostovi obce zajistit vyjádření SMVaK k majetku vodovodního řádu či přípoj-

ky na „Malinově ostrově“. 
 
V Palkovicích dne: 1.3.2010 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
 

Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi, abych se začátkem nad-

cházejícího jara zmínil a informoval vás 
o hospodaření s odpady v loňském roce 

2009 a některých změnách pro rok le-
tošní 2010. V loňském roce jsme vypro-
dukovali celkem 907,33 t odpadu. Z toho 
41,00 t papíru, 61,29 t skla, 59,36 t 
plastu, 717,30 t směsného komunální-
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ho odpadu, 17,60 t velkoobjemového 
odpadu, 7,15 t pneumatik a 3,63 t ne-
bezpečného odpadu. Celkové náklady 
na odpadové hospodářství obce činily 
v loňském roce téměř 2 231 000 Kč. 
Celkové příjmy z poplatků za komunální 
odpad od občanů, podnikatelů i rekre-
antů včetně příspěvku firmy EKO-KOM 
činí 2 218 000 Kč. Příspěvek firmy 
EKO-KOM jsou finanční prostředky zís-
kané tříděním odpadů plastů, papíru  
a skla, který činil 580 000 Kč. Z výše 
uvedených čísel je zřejmé, že naše po-
platky nepokryjí celkové náklady na 
hospodaření s odpady. Také v letošním 
roce počítáme s tím, že se navýší ceny 
služeb a především poplatky za uložení 
odpadů. Poplatky i pro rok 2010 zůstá-
vají ve stejné výši jako v loňském roce,  
a to 500 Kč na osobu a rok. Tato cena 
je stanovená vyhláškou. Znění vyhlášky 
je na internetu nebo k nahlédnutí na 
obecním úřadě. 

V roce 2010 jsme pro vás připravili 
novinku. Již nebudou probíhat mo-
bilní sběry velkoobjemových a ne-
bezpečných odpadů, jako tomu bylo 
v předchozích letech. Od 3. března 2010 
byl u haly Obecního úřadu v Palkovicích 
zahájen provoz „místa ke shromaž-
ďování odpadu“. Budou zde odebírá-
ny tyto odpady: nebezpečné odpady, 
objemné odpady a elektrozařízení pod-
léhající zpětnému odběru. Nebudeme 
odebírat pneumatiky. 

 
Provozní doba: 
Středa:          15:00 – 18:00 
Sobota:           8:00 – 11:00 
Tato služba je určena pouze pro ob-

čany obce Palkovice!!! Podrobnější in-

formace naleznete na letáku uvnitř in-
zerce tohoto vydání Palkovických listů. 

 
Elektrozařízení (ledničky, televize 

apod.) je odpad, který na našem sběr-
ném dvoře přijímáme, ale nutno připo-
menout, že tato zařízení jsou určena pro 
zpětný odběr prodejnám, kterým to 
ukládá zákon. Každý spotřebitel platí 
recyklační poplatek PHE. V každém 
případě se elektrozařízení odebírají pou-
ze v kompletním stavu. 

Chci se zmínit také k odpadům, kte-
ré na sběrný dvůr nepatří. Pneumatiky 
patří mezi ty odpady, u nichž stanoví 
zákon povinnost zpětného odběru. Tato 
povinnost je dána právnickým a fyzic-
kým osobám oprávněných k podnikání, 
které vyrábějí pneumatiky nebo je uvá-
dějí na trh. Povinná osoba musí zajistit 
informování spotřebitelů o organizaci 
zpětného odběru, tedy kde je možno 
použité pneumatiky bezplatně odevzdat. 
Náš sběrný dvůr není povinnou osobou 
ve smyslu zákona a nejsme povinni zajiš-
ťovat bezplatný zpětný odběr těchto vý-
robků. V naší vesnici a okolí jsou povin-
nými osobami autoservisy, pneuservisy  
a prodejny pneumatik. Občan se může 
rozhodnout, jak s pneumatikami naloží. 
Buďto využije možnosti bezplatného 
zpětného odběru u výše uvedených fi-
rem nebo je odevzdá za peníze jako od-
pad na Frýdecké skládce.  

Stavební odpad, vznikající při rekon-
strukcích domů a bytů, je povinen každý 
občan odstranit na vlastní náklady. Ten-
to odpad rovněž na sběrný dvůr nepatří. 
V naší vesnici je možno domluvit přista-
vení kontejneru a po jeho naplnění sta-
vebním odpadem, vývoz na skládku. Ta-
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to služba je samozřejmě za úplatu. Ceník 
za odvoz a pronájem kontejnerů najdete 
v minulém vydání Palkovických listů a je 
rovněž na internetu. 

V roce 2009 proběhla již tradiční 
soutěž „O keramickou popelnici“, sou-
těž podporující sběr a třídění odpadu. Je 
organizována každoročně již od roku 
2004 Moravskoslezským krajem, společ-
ností EKO-KOM a Agenturou pro regio-
nální rozvoj. V kategorii obcí do 4 000 
obyvatel v Moravskoslezském kraji jsme 
se umístili na velmi lichotivém druhém 
místě, hned za sousední Lhotkou.  

Vytřídili jsme 49 kg odpadu na jed-
noho obyvatele, přitom průměr soutěže 

byl 29,7 kg. Když si uvědomíme, kolik 
je v kraji obcí, tak to potěší. Potvrzuje se 
tím, že my občané Palkovic umíme třídit 
odpad, nejsme líní si s tím dát práci  
a záleží nám na životním prostředí  
a okolí kolem nás, ve kterém chceme 
žít. Za to vám patří velký dík, velká po-
chvala a podpora do dalšího roku!!! Jen 
pro doplnění, kategorií obcí a měst nad 
4 000 obyvatel ovládli Třinečtí. 

 
Slavomír Bača, předseda komise 

místního hospodářství  
a cestovního ruchu 

 
 
 
Pozvánka do divadla 

 
V neděli 9. května 2010 odehraje v kulturním domě v Palkovicích v 18 ho-

din divadlo Devítka z Ostravy divadelní představení francouzského autora 
s názvem „Jo, není to jednoduché …“ 

Ztřeštěná komedie, plná neskutečných zvratů a překvapení, nenechá diváky 
ani na minutu vydechnout a řádně zaměstná jejich bránice. Předprodej vstupe-
nek v ceně 50,- Kč bude od 3.5.2010 na Obecním úřadě v Palkovicích. 
 
 
 

 

Základní škola... 
 

 

 

Výměnný pobyt v Rakousku 
 

Ve dnech 8. - 12. 2. 2010 vyrazila 
skupina 13 žáků naší školy pod vedením 
paní učitelky Jitky Krpcové na tradiční 
výměnný pobyt do města Kilb v Ra-
kousku. Účastníci výjezdu byli ubytováni 
v rakouských rodinách, družební škola 
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v Kilbu pro ně připravila pestrý program 
ve škole a okolí. Žáci si prohlédli pa-
mátky a navštívili muzea ve městech Ví-
deň, Linz a St.Pölten, navštívili zámek  
 

Schönbrunn a koncentrační tábor Mau-
thausen. V říjnu 2010 přijedou žáci  
a učitelé z Rakouska na výměnný pobyt 
do Palkovic. 
 

 
 
 
Lyžařské výcviky na sjezdovce 
v Palkovicích 

 
V letošním školním roce se lyžařského 

výcviku žáků 7. ročníku zúčastnilo 35 žá-
ků. Byli rozděleni do tří družstev, dvou 
sjezdových a jednoho snowboardového. 

