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Pranostika 
 

 
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí. 

Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje,  

ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 

O svatém Mikuláši často snížek práší. 

Chodí-li se v adventu bez kožicha, bude se v postě jistě nosit. 

O svaté Albíně schovej se do síně. 

Jaký prosinec - takový červen. 
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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané 
máme zase po volbách a můžeme začít klidně pracovat 

a starat se o normální věci a nejen „o politiku“. Samo-
zřejmě vám mnohokrát děkuji za vaši podporu a hlasy, 
které jste nám, tím mám na mysli celé vedení obce, po-
skytli. Myslím si ale, že necelých 60% volební účasti není 
mnoho, ale s tím se asi dá jen málo co dělat.  

V novém volebním období nás jako obvykle čeká 
spousta práce. V příštím roce budeme opět pokračovat ve 
stavbě dalších dvou etap kanalizace, a to je Palkovice směr 
Myslík a Drážky, a Myslík směr čistička odpadních vod 
Kozlovice. Na stole nám leží projekt pro stavbu chodníku směrem k benzínové 
pumpě a dál na začátek vesnice. Dále máme již stavební povolení na stavbu nové 
mateřské školy v areálu základní školy. A chystá se projektová dokumentace na 
propojení obce s cyklostezkou okolo Olešné. Dokončení kanalizace Osady a Podhůří 
čeká na své stavební povolení. Mnohým z vás  a i mě se zdá, že pořád dokola omí-
láme kanalizaci, když prioritou jsou sjízdné cesty a budování chodníků. Musíme 
ovšem postupovat systematicky a bez odkanalizování alespoň 80% vesnice ztratíme 
nárok na jakékoliv dotační tituly. Samozřejmě budeme pokračovat v projektování 
chodníků jak směr Podhůří a Chlebovice tak Myslík směr Kozlovice. Další věci jako 
stavba amfiteátru či výletiště nebo revitalizace obecních domů nás samozřejmě také 
neminou. Skoro všichni kandidáti do zastupitelstva slibovali rekonstrukci či změnu 
centra obce, což nevím, jestli vám v tomto volebním období můžu slíbit, ale každo-
pádně jakési kroky jsou již uskutečněny.  

Věřím, že se nám bude spolu opět dobře spolupracovat a podaří se alespoň část 
našich předsevzetí splnit k vaši spokojenosti, a že se nám bude v Palkovicích a na 
Myslíku zase o něco lépe žít a bydlet. 

Váš starosta Radim Bača 
 
 
 
 

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Palkovice – rok 2010 
 

Počet zapsaných voličů:  2505 
Počet odevzdaných obálek: 1462 
Volební účast:   58,36 % 
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Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs. v %

Počet 
mandátů

1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 570 22,91 4 

2 Česká str.sociálně demokrat. 3 922 19,66 3 

3 Komunistická str.Čech a Moravy 2 163 10,84 1 

4 Občanská demokratická strana 2 435 12,21 2 

5 TOP 09 3 123 15,65 2 

6 Nezávislí 3 737 18,73 3 
 
Zvolení členové zastupitelstva obce: 
Radim Bača    Martin Kurečka 
Slavomír Bača    Ing. Vratislav Obadal 
Ing. Josef Bílek    Ing. Tomáš Opěla 
Mgr. Petr Gřes    Bc. Martin Polášek 
Ing. Tomáš Huďa   Dalibor Rada 
Mgr. Jan Kasperčík   Mgr. Ludmila Skarková 
Mgr. Věra Krpcová   Ing. František Žídek 
Aleš Kubala      

 
 
 

 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 30.9.2010 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Schvaluje: 
1) Program jednání Zastupitelstva obce Palkovice. 
2) Členy návrhové komise ve složení Dalibor Rada, Stanislav Harabiš, Aleš Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr.Věra Krpcová, Ing. Tomáš 

Opěla. 
4) Kontrolu usnesení z 22. zasedání ZO a zápisu jednání rady obce z 16.8.2010. 
5) Zadání Územního plánu Palkovice. 
6) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 

FM/97/d/2010/Sk mezi Obcí Palkovice a Moravskoslezským krajem.. 
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7) Na základě rozhodnutí komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné za-
kázky „Dostavba kanalizace , III.etapa, Palkovice“ smlouvu o dílo č. 
7047/10/0734 s vítěznou firmou Ing. Bronislav Vala, IČ 41549007, v ceně 
19.519.372,-Kč bez DPH.  