Nově jsme připravili také lyžařský výcvik 
pro žáky 4. a 5. ročníku. S velkým zá-
jmem se přihlásilo 48 žáků. Tyto lyžařské 
výcviky jsme uspořádali za podpory firmy 
Lyžování za domem, a.s., která přispěla 
sponzorským darem 1000 Kč na každého 
žáka k zakoupení týdenní jízdenky na vlek. 

 
 

 

Návštěva Státního okresního 
archivu ve Frýdku-Místku 
 

V rámci školního projektu k výročí 
konce 2. světové války navštívili žáci  
8. ročníku okresní archiv. 

Ředitel archivu PhDr. T. Adamec žá-
ky seznámil s činností a provozem archi-

vu. Pak se žáci věnovali bádání v obec-
ních kronikách obcí Palkovice, Myslík, 
Kozlovice, Chlebovice a dalších okolních 
obcí. Hledali události, příběhy, popis ži-
vota lidí v období 1939 - 45, a také po-
řizovali výpisky pro další zpracování ve 
škole. 

 
 

 
 
Karneval pro děti 

 
V neděli 28. 2. 2010 připravili rodi-

če z výboru SRPŠ pro děti z 1. - 5. tříd 

v sále restaurace Pod Habešem karneva-
lové odpoledne. Děti si užívaly her, tan-
ce a soutěží, výbor SRPŠ pro ně připra-
vil také občerstvení. 

 
 

 
 

Školní akce v únoru 
 
V únoru se konala školní kola pěvec-

ké soutěže Loutnička a recitační soutěže. 
Žáci 2. stupně si mohli zatančit a zahrát 

hry na Valentýnské diskotéce. Tělocvikáři 
uspořádali v tělocvičně školní turnaj ve 
florbalu. Školní družina připravila pro děti 
návštěvu místní knihovny a karneval. 

Mgr.Ivo Fišer, ředitel školy 
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Sport... 
 

 
Nejúspěšnější sportovec  
Moravskoslezského kraje  
za rok 2009 
 

Moravskoslezský kraj ve spolupráci 
s Všesportovním kolegiem Moravskoslez-
ského kraje ocenil za vynikající sportovní 
výkony a výchovu sportovců Moravsko-
slezského kraje v roce 2009 nejúspěšněj-
ší sportovce, sportovní družstva, trenéry 
a cvičitele. Tradiční slavnostní předání 
ocenění se uskutečnilo v úterý 2. března 
2010 v Aule VŠB-TU v Ostravě-Porubě 
za účasti hejtmana kraje, zastupitelů a ve-
dení Moravskoslezského kraje, starostů, 
poslanců, bývalých vynikajících sportovců 
a zástupců krajských sportovních svazů 
a tělovýchovných jednot. 

Slavnostní vyhlášení a předání oce-
nění nejúspěšnějším sportovcům se ko-
nalo již po osmé a to formou společen-
ského večera, který moderoval Petr Sa-
lava. Ceny oceněným sportovcům pře-
dali hejtman kraje Jaroslav Palas, ná-
městci hejtmana kraje Věra Palková 
a Svatomír Recman, bývalí vynikající 
sportovci kraje, sportovní funkcionáři 
a zástupci sponzorů.   

Mezi nejlepšími sportovci Mo-
ravskoslezského kraje byla v kate-
gorii dospělých oceněna i Jana 
Hoňková z Palkovic. 

 

Čtenářům Palkovických listů přiná-
šíme s touto úspěšnou sportovkyní roz-
hovor…… 

 

Jano, kdy jste začínala s Taek-
won-Dem a kde? 

„S Taekwon-Dem jsem začínala ve 
čtrnácti letech. Mými prvními trenéry 
byli Kamil Vyvial a Miroslav Sýkora. Za-
čínali jsme v tělocvičně v Palkovicích. 
Kamil se v té době dostal do reprezenta-
ce a hodně se snažil dostat i nás ostatní 
nahoru, což se mu poměrně rychle po-
dařilo. Byla to taková naše první „zlatá 
éra“. Celá parta držela pohromadě. Na-
vzájem jsme se hecovali a povzbuzovali. 
S narůstajícím počtem členů nám již tě-
locvična nestačila a přesunuli jsme své 
pole působnosti do Frýdku-Místku, kde 
trénujeme na několika školách. Na Pal-
kovice ale dodnes velmi rádi vzpomíná-
me.  

 
Kde působíte v současné době  

a kdo Vás trénuje nyní ? 
„V současné době jsem členkou Ško-

ly Taekwon-Do ITF Frýdek-Místek. Co 
se týče trénování – vystudovala jsem tre-
nérství na Karlově Univerzitě v Praze  
a většinou již trénuji sama. Nadále však 
spolupracuji s Kamilem Vyvialem a Mi-
roslavem Sýkorou, kteří mi v případě 
potřeby poskytnou konzultaci a pomoc. 
Za dobu své kariéry jsem prošla rukama 
mnoha trenérů – ale pro mne hlavními  
a také jedinými trenéry zůstávají právě 
tito dva.“ 

 
Co Vám tento sport přinesl  ? 
„Sport mi dal určitě hodně. Dá se ří-

ci, že změnil mou osobnost. Jako dítě 
jsem byla poměrně hodně stydlivá. Ne-
rada jsem se někde předváděla na veřej-
nosti a vystupovat před více lidmi bylo 
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pro mě docela obtížné (i když v rámci 
divadelního kroužku na Základní škole 
v Palkovicích, jsem tuto nervozitu a ostych 
občas překonala). Při soutěžích jsem si 
zvykla na soupeře i diváky a přestala se 
před cizími lidmi ostýchat. Naučila jsem 
se jednat s lidmi a dnes si myslím, že 
jsem docela výřečná a vystoupit před 
větším počtem lidí mi nedělá žádné pro-
blémy. Měla jsem také možnost poznat 
nové země, tamní zvyklosti a nové lidi. 
Také jsem pochopila, jak je nutné studi-
um jazyků. Sport mě také naučil pro-
hrávat. I když při tréninku dřete a pří-
pravě dáte skutečně hodně, při soutěži 
stačí malinké zaváhání, někdy jen malič-
ká chybička a je po medaili. Zpočátku 
jsem tyto věci hodně prožívala. Mrzelo 
mě to a často jsem to i obrečela. Ale je 
pravda, že mě tyto prohry i posílily. Na-
učila jsem se, že ne vždy se člověku po-
daří všechno tak, jak si přeje. Ale je dů-
ležité, co si z toho vezme a co udělá, 
aby to příště dopadlo lépe. A stejné je to 
i v životě.“ 

 
Zmínila jste se, že máte vystu-

dováno trenérství na Karlově uni-
verzitě, ale já vím, že jste studova-
la ještě i na dalších školách, do-
konce v zahraničí. Které školy to 
jsou a kolik jazyků umíte? 

„Mimo Karlovu Univerzitu v Praze, 
jsem vystudovanou VOŠ Obchodně 
právní a VŠB TU v Ostravě obor Spor-
tovní management. Půl roku jsem stu-
dovala na ekonomické fakultě v Maribo-
ru ( Slovinsko ). Domluvím se aktivně 
anglicky a v případě nutnosti lehce ně-
mecky, rusky a docela dobře rozumím  
i slovinsky.“ 

Pojďme k Vašim největším spor-
tovním úspěchům, díky kterým jste 
byla vyhodnocena mezi nejlepšími 
sportovci Moravskoslezského kraje 

„Taekwon-Do se skládá z několika 
disciplín. Mou oblíbenou disciplínou je 
WIROK, což je silové přerážení. Svým 
výkonem v této disciplíně jsem na mis-
trovství světa v Rusku zajistila svému 
týmu zlatou medaili. Paradoxně v jed-
notlivcích jsem právě v této disciplíně 
„zaškobrtla“ a nenominovala se do hlav-
ního závodu. 

Další disciplínou je TUL ( sestavy ), 
na mistrovství Evropy jsem obsadila 
2.místo v jednotlivcích a 2.místo v tý-
mové soutěži a na Czech Open  2.místo 
v soutěži jednotlivců. 

MATSOGI je boj v chráničích. V této 
disciplíně jsem na mistrovství Evropy by-
la třetí v soutěži jednotlivců a druhá 
v soutěži týmů a na Czech Open první 
v soutěži týmů. 

V pořadí čtvrtou disciplínou je T-KI  
(speciální techniky ve výskoku) ve které 
startuji na mistrovství světa i Evropy 
pouze v divizi týmů a kde se nám 
v letošním roce podařilo získat na obou 
těchto soutěžích zlato. 

Poslední disciplínou je HOSINSO-
OL, což je sebeobrana. Tuto poslední 
disciplínu moc ráda nemám. 

Celkově bych uplynulou sezonu hod-
notila kladně. Ze svého působení na 
mistrovství světa v Rusku jsem měla 
hodně dobrý pocit, i když jsem nedosáh-
la na medaile tak jak bych chtěla. Bohu-
žel  rozhodčí byli příliš nakloněni domá-
cím závodníkům. 

Úplně největší radost mám ale ze 
stříbrné medaile v TUL na mistrovství 
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světa pořádaného v Bledu (Slovinsko) 
v roce 2007. První místo získala Korea 
a tu se nikomu zatím v ženské kategorii 
nepodařilo porazit. Hned za ní jsem byla 
já a stříbrná medaile pro mě měla cenu 
zlata.“ 

Co plánujete do budoucna ? 
„Taekwon-Du jsem věnovala oprav-

du hodně. Dlouhou dobu bylo pro mě 
na prvním místě a moje sportování 
ovlivnilo i celou mou rodinu.  Ráda bych 
poděkovala svým rodičům i bráškovi, 
kteří mě velmi podporovali. Vozili mě 
na tréninky i na závody a často mě po-
drželi, když se nedařilo a už jsem uvažo-
vala i o tom, že skončím. Náš rodinný 
život se řídil tím, kdy mám trénink, zá-
vody nebo soustředění. K tomu jsem ješ-
tě studovala a pracovala. Také jsem 
hodně času věnovala trénování dětí 
v našem oddíle. Byl to takový koloběh: 
trénink, studium, zaměstnání, závody, 
soustředění a zase trénink…..Musím při-
znat, že i když mám svůj sport velmi rá-
da, v určitém okamžiku mě tato několi- 
 

kaletá zátěž docela pohltila a cítila jsem 
se již unavená. Rozhodla jsem se, že si 
dám na nějakou dobu pauzu. Ráda bych 
se nyní více věnovala své práci ve vzdě-
lávací agentuře a také svému soukro-
mému životu. Taekwon-Do ale úplně 
neopustím. Chtěla bych i nadále tréno-
vat, i když jen tak „rekreačně“ a ráda  
i vypomůžu při tréninku mládeže. Umím 
si představit, že se za pár let k tomuto 
sportu závodně vrátím v kategorii „vete-
ránů“. Tato kategorie nad 35 let je již 
více o zkušenostech a psychice. Soutěže 
už nejsou tak „tvrdé“ a „bolestné“. 

Samozřejmě může být všechno jinak. 
Když bylo nedávno mistrovství Evropy  
a já jsem poprvé po mnoha letech neby-
la jeho účastníkem, měla jsem z toho 
smíšené pocity. Takže uvidíme.“ 

 
Poděkovala jsem Janě Hoňkové 

za rozhovor a popřála ji hodně 
úspěchů v osobním i sportovním 
životě. 

Martina Mertová 

 
 
 
Informace oddílu kopané 
 

V sobotu 27.3.2010 jsme zahájili 
jarní část sezóny 2009-2010. Pro při-
pomenutí uvedu jen některá fakta z pod-

zimu. Jak jistě většina již ví veškeré do-
stupné výsledky jsou pravidelně aktuali-
zovány na adrese www.ofisport.cz. 

 
 
Družstvo mužů 
Pořadí  Družstvo  Záp. V R P     Body Body pravdy  
  1.  Fotbal F-M B  13  11 1 1 44 : 14 34  ( 16 )   
  2.  Palkovice   13  10 2 1 37 : 11 32  ( 11 )   
  3.  Dobratice   13  9  1 3 39 : 20 28  ( 1 )   
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  4.  Hukvaldy   13  9  0 4 28 : 19 27  ( 6 )   
  5.  Řepiště   13  7  2 4 33 : 24 23  ( -1 )   
  6.  Tošanovice   13  7  1 5 34 : 26 22  ( -2 )   
  7.  Baška   13  7  1 5 34 : 32 22  ( 1 )   
  8.  Písek   13  7  0 6 35 : 29 21  ( 3 )   
  9.  Návsí   13  6  0 7 30 : 30 18  ( -3 )   
10.  Frýdlant B  13  4  0 9 26 : 46 12  ( -6 )   
11.  Ostravice   13  3  1 9 21 : 32 10  ( -11 )   
12.  Václavovice   13  3  0 10 22 : 42 9  ( -12 )   
13.  Metylovice   13  2  0 11 17 : 43 6  ( -12 )   
14.  Bukovec   13  1  1 11 17 : 49 4  ( 4 )   
 
 
Statistika hráčů  

Příjmení Jméno Min. Záp. ŽK ČK Br. 
Huška  Jan  1170 13  1  0  5  
Smolík  Pavel  1170 13  0  0    
Merta  Roman  1153 13  2  0  2  
Lesniak  Jaroslav  1115 13  0  0  2  
Musil  František  1067 12  1  0  4  
Galásek  René  990  12  0  0    
Kusý  Daniel  940  13  2  0  5  
Skalický  Petr  855  10  2  0  4  
Guzsi  Adam  788  13  7  0  1  
Závodný  Marek  765  11  1  0    
Kaulinec  Lukáš  758  10  0  0  10  
Merta  Jaroslav  725  10  2  0    
Šponer  Milan  699  10  4  0    
Poledník  Martin  278  10  0  0  3  
Honěk  Petr  157  5  1  0    
Wiedermann  Juraj  74  6  0  0    
Vrška  Lukáš  33  4  0  0    
Merta  Jiří  25  4  0  0    
Blahuta  Martin  18  2  0  0    
Lesniak  Oldřich  0  7  0  0    
Kovalčík  Lubomír  0  1  0  0     
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Zimní přestávku jsme tedy přezimo-
vali na pěkném druhém místě, bohužel 
v boji o ještě lepší  umístění máme sou-
peře nadmíru těžkého. Válcovny plechu 
„B“  totiž posilují v každém utkání ma-
ximálním povoleným počtem hráčů „A“ 
mužstva. Přesto rozdíl není takový, aby-
chom se nepokusili jejich plány překazit.  
Bohužel, tak jako na podzim, tak i nyní, 
došlo na poslední chvíli ke změně ter-
mínu utkání v Chlebovicích, kde Vál-
covny „B“ hrají. Takto by „A“ mužstvo  
hrálo ve stejném termínu MSFL v Líšni 
a „béčko“ by se muselo obejít v důleži-
tém utkání bez posil. 