8) Obecně závaznou vyhlášku č.9/2010 o místních poplatcích. 
9) Na základě návrhu vyřazení DHM z evidence dle přílohy č.1 zápisu. 
10) Bezúplatný převod pozemku parc.č.3100/5 k.ú. Palkovice o výměře 478 m2, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví České republiky, Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce Palkovice. 

11) Darovací smlouvu mezi Jaromírem a Marjou Gřesovými, Jiřím a Irenou Magdo-
ňovými a Obcí Palkovice o převzetí pozemku parc.č. 6/1 k.ú. Palkovice, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, do majetku obce. 

12) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a manžely Marií a Břetislavem Bujnocho-
vými, Palkovice 252 o prodeji pozemku parc.č. 1449/2 k.ú. Palkovice. 

13) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a manžely Štěpánkou a Pavlem Fišerovými, 
Rovenská 10, Zelinkovice o prodeji pozemku parc.č. PK 234/6 k.ú. Lysůvky. 

14) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a panem Jiřím Chlebkem, Palkovice 45 o 
odkupu pozemku parc.č. 571/2 k.ú. Palkovice. 

15) Finanční dotace na podporu činnosti spolkům a zájmovým organizacím dle pří-
lohy č. 2 zápisu. 

16) Přijetí neinvestiční účelové dotace rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 
2010 ve výši 5 600,-Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH. 

17) Přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 9 000,-Kč na náhradu ušlé mzdy členů 
jednotek SDH. 

18) Přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 29 400,-Kč na úhradu nákladů jedno-
tek SDH v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu 2010. 

19) Zrušení pohledávek obce v celkové výši 35 695,-Kč dle přílohy č. 3 zápisu. 
20) Smlouvu mezi Obcí Palkovice a SMVaK Ostrava a.s. o nájmu a provozování 

vodního díla – vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku obce, s platností do 
31.12.2011. 

21) Smlouvu mezi Obcí Palkovice a SMVaK Ostrava a.s. o nájmu a provozování 
vodního díla – kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku obce, s platností do 
31.12.2011. 

22) Zpracování finančního projektu na akci „Dostavba kanalizace III. etapa“ za cenu 
35000,- Kč bez DPH.  

23) Rozpočtové změny č.1 dle přílohy č.4 zápisu. 
 
II. Bere na vědomí: 
1) Vyhodnocení projednání návrhu zadání Územního plánu Palkovice. 
2) Dopis manželů Anny a Milana Čulákových s vyjádřením k záměru prodeje a 

pronájmu části pozemku parc.č. 1215/6 k.ú. Palkovice. 
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3) Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek – Místek, příspěvko-
vá organizace ve školním roce 2009/2010. 

4) Na základě žádosti základní školy bezplatné poskytnutí prostor školy ve dnech 
29.-30.10.2010 za účelem uspořádání podzimní pěstitelské výstavy. 

5) Posouzení hospodaření v lesích obce Palkovice. 
6) Informaci o výsledku výběrového řízení na dodavatele stav. prací na akci „Do-

stavba kanalizace, III. etapa, Palkovice“. 
 

III. Zamítá: 
1) Uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Palkovice a manžely Evou a Karlem Lukešo-

vými, Palkovice 653, a manžely Janou a Pavlem Najdkovými, Palkovice 652, o 
prodeji pozemku parc.č. 1215/12 a dílu „a“ parc.č. 1215/6 k.ú. Palkovice dle 
geometrického plánu č. 1538-65/2010. Zastupitelstvo obce navrhuje pronájem 
výše uvedených pozemků za cenu 10,- Kč /1m2 za rok na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

 
IV. Ukládá: 
1) Starostovi obce projednat a podepsat dodatek ke smlouvě se zpracovatelem no-

vého územního plánu na zajištění zpracování EIA v termínu do 15.10.2010. 
2) Starostovi obce projednat a podepsat smlouvu s p.Oldřichem Štěrbou na prová-

dění stavebního dozoru na akci „Dostavba kanalizace, III. etapa, Palkovice“ za 
nabídkovou cenu 184 333,- Kč v termínu do 15.10.2010 

 
V Palkovicích dne 30.9.2010 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 

 
Usnesení 

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice (ustavující zasedání), 
 které se konalo 10.11.2010 v Restauraci pod Habešem  v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o 

obcích 
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II. Volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích: 
1) Starosta obce   Radim Bača 
2) Místostarosta obce    Aleš Kubala 
3) Další členové rady obce  Mgr. Věra Krpcová 