Jarní přípravu jsme letos zahájili až 
19.ledna, rovněž proti jiným létům jsme 
se nepřihlásili ani do žádného zimního 
turnaje. I když byla možnost hrát zimní 
turnaj jako loni v Rožnově p/R, zvolili 
jsme jinou variantu, tj. zajistily se 4 ter-
míny na nové umělé trávě zbudované na 
Válcovnách plechu ve Stovkách. Z kriti-
ky okolních oddílů, které letos v Rožno-
vě hrají si říkám, že jsme se rozhodli 
dobře, nehledě na poloviční náklady kte-
ré tato příprava stála. Věřím také, že 
hráči budou zdravotně v pořádku, pro-
tože panující zima zvyšuje možnost růz-
ných zranění. 

  
 
6.2.2010     Palkovice – Pržno   3:1     Branky Guzsi 2, Skalický1 
                   Smolík, Závodný, Merta R, Šponer, Galásek, Huška J, Lesniak, Skalic-

ký, Guzsi, Poledník, Kusý, Vyvial L, Martínek R, Skurka, Honěk, 
21.2.2010   Palkovice – Paskov  6:0     Branky Kusý 2, Huška J 2, Poledník 1, 

Guzsi 1 
                   Huška K, Musil, Šponer, Vyvial T, Galásek, Vyvial L, Huška J, Lesni-

ak, Merta J, Poledník, Guzsi, Kusý, 
7.3.2010    Palkovice – Sedliště  3:2   Branky Guzsi, Musil, Skalický 
                  Smolík,(75´ Huška), Merta R, Závodný, Galásek, Kusý, Lesniak, Huš-

ka J, Skalický, Kaulinec, Guzsi, Martínek, Vyvial L, Skurka T, 
21.3.2010  Palkovice – Stará Bělá  0:3 
 
 
Družstvo dorostu 
 

Dorostenci hráli v posledních letech 
vždy Okresní přebor a pravidelně obsa-
zovali přední příčky tabulky. Bohužel, 
zájmy některých nadějných fotbalistů, 
kteří přišli z žáků se nepodařilo sladit 
s jejich pohledem na sport a myslím si, 
že na to doplácejí obě dvě strany. Od 
podzimní sezóny trénují dorost pan Petr 

Bujňák a Honza Huška. S jejich prací 
jsem velice spokojen, proto  očekávám 
na jaře vylepšení postavení v tabulce. 
Protože počet družstev v této soutěži je 
malý, rozhodli jsme se na podzim, že 
předzápasy mužům budou hrát st. žáci. 
Toto se ale neosvědčilo z několika dů-
vodů, proto na jaře budou opět hrát 
předzápasy dorostenci. 
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Pořadí  Družstvo  Záp. V R P      Body Body pravdy  
  1.  Fryčovice   8  8 0 0 38  : 7  24  ( 12 )   
  2.  Lískovec   8  5 1 2 17  : 8  16  ( 1 )   
  3.  Hukvaldy   8  5 0 3 14  : 18  15  ( 3 )   
  4.  Kozlovice   8  4 2 2 20  : 13  14  ( 2 )   
  5.  Palkovice   8  4 0 4 21  : 17 12  ( 0 )   
  6.  Staříč B  8  4 0 4 20  : 21  12  ( 0 )   
  7.  Janovice   8  3 1 4 18  : 11  10  ( -5 )   
  8.  Čeladná   8  1 0 7 6  : 29  3  ( -9 )   
  9.  Metylovice   8  0 0 8 5  : 35  0  ( -6 )   
 

 

Statistika hráčů  

Příjmení Jméno Min. Záp. ŽK ČK Br. 
Vyvial  Tomáš  720  8  1  0  1  
Martínek  Richard  720  8  1  0  2  
Vyvial  Lukáš  689  8  0  0    
Skurka  Tomáš  680  8  1  0  2  
Gorgoš  David  630  7  0  0  2  
Šproch  Filip  553  7  0  0  3  
Sochora  Martin  549  7  0  0    
Andrle  Radek  512  7  0  0  1  
Kusý  Daniel  424  6  2  0  4  
Skurka  Radim  413  8  0  0    
Krhut  Ondřej  364  5  1  0  2  
Hlisnikovský  Ondřej  336  5  0  0    
Opěla  Tomáš  311  5  1  0  2  
Palkovič  Matěj  270  3  0  0    
Bukovjan  Michal  225  3  0  0    
Slípek  Vojtěch  191  6  0  0  2  
Obadal  Petr  147  2  0  0    
Krejčí  Adam  96  3  0  0    
Ceniga  Martin  90  1  0  0    
Horváth  David  0  1  0  0    
Kvapil  Jakub  0  1  0  0     
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STARŠÍ ŽÁCI 
 
V zimní přestávce se kluci zúčastnili 

několika turnajů, v lednu letošního roku 
jsme jeden z turnajů pořádali také v naší 
tělocvičně. Trenérem již druhou sezónu 
je pan Antonín Slavík, který svou práci 
vykonává zodpovědně, spolehlivě a ke 
klukům má velmi dobrý přístup. Funkci 
vedoucího družstva vykonává pan Jan 
Farský. V loňském roce se kluci umístili 
v okresním přeboru na 5.místě, letos na 

jaře budou hrát pouze tzv. regionální li-
gu, protože se v podzimní tabulce umís-
tili jen na 3. místě. Velkým problémem 
této kategorie je úzký kádr hráčů, takže 
jej musíme doplňovat klukama z pří-
pravky a tam je velice dobře vidět věko-
vý rozdíl. Apeluji proto na případné zá-
jemce, kteří by měli zájem hrát kopanou 
v Palkovicích (především z nově přistě-
hovaných), aby přišli a zapojili se do no-
vého kolektivu. Tréninky jsou vždy v úte-
rý a ve čtvrtek od 15:00 hodin. 

 
 
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TURNAJŮ 
 
-  Turnaj o pohár SMOPO ve Sportovní hale v Brušperku  13.12.2009 
Účastníci - Brušperk A, B, Palkovice, Kateřinice, Staříč, Fryčovice, Hukvaldy Hra-
bová. Finále Brušperk A – Palkovice  3:0. Nejlepší střelec Palkovic byl Macek Lukáš 
se 4 brankami. 
 
-  Turnaj Palkovice   30.1.2010 
Účastníci - Palkovice,A, B, Válcovny plechu FM, Dobratice, Stará Bělá,Staré Město,          
Finále  Palkovice - Staré Město 0:3   Nejlepší střelec Palkovic byl Varga Silvestr se  
4 brankami 
 
-  Halový turnaj ve Staré Bělé 6.2.2010 
Účastníci - Sk. A VOKD Poruba, Ludgeřovice, Hrabůvka, Stará Bělá, Palkovice.      
                Sk. B Ostrvava-Jih,TJ Vítkovice, Stará Bělá B, Vratimov, Heřmanice. 
Ve skupině A jsme se umístili se stejným počtem 10 bodů na druhém místě za VO-
KD Porubou, v souboji o třetí místo jsme prohráli s Biocelem Vratimov 3:0. Nejlepší 
střelec byl Macek Lukáš se 4 brankami.    
  