      Ing. Tomáš Opěla 
      Ing. František Žídek 
 

III. Schvaluje: 
1) Upravený program jednání Zastupitelstva obce Palkovice dle přílohy č.1 zápisu. 
2) Členy návrhové komise ve složení Mgr.Bc. Jan Kasperčík, Mgr. Věra Krpcová, 

Aleš Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Tomáš Huďa, Bc.Martin Polá-

šek. 
4) Volební řád Zastupitelstva obce Palkovice. 
5) Členy volební komise ve složení Slavomír Bača, Martin Kurečka, Mgr. Ludmila 

Skarková. 
6) Volbu jednoho místostarosty. 
7) V souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon starosty a mís-

tostarosty obce budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. 
8) V souladu se schváleným volebním řádem zastupitelstva obce provedení volby 

starosty obce, místostarosty obce a dalších tří členů rady obce veřejnou volbou. 
 
V Palkovicích dne: 10.11.2010 
 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
 
 

 

Základní škola a mateřská škola... 
 

 

 

Nový školní rok 2010/11 v ZŠ  
a MŠ Palkovice 
 

V novém školním roce bylo přijato 
do 1. ročníku celkem 26 dětí (8 chlapců 
a 18 dívek), třídní učitelkou je paní Mgr. 
Miroslava Kubalová. 

Na 1. stupni se bude učit 140 dětí 
v 5 třídách, na 2. stupni 107 dětí ve 4 
třídách. Celkem máme ve škole 247 dě-
tí, 109 chlapců a 138 dívek. 
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V době letních prázdnin byla prove-
dena rekonstrukce mateřské školy, ale 
ani tak nemohli být přijati všichni zájem-
ci. Letos MŠ navštěvuje celkem 80 dětí. 
Další rozšíření kapacity ve stávajících 
prostorách už není možné, v případě 
příznivého vývoje dotací zahájí obec na 
připraveném pozemku výstavbu nové 
mateřské školy. 

V pedagogickém sboru školy je cel-
kem 16 učitelek a učitelů a 1 asistentka. 
Ve školní družině jsou v provozu již 3 
oddělení, činnosti ŠD se v odpoledních 
hodinách účastní 80 dětí. Provozní doba 
ŠD byla na žádost rodičů rozšířena, ráno 
od 6.00 do 7.30, odpoledne od 11.20 
do 16.30. 

V mateřské škole pracuje 6 učitelek 
pod vedením vedoucí učitelky paní Hany 
Kusinové. Provoz školy a mateřské školy 
dále zajišťuje paní účetní Martina Vyvia-
lová, 7 provozních zaměstnanců pod 
vedením školníka pana Zdeňka Muroně, 
a provoz školní jídelny 6 zaměstnanců 

pod vedením vedoucí školní jídelny paní 
Hany Jurenkové. 

V době po vyučování škola žákům 
nabízí nepovinné předměty sportovní 
hry a náboženství a tradičně také zájmo-
vé kroužky, např. rybářský, výpočetní 
techniky, přírodovědný, sportovní, vý-
tvarný, pěvecký, volejbalový, a keramic-
ký. Žáci mohou pod dohledem učitelů 
odpoledne využívat pro školní přípravu 
také školní knihovnu a Internet. 

Ve dnech školního vyučování v době 
od 16 do 18 hodin mohou žáci sporto-
vat na školním hřišti, ale v této době již 
škola nezajišťuje nad žáky dohled, zod-
povědnost je pouze na jejich zákonných 
zástupcích. 

Děkuji všem zastupitelům Obce Pal-
kovice za pochopení a podporu školy. 
Věřím, že i nové zastupitelstvo bude 
školu nadále podporovat, a umožní tak 
její další rozvoj. Přeji všem žákům a za-
městnancům klidný školní rok. 

 
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

 
 
 
 

Pobyt rakouských dětí u nás 
 

V roce 2003 vznikla spolupráce mezi 
naší školou, ZŠ Komenského ve Frý-
dlantu nad Ostravicí, ZŠ Kunčice pod 
Ondřejníkem a základní školou v ra-
kouském Kilbu, který se nachází v Dol-
ních Rakousích, asi 25 km od St. Pöltnu 
a 80 km od Vídně. Společným cílem by-
lo rozvíjet komunikační schopnosti žáků 
v německém a anglickém jazyce, se-

známení žáků s odlišnými zvyky a kultu-
rou, poznávání reálií sousedních zemí. 

V letošním roce se uskutečnil již čtvr-
tý výměnný pobyt. Naše děti strávily tý-
den od 8. 2. 2010 – 12. 2. 2010 v Ra-
kousku a ve dnech 4. 10. – 8. 10. 2010 
nás přijelo navštívit 40 žáků z Kilbu.  

V pondělí 4. 10. odpoledne už naše 
děti a jejich rodiče netrpělivě očekávali 
ve škole příjezd rakouských dětí k nám – 
trochu s obavami, jak se s nimi dorozu-
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mí, ale zároveň se zvědavostí, co nové-
ho tento týden přinese. Po přivítání byly 
děti přiděleny do našich hostitelských 
rodin a začalo počáteční seznamování 
dětí, první cizojazyčné konverzace. 

V úterý po večeru stráveném s čes-
kou rodinou si rakouské děti měly mož-
nost navzájem sdělit své dojmy ve škole. 
Po prohlídce školy byli žáci rozděleni do 
skupin a každá skupina do různých vyu-
čovacích hodin dle rozvrhu (Aj, Čj, Ch, 
Z, M, Vzv), kde se Rakušané snažili spo-
lu s pomocí našich žáků a učitelů zvlád-
nout připravené úkoly. Většina našich 
žáků se aktivně, se zápalem pustila do 
překonávání jazykové bariéry. Někteří 
zjistili, že to není až tak těžké se s nimi 
dorozumět, pokud mají alespoň základní 
znalosti jazyka (němčiny, angličtiny). Ná-
sledoval oběd, chvilka čekání na auto-
bus, kterou zkrátil stolní fotbal či stolní 
tenis na chodbě naší školy. Po příjezdu 
zbývajících Rakušanů se vydali na pro-
hlídku Obecné školy v Kozlovicích, pro-
jeli se vláčkem Podhoráčkem na Hukval-
dy a zpět. Odpolední program byl za-
končen prohlídkou jízdárny v Kozlovi-
cích, ukázkami výcviku westernových 
koní a krátkou projížďkou odvážlivců. 
Poté se všichni Rakušané vrátili do hos-
titelských rodin. 

Středa byla věnována sportu. Počasí 
nám přálo, takže jsme se mohli vydat do 
Trojanovic do Ráztoky, vyjet lanovkou na 
Pustevny, prohlédnout si Maměnku a Li-
bušín, stavby Dušana Jurkoviče, z vy-
hlídky Cyrilka dohlédnout do Polska a na 
Slovensko a projít se k soše pohanského 
boha Radegasta a zpět. Pak jsme sjeli au-
tobusem do Rožnova pod Radhoštěm do 
Gibon parku, kde na rakouské děti čeka-

lo šplhání v lanovém centru. Všichni od-
cházeli spokojení, někteří i trochu vyčer-
paní, ale všichni byli rádi, že to zvládli. 
Pak už následovala cesta zpět do Palko-
vic, Frýdlantu n.O. a Kunčic p.O.. 

Ve čtvrtek Rakušané navštívili dopo-
ledne v Ostravě zoologickou zahradu, po-
té byl pro ně připraven v planetáriu spe-
ciální program - 3D vesmír s výkladem 
v němčině. Po návratu do škol si je naše 
děti vyzvedly a odvedly domů, kde na ně 
čekalo celé odpoledne s hostitelskou ro-
dinou. Někteří si šli zaplavat do aquapar-
ku, zahrát bowling, jiní podnikli výlety do 
okolí (Štramberk, Hukvaldy, Ostrava) a 
jiní strávili společný čas u různých spole-
čenských her a u večeře ve stylové re-
stauraci. 

Týden uběhl a nastal pátek 8. 10., 
den odjezdu a tím i loučení, poslední 
společné fotografie a příslib brzkého 
kontaktu. Některé dvojice dětí si na sebe 
za ten týden tak zvykly, že jim bylo 
opravdu líto, že se musí rozloučit, sem 
tam ukápla i nějaká slza. 