                                 
PŘÍPRAVKA               
 

Oddíl přípravky je momentálně nej-
aktivnějším družstvem oddílu kopané. Je 
to především díky panu Bačovi Sl., 
Huškovi Fr., Olivovi R. a Vyvialovi St.  
Soupisku tvoří celkem 30 aktivních hrá-

čů. Kluci hrají tzv. Brušperskou ligu. 
Podle podzimních výsledků, kdy i v neú-
plné tabulce tuto soutěž vedeme, musí-
me myslet na celkové vítězství. 
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Pořadí  Družstvo  Záp. V R P     Body Body pravdy  
  1.  Palkovice   10  8 2 0 46 : 10 26  ( 14 )   
  2.  Fryčovice A  7  7 0 0 26 : 8  21  ( 6 )   
  3.  Brušperk A  9  6 0 3 33 : 15  18  ( 3 )   
  4.  Chlebovice   10  5 2 3 29 : 15  17  ( -1 )   
  5.  Jistebník A  6  5 0 1 22 : 6  15  ( 9 )   
  6.  Kozlovice A  7  3 3 1 28 : 18  12  ( -3 )   
  7.  Stará Bělá   6  3 1 2 9 : 10  10  ( 4 )   
  8.  Brušperk D   7  2 2 3 15 : 18  8  ( -4 )   
  9.  Kozlovice B   7  1 3 3 14 : 20  6  ( -6 )   
10.  Palkovice B   10  1 3 6 10 : 30 6  ( -6 )   
11.  Staříč A  6  1 1 4 12 : 19  4  ( -2 )   
12.  Staříč B   6  1 1 4 9 : 29  4  ( -2 )   
13.  Brušperk B   9  1 1 7 8 : 30  4  ( -8 )   
14.  Hukvaldy   10  1 1 8 15 : 48  4  ( -14 )   

 
Po ukončení sezóny na podzim odjeli  

kluci na čtyřdenní soustředění do polské  
Porabky, následně na to se zúčastnili   
turnajů v Kopřivnici a na FMK Ostrava.                                                        
Kromě těchto turnajů byli přihlášeni do  
Zimní ligy Fotbalového svazu, který se 
hraje turnajovým způsobem. Odehráli 
jsme takto celkem 5 těchto turnajů 
v kategorii starší a mladší přípravka. Dva 
z nich proběhly také v naší tělocvičně. 

Dne 20.2.se uskutečnil tradiční 
fotbalový turnaj starších přípravek. 
Letošní ročník byl obohacen o me-
zinárodní účast za přispění polské-
ho týmu Porabka. Turnaje se zúčast-
nila tato družstva: Palkovice A+B, 
Dobrá, Sedliště, Staříč, Fryčovice, 
Brušperk a již zmíněný polský tým 
Porabka. 

Po celý den vládla výborná at-
mosféra díky hráčům a jejich vý-
konům podporovaných fanoušky 

z řad rodičů, prarodičů, kamarádů,  
trenérů… Jak se komu dařilo se  
můžete dočíst v konečné tabulce. 
Musím ještě pochválit a vyzdvih-
nout výkony obou našich týmů 
v tak dobře obsazeném turnaji, ja-
ko byl tento. Máme velkou radost, 
že se můžeme pyšnit takovým zá-
zemím, jako je nová tělocvična, 
která byla pro většinu zúčastně-
ných milým překvapením a tak tro-
chu tichou závistí.  

Poděkování patří všem, kdo se 
podíleli na přípravách, realizaci  
a společné výpomoci turnaje: jme-
novitě obec Palkovice (poskytnutí 
haly), OMS s.r.o., PeMaP (poháry, 
medaile a další ceny) a trenérům  
p. Bačovi, Vyvialovi, Ing. Huškovi, 
Olivovi a rozhodčímu Martinovi 
Chýlkovi.  
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Závěrem chci jen dodat, že se už 
teď všichni těšíme na jarní a letní 
sezónu, kdy opět vyběhneme na 
zelený pažit a budeme dál bojovat  

a reprezentovat naše barvy. Za ce-
lý kolektiv naší fotbalové přípravky  
Rostislav Oliva. 
 

 
 
Tabulka 
1. SOKOL SEDLIŠTĚ  7 6 1 0 11:1 19 
2. SOKOL DOBRÁ  7 5 1 1 15:6 16 
3. SOKOL PALKOVICE  A     7 4 3 0 12:3 15 
4. SOKOL PALKOVICE  B 7 3 1 3  6:10 10 
5. PORABKA (POLSKO)       7 3 0 4  6:10  9  
6. SOKOL FRYČOVICE        7 1 1 5  6:12  4 
7. SK BRUŠPERK                7 0 3 4  1:7  3 
8. FK STAŘÍČ                 7 0 2 5  4:12  2 
 

 
Zveme tímto všechny příznivce a fa-

noušky k návštěvě utkání našich druž-
stev, jak doma, tak venku. Doufejme, že 
počasí se již vybouřilo a nedojde ke 

změnám v jednotlivých termínech. V při-
loženém rozpisu jsou uvedeny i odjezdy 
autobusů.   

Za oddíl kopané: Ing. Bílek Josef 
 
 
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ SR 2009 – 2010 JARO 
 

DR. KOLO DATUM ČAS DEN  DOMÁCÍ  HOSTÉ AUTOBUS 

         

MUŽI 15 27.3. 15:00 SO PALKOVICE  VÁCLAVOVICE   

         

ŽÁCI 5 3.4. 9:30 SO PALKOVICE  RAŠKOVICE   
MUŽI 16 4.4. 15:30 NE PÍSEK  PALKOVICE 13:45 

         

ŽÁCI 1 10.4. 13:30 SO PALKOVICE  BAŠKA   
MUŽI 17 10.4. 15:30 SO PALKOVICE  ŘEPIŠTĚ   

         

ŽÁCI 2 17.4. 9:30 SO SEDLIŠTĚ  PALKOVICE 8:30 
DOROST 10 17.4. 13:00 SO PALKOVICE  ČELADNÁ   

MUŽI 18 18.4. 16:00 NE FOTBAL FM "B"  PALKOVICE   
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ŽÁCI 3 24.4. 14:00 SO PALKOVICE  LÍSKOVEC   
DOROST 11 24.4. 16:00 SO METYLOVICE  PALKOVICE   

MUŽI 19 24.4. 16.00 SO PALKOVICE  TOŠANOVICE   

         

ŽÁCI 4 1.5. 10:00 SO LUČINA  PALKOVICE 9:00 
DOROST 12 1.5. 14:15 SO KOZLOVICE  PALKOVICE   

MUŽI 20 2.5. 16.30 NE NÁVSÍ  PALKOVICE 14:45 

         

ŽÁCI 7 8.5. 9:30 SO PALKOVICE  SEDLIŠTĚ   
DOROST 13 8.5. 14:15 SO PALKOVICE  STAŘÍČ "B"   

MUŽI 21 8.5. 16:30 SO PALKOVICE  OSTRAVICE   

         

ŽÁCI 8 16.5. 9:00 NE LÍSKOVEC  PALKOVICE 8:00 
DOROST 14    VOLNO     

MUŽI 22 16.5. 16:30 NE HUKVALDY  PALKOVICE   

         

ŽÁCI 9 22.5. 9:30 SO PALKOVICE  LUČINA   
DOROST 15 22.5. 14:45 SO PALKOVICE  FRYČOVICE   

MUŽI 23 22.5. 17:00 SO PALKOVICE  FRÝDLANT "B"   

         

ŽÁCI 10 30.5. 15:15 NE RAŠKOVICE  PALKOVICE 14:00 
DOROST 16 30.5. 15:00 NE JANOVICE  PALKOVICE 14:00 

MUŽI 24 30.5. 17:00 NE METYLOVICE  PALKOVICE   

         

ŽÁCI 6 5.6. 9:30 SO BAŠKA   PALKOVICE   
DOROST 17 5.6. 14:45 SO PALKOVICE  LÍSKOVEC   

MUŽI 25 5.6. 17:00 SO BAŠKA   PALKOVICE   

         

DOROST 18 12.6. 14:45 SO HUKVALDY  PALKOVICE   
MUŽI 26 12.6. 17:00 SO PALKOVICE  DOBRATICE   

         

MUŽI 14 20.6. 17:00 NE BUKOVEC  PALKOVICE 15:15 
 
 
 
 
HC Palkovice mají třetí místo!!! 
 
Vážení občané, sportovní přátelé, 

dovolte, abych vám představil jeden 
velký úspěch jednoho malého hokejové-

ho klubu z Palkovic, který byl založen 
v roce 1995 a po 15 letech dosáhl to-
ho, že obsadil v kopřivnické hokejové li-
ze amatérů třetí místo ve II lize. 
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Pro většinu z Vás je to zanedbatelné, 
mnozí ani neví, že vůbec takový klub 
v Palkovicích funguje, a že funguje 15 
let už netuší téměř nikdo. (ale kdo ví 
všechno, že?) To vše však ví parta, která 
se schází od září do dubna v Kopřivnici 
a týden co týden hraje o čest a slávu 
Palkovic a samozřejmě  také  o  vítěz-
ství. Ty ke sportu jako je hokej patří. 

V letošním ročníku Kopřivnické ligy 
těch vítězství moc nebylo, přesto sys-
tém, který byl pro letošní sezónu nasta-
ven umožnil to, že po nepovedeném 
úvodu jsme v závěru soutěže dosáhli vý-
znamných vítězství a ty nás posunuly do 
play off. Tady je to už někdy o štěstí, ale 
především i o síle týmu. 

Nyní vás v krátkosti seznámím s ho-
kejovými zápasy a výsledky si přečtete 
v závěru.  

Jak bylo napsáno, úvodní zápasy se 
nám nepovedly, ale to je už pravidlo pro 
náš tým. Vždy první zápasy, jak se říká, 
nám utečou a tak tomu bylo i letos. Je 
to vždy trošku skličující, když vidíte, jak 
vám soupeři utíkají, ale pravdou je, že 
pak dojdou síly soupeřům, my to dože-
neme a závěr soutěže je vyrovnaný  
a ukáže se síla jednotlivých týmů. Nám 
závěr soutěže vyšel dokonale, kdy jsme 
porazili soupeře před sebou a dotáhli se 
na postupové místo do play off. Přede-
vším to byly výhry nad HC Staříč 10:5, 
s HC Bobři 5:0 a HC Medvědi 2:1… ty-
to výsledky rozhodly, že náš tým jde do 
play off, a tam se může stát cokoli. 

Jako první soupeř nás čekal tým HC 
Rybnikáři, který patří k nejlepším v sou-
těži a to se také projevilo na výsledku.  
I když v šatně panoval před každým zá-
pasem bojový duch, že je „ přejedeme“ 

a budeme hrát finále o první místo, zápas 
ukázal, kdo je pánem na ledě a kdo je fa-
vorit. Prostě nás „přejel“ soupeř ve dvou 
utkáních 3:9 a 3:8 a nám zůstal boj  
o třetí a čtvrté místo s HC Staříč. Tento 
tým je v  soutěží stejně dlouho jako náš  
a zápasy s tímto soupeřem vždy byly vy-
hecované jako derby fotbalových „S“. 

Výjimkou nebyl ani tento poslední  
a nejdůležitější zápas letošního ročníku. 
Od začátku to na ledě vřelo a jednotlivé 
souboje byly na hranici únosnosti a u sou-
peřových zákroků tuto únosnost překro-
čily v mnoha případech. Přesto se nám 
podařilo vstřelit první gól Pavlem Malčí-
kem, posilou až z Jeseníků, a soupeř ješ-
tě víc zvýšil “úsilí“, podařilo se mu po na-
ší chybě ve střídaní vyrovnat a v následu-
jících minutách vstřelit vedoucí gól. V tom-
to čase byl náš tým dost na dně a jen silou 
vůle a hlasitým povzbuzováním některými 
hráči (M. M. a R. M.) to otočit a Mojmí-
rem Němcem z „brejku„ vyrovnat na 2:2. 
Tímto výsledkem zápas skončil a o vítězi 
rozhodnou trestná střílení. 

Z naší strany 5 hráčů ze soupeřovy 
také 5. 

Na naší straně první nájezd P. Malčík 
nedává, soupeř nedává. Druhý nájezd 
M.Němec  tvrdou ránou jako z děla dává 
na 1:0, soupeř nedává, třetí nájezd R.Mo-
lek nedává, soupeř nedává. Náš gólman 
SID se v bráně překonává a soupeře při-
vádí k velké nervozitě. Čtvrtý nájezd  
H. Huška nedává jen těsně a soupeř opět 
pohořel na našem brankáři SIDOVI. Ja-
ko poslední jede J.Čechmánek, kapitán  
a nejstarší hráč HC Palkovic a svůj nájezd 
„ala Hamrlík“ proměňuje ve vítězný gól  
a radost nebere konce. Máme třetí místo 
a velký úspěch pro malý tým z Palkovic. 
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Ještě výsledky jednotlivých utkání: 
HC Palkovice   -   HC Medvědi    2:4    HC Palkovice   -   HC Hájov       1:3 
HC Palkovice   -   HC Závišice    8:4    HC Palkovice   -   HC Bobři       5:3 
HC Palkovice   -   HC Hájov    1:3    HC Palkovice   -   HC Rybnikáři    0:8 
HC Palkovice   -   HC Rybnikáři    1:9    HC Palkovice   -   HC Staříč       10:5 
HC Palkovice   -   HC Staříč    3:8    HC Palkovice   -   Medvědi       2:1 
HC Palkovice   -   HC Závišice    6:2    HC Palkovice   -   HC Bobři       5:0 
 
Semifinále play of: HC Palkovice - HC Rybnikáři 3:8 
   HC Palkovice - HC Rybnikáři 3:9 
O třetí místo:  HC Palkovice - HC Staříč 3:2 po SN. 
 

Veškeré výsledky a komentáře k jednotlivým zápasům a celou historii týmu na-
jdete na www.hcpalkovice.unas.cz 

Za HC Palkovice, Čechmánek Jaroslav 
 
 
 
 
Iglú na Myslíku 

 
Letos se nám paní zima předvedla 

v celé své kráse. Členové SDH Myslík 
ale nezaháleli. Bohužel, a zato se všem 
příznivcům omlouváme, jsme z technic-
kých důvodů nemohli uspořádat tradiční 
hasičský bál. 

Přesto jsme „dumali“, jak potěšit 
místní spoluobčany a čím si zpříjemnit 
dlouhé zimní večery. Při pohledu na ku-
py sněhu všude kolem zazněl nápad vy-
zkoušet si stavbu eskymáckého příbytku. 
Zpočátku byl zdravý rozum autora této 
myšlenky značně zpochybňován. Na-
štěstí se však našlo dosti odvážlivců, kte-
ří se lopaty nebojí, a tak i přes třeskuté 
lednové mrazy začal vyrůstat na našem 
hřišti kopeček, jako od krtečka. 

Když byl všechen sníh z okolí na ob-
jemné hromadě, nastal čas na malé 
hasičské cvičení. Správné iglú musí být 
z ledu. Proto jsme požádali bratry hasiče 

z Palkovic, kteří nám cisternou iglú po-
stříkali. Za to jim patří naše díky. Taky 
jsme si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci 
i schopnost zásahu techniky při teplo-
tách hluboko pod bodem mrazu. Vše 
klaplo a iglú obalil ledový krunýř. 

Poté jsme se změnili v tuneláře, 
chcete-li horníky a opět házeli a házeli. 
Práce to už ale byla příjemná, protože 
prostor uvnitř hromady se povzbudivě 
rozšiřoval. A naše dílo dostávalo koneč-
nou podobu. Výsledkem jsme byli nad-
šeni. Úzkým otvorem bylo možno vstou-
pit do jiného světa. Uvnitř je ticho, 
vzhledem k okolí relativně teplo, a když 
se po setmění rozsvítí svíčky, atmosféra 
je neopakovatelná. 

Nedodrželi jsme sice stavební postup 
eskymáků, ale jistě by nás pochválili. 
Myslíkovské iglú se líbí všem a to je naší 
odměnou. 

Počátkem února jsme uspořádali ma-
lou zabíjačku. Vůně ovárku a možnost 
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ochutnání zabíjačkových specialit přilá-
kaly mnoho lidí. Pro zahřátí byl v iglú 
také otevřen sněhový bar, u kterého se 
mohli návštěvníci zahřát třeba svařeným 
vínem. Každý z účastníků měl pusu 
mastnou a skvělou náladu. Takže jsme si 
snad alespoň částečně vynahradili neu-

skutečněný ples. I když se to nezdá, tak 
na Myslíku to prostě pořád žije. A už se 
také těšíme na jaro a další akce, které 
budou následovat… 

 
Za SDH Myslík sepsal Jan Chýlek 

 
 
 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme… 
 

Leden a únor 2010 - 
slavná životní jubilea 
oslavily dvě naše spolu-
občanky. 

 
 
V lednu přijímala blahopřání paní 

Milada Lančová z Palkovic, v únoru 
pak paní Jiřina Kulová, rovněž  z Pal-
kovic. 

 
 

 
Jubilantkám přejeme do dalších let 

hodně zdraví, spokojenosti a životního 
elánu. 

Zastupitelstvo obce Palkovice,  
Rada obce, SPOZ a Tisková komise 

Palkovických listů 
 
 

23. dubna před padesáti lety si řekli 
v Kozlovicích své „ano“ manželé Bře-
tislav a Drahomíra Bačovi z Myslíka.  

Mnoho štěstí, zdraví a lásky jim do 
dalších společných let přejí synové 
s rodinami.  

 
 
 

Rozloučili jsme se… 
 
      Život jde dál, jak tiché řeky proud, 
      jen bolest v srdci zůstává 
      a nedá zapomenout... 
 
 
 
 

Teplého jarního sluníčka se nedočka-
li. V měsíci únoru a březnu 2010 své 
nejbližší navždy opustili: pan Josef Kusý, 

paní Marie Nováková, paní Zdeňka Šru-
bařová, pan Stanislav Trojčínský a paní 
Zdeňka Špačková. Všichni zesnulí byli  
z Palkovic. 

 
Všem pozůstalým vyslovujeme tímto 

hlubokou a upřímnou soustrast. 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice,  
Rada obce, SPOZ a Tisková komise 

Palkovických listů. 
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Odešel pracovitý včelař, dobrý kamarád a přítel. Včelaření se mu stalo koníč-

kem a láskou. Pan Stanislav Trojčínský byl člověk velmi pracovitý a obětavý. 
Naše ZO ztratila vzácného člověka, jenž byl ochoten vždy pomoci radou i vlast-
ním zapojením do řešení problémů se včelami. Zůstane vzorem pracovitosti pro 
ostatní členy organizace. Vzpomínat na něj budeme v tom nejlepším, byl to dob-
rý člověk. 

Čest jeho památce! 
Za včelaře z Palkovic Zdeněk Vycpálek 

 
 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení aktivity I. čtvrtletí: 
 

V  lednu se pro nepřízeň počasí ne-
konala plánovaná členská schůze. 

Ve středu 17. února se konala tato 
členská schůze,na které byla přednesena 
zpráva o činnosti za rok 2009 a sezná-
mení s plánem aktivity na rok 2010, 
včetně zprávy pokladníka a zprávy  
o chystaných akcích v léčebných zaříze-
ních. V diskusi zazněla připomínka, zda 
by mohly být veškeré plánované akce 
zveřejňovány na webu obecního úřadu. 
Po schůzi nám vyprávěl pan Jaroslav 
Pešat ze Zelinkovic své zážitky ze vzdá-
lené Aljašky. Vyprávění bylo doprová-
zeno fotografiemi z lovů medvědů a dal-
ších severských zvířat a ptáků. 

- Ve středu 10. března se konala tra-
diční společenská akce “Vám ženy“ 
k MDŽ s bohatým kulturním progra-
mem. Před naplněným sálem vystoupily 
nejdříve starší mažoretky “Jiřinky“ 
z Paskova, po nich zahrál na cimbál pan 
Ing. František Huška, směs národních 
písní zazpívala mladičká Kateřina Kou-

láková. Hlavním hostem večera byl Laš-
ský král Viluš I. alias Mgr. Zdeněk Kruli-
kovský, který zazpíval lašskou hymnu  
a při doprovodu klavíristy pak několik 
operetních árií. Na závěr vystoupila sku-
pina Klubu důchodců z Krmelína se svý-
mi písněmi opěvující Palkovice a Krme-
lín a naše Pobeskydí. Písně zpíval celý 
sál. Je třeba připomenout, že s tímto 
klubem má náš klub již patnáctileté 
sdružené přátelství. Na závěr nutno po-
děkovat místostarostovi panu Kubalovi 
za vzornou technickou pomoc. 

 
Plánovaná aktivita na 2. čtvrtletí: 

- Ve středu 14. dubna pořádáme 
ozdravný pobyt v léčebně na Hůrkách. 
Odjezd je ve 13 hodin za restaurací 
Kubala, cena zájezdu 20 Kč. 

- Středa 28. dubna zájezd na burzu 
do Polského Těšína s odjezdem v 7.30 
za restaurací Kubala. Cena zájezdu  
80 Kč. Přihlášky na oba zájezdy od  
l. dubna v novinovém kiosku. 

- Ve středu 19. května vlastivědný 
zájezd na Opavsko a Krnovsko s návště-
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vou Památníku v Hrabyni. Přihlášky od 
l. května v novinovém stánku. 

- Ve středu 16. června tradiční “sma-
žení vaječiny“ na Bařině se začátkem  
v 16 hodin. 

 
Jubilanti: 

Duben – Fajkusová Marie (13. 4.), 
Fucimanová Vítězslava (14. 4.) 
 

Květen – Juřenová Ludmila (2. 5.)  
a Zlá Milada (30. 5.) Blahopřejeme! 

 
Noví členové: 

Vítáme do svých řad nové členy: 
Věru Saranovou a Pavla Sarana! 

Přijmeme i další nové členy do naše-
ho klubu. 

Zprávu podává výbor  
Seniorklubu Palkovice 

 
 
 

 

Recepty pro Vás 
 

 
Nakládané kuřecí řízky 
 
600 g kuřecích řízků 
2 lžíce bramborového škrobu 
2 celá vejce 
1 lžičku pepře 
1 lžičku soli 
1 lžičku hořčice 
2 – 3 stroužky 
česneku 
kari 

několik kapek Maggi 
2 lžíce oleje 

 
Kuřecí řízky naklepeme. Z vajíček, 

oleje, bramborového škrobu, prolisova-
ného česneku a koření umícháme omáč-
ku, do které naložíme naklepané řízky  
a necháme je v ledničce do druhého 
dne. Pak řízky smažíme po obou stra-
nách na rozpáleném oleji. Podáváme 
s hranolky nebo bramborovou kaší. 

 
 
Hermelín v bramboráku 
 
2 hermelíny, 6 brambor, hladká mouka, 
pepř, sůl, majoránka, kmín, česnek, 1 - 
2 vejce, trochu teplého mléka 
 

Brambory oloupeme a najemno na-
strouháme. Vodu z brambor slijeme. 
Brambory zalijeme teplým mlékem, při-
dáme majoránku, kmín, prolisovaný čes-
nek, vejce a zahustíme moukou. Osolí-
me a dobře promícháme. Hermelín po-
délně rozkrojíme na dva stejné plátky. 

Na pánvičce (na rozpáleném tuku) vy-
tvoříme tenčí placku z těsta, chviličku 
opečeme. Na předpečenou placku vlo-
žíme kolečko hermelínu a na hermelín 
dáme trošku bramborového těsta. Opa-
trně dokola utěsníme těsto, aby nám 
hermelín nevytekl. Pomalu obrátíme  
a pečeme dozlatova. Naplněný brambo-
rák ještě můžeme na chvíli vložit do „fri-
ťáku“, abychom měli jistotu, že je bram-
borák i uvnitř propečen. Jako přílohu 
můžeme zvolit pečené brambory. 
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Kino 
 

 
V PÁTEK 2.4.2010  
KINO NEHRAJE. 
 
KNIHA PŘEŽITÍ 
Nový americký dobrodružný akční 
film. Post-apokalyptický příběh, kdy 
osamělý muž putuje napříč Amerikou, 
aby ochránil posvátnou knihu, ve kte-
ré je ukryto tajemství, jak zachránit 
lidstvo. 
PÁTEK 9.4.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
118 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 11. Února 2010 
 
 
 
 

LÍTÁM V TOM 
Nová americká komedie. Příběh muže, 
který žil s hlavou v oblacích 
PÁTEK 16.4.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky, 
109 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 28. Ledna 2010 
 
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 
Druhé pokračování americké rodinné 
komedie. Jsou zpět a nejsou sami. 
NEDĚLE 18.4.2010 V 16.00 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
88 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 24. Prosince 2009 
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POUTA 
Nová česká krimi - detektivka. Thriller 
o temnotě a lásce, zničení a osvobo-
zení, vězení a útěku. 
PÁTEK 23.4.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
145 minut, klasický,  
premiéra: 4. Února 2010 
 

MORGANOVI 
Nová americká romantická komedie. 
V hlavní roli Hugh Grant a Sarah Jes-
sica Parker. 
PÁTEK 30.4.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české titulky, 
103 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 4. Února 2010 
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Obecní úřad Palkovice a Občanské sdružení Diakonie Broumov  

 

VYHLAŠUJÍ 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční: 
ve středu 19. 5. 2010    15 – 18 hodin 
v sobotu 22. 5. 2010           8 – 11 hodin 

 

místo:  hala Obecního úřadu Palkovice 
(naproti Restaurace pod Habešem) 

 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 
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- Trápí vás osobní problémy a potřebovali byste se o nich poradit? 
- Zadlužili jste se a nedaří se vám půjčky splácet? 
- Nevíte jaká máte práva při propuštění ze zaměstnání? 
- Koupili jste při prodejní akci nevýhodně zboží, které vlastně nepotřebujete? 
- Potřebujete poradit při uzavírání nájemní smlouvy? 
 

Tyto a podobné problémy často přivádějí lidi různého věku do Poradenského centra, které sídlí 
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Svou situaci zde mohou řešit se sociální pracovnicí nebo 
s psychoterapeutkou. Naše služby jsou bezplatné a při návštěvě ani nemusíte uvádět své jméno ne-
bo bydliště. Zřizovatelem je Charita Frýdek-Místek. 
 
Poskytujeme tyto služby: 
 sociálně právní poradenství v oblastech: 

o pracovněprávní vztahy 
o majetkoprávní vztahy 
o rodina, rodinné právo a mezilidské vztahy 
o sociální dávky, pomoc a pojištění 
o bytová problematika 
 

 dluhové poradenství: 
o informace o možnostech řešení situace při zadlužení 
o pomoc při sestavování splátkových kalendářů 
o pomoc v korespondenci s věřiteli a exekutory 
o pomoc s podáním návrhu na povolení oddlužení 
o informace a rady těm, kdo uvažují o zadlužení 
o odpovědi na dotazy dlužníků a věřitelů 
 

 rodinné poradenství a psychoterapii v situacích: 
o prožívání náročných životních období 
o vztahových problémů 
o konfliktních situací v rodině 
o mezigeneračních nebo výchovných obtíží 
o psychosomatických problémů 
 

Kde nás najdete:      Poradenské centrum najdete ve Frýdlantě n.O., ve staré budově městského   
                                       úřadu, vchod z parku (v patře nad notářstvím). 
 
Konzultační hodiny: (Vpondělí a ve středu od 16 hod. pouze pro objednané.) 
                                       Pondělí:         7-11 13-18 
                                       Úterý:               13-15 
                                       Středa:         7-11 13-18 
                                       Čtvrtek:         7-11 
 
Kontakty: Poradenské centrum, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant n.O. 
telefon: 595 171 681, mobil: 737 627 827 (sociálně právní a dluhové poradenství),  
603 356 766 (rodinné poradenství a psychoterapie) 
email: poradna.frydlant@centrum.cz, web: www.fm.charita.cz/poradna 
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Zámečnická pohotovost 
Filip Záviš 

Kolaříková 1588, Frýdek-Místek 
tel. 732 109 105 

 
• NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ – byty, automobily, trezory, zámky všeho druhu 
• BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE 
• KLÍČE – ZÁMKY – KOVÁNÍ – AUTOZÁMKY - AUTOKLÍČE – výroba, ser-
vis, montáž, systémy generálního klíče, dveřní zavírače 
• PORADENSTVÍ A NÁVRH MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ ZDARMA 
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Termínový kalendář 
 

 
  4. 4. Hurčánek – velikonoční zábava, 18.00 – restaurace Pod Habešem 
11. 4. Regionální přehlídka pódiových skladeb, 10.00 – tělocvična Palkovice  
14. 4. Seniorklub – ozdravný pobyt na Hůrkách, 13.00 odjezd od rest. Kubala 
18. 4. Krajský přebor ve sportovní gymnastice, 10.00 – tělocvična Palkovice  
25. 4. Krajská přehlídka pódiových skladeb, 10.45 – tělocvična Palkovice 
28. 4. Seniorklub – zájezd na burzu do Polského Těšína,  

7.30 odjezd od rest. Kubala 
19. 4. Seniorklub – vlastivědný zájezd na Opavsko a Krnovsko 
  9. 5. Divadelní představení kulturní dům 18.00 
16. 6. Seniorklub – tradiční „smažení“ vaječiny, 16.00 na Bařině 
 
 

 

 
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, M. Mertová,  

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 10. dubna 2010. Vychází osmkrát ročně. 