Myslím si, že se týdenní pobyt ra-
kouských dětí u nás vydařil a rakouské 
děti i jejich pedagogický doprovod odjíž-
děli spokojeni, naplněni spoustou do-
jmů, zážitků a s novými zkušenostmi. 
Velkou zásluhu na tom mají rodiče, kteří 
rakouské děti ubytovávali a celý týden se 
jim věnovali, za což jim moc děkuji. Vě-
řím, že i v příštím školním roce, kdy 
proběhne další výměna, budou s ubyto-
váním opět nápomocni. Poděkování pa-
tří také vedení naší obce, vedení školy a 
učitelům, všem, kteří svou troškou při-
spěli ke zdárnému průběhu výměnného 
pobytu. 

Mgr. Jitka Krpcová 
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Stolní tenis – okresní kolo 
 

Ve čtvrtek 21. 10. 2010 se 
v tělocvičně v Palkovicích uskutečnilo 
okresní kolo ve stolním tenise. Tohoto 
sportovního klání se zúčastnilo celkem 
jedenáct družstev ze šesti základních 
škol, které bojovaly ve dvou kategoriích 
(mladší hoši – 6.-7.ročník, starší hoši – 
8. -9.ročník).  

Naši kluci po parádních výkonech 
obsadili v mladší kategorii 1. místo se 
skóre 16:0. Složení vítězného družstva: 

J. Slípek, D. Kunz, A. Farský, J. Bajtek 
a L. Vyvial. Starší kluci prohráli pouze 
se ZŠ Kozlovice a ztratili tak cenné body 
k postupu do krajského finále, které se 
uskuteční v Opavě. Skončili na 2. místě 
za vítězným družstvem z Kozlovic, kte-
rému budeme držet palce. Složení druž-
stva starších chlapců: V. Weigert, M. 
Schmidt, M. Krpec, M. Menšík. 

S pocitem dobře odvedené práce 
bych chtěl za spolupráci poděkovat pa-
nu Weigertovi. 

Mgr. Pavel Tomalík 
 
 
 
 

Školní družina  
při ZŠ a MŠ Palkovice 

 
V sobotu 2. 10. 2010, opět jako 

každý rok, uspořádaly vychovatelky ŠD 
pro děti ZŠ a MŠ v Palkovicích tradiční 
Drakiádu. I když nebylo příliš ideální 
počasí k pouštění draků, děti ani rodiče 
to neodradilo a v 10 hod. se na par-
kovišti pod sjezdovkou začínali scházet 
se svými draky. Letos byla účast mimo-
řádně veliká. Někteří draci byli koupení, 
někteří vyrobení doma. Všichni byli 
krásní a barevní. Děti dostaly hned při 
startu bonbónky, aby se jim lépe běhalo. 
Někteří pouštěli draky přímo na par-
kovišti nebo na poli, a ti odvážnější si 
troufli vyběhnout přímo na sjezdovku. 
Na závěr jsme uspořádali velký závod. 
Nejdříve soutěžily děti s draky, které si 
spolu s rodiči vyrobily doma a potom 
nastoupily děti s draky koupenými. Jako 
každý rok bylo velmi těžké vybrat ty 
nejlepší, protože draků bylo hodně a 

nakonec létali opravdu všichni. Letos 
bohužel přišli s vyrobenými draky jen 3 
závodníci, proto se umístili úplně 
všichni. Nakonec jsme vybrali těchto 10 
nejlepších. 
 
Kategorie vyrobených draků: 
1. místo Rajnoch Adam 
2. místo Klárka, Vojta a Vítek Pavlasovi 
3. místo Galásek Jonáš 
 
Kategorie koupených draků: 
1. místo Barunka a Jonáš Kaňovi 
2. místo Tylečková Katka 
3. místo Mičková Monika 
4. místo Štefek Dominik 
5. místo Krpcová Monika 
6. místo Menšík Ladislav 
7. místo Šigutová Nela 
 

Děti dostaly za odměnu spoustu dár-
ků, džus a oplatek, takže spokojené by-
ly, alespoň si myslím,úplně všechny. Na 
závěr se děti mohly svézt na koních, za 
což děkuji p Bačovi. 
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Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem sponzorům, díky nímž mohly být 
děti odměněny. 

Velké poděkování patří také p. 
Trochtovi, který nám umožnil Drakiádu 
pod sjezdovkou uspořádat. 

Letošní ročník byl opět velmi vyda-
řený. Děti i rodiče odcházeli s úsměvem 

na tvářích a já se těším, až se opět uvi-
díme příští rok. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
paní Renátě Morysové, která byla velmi 
ochotná a zdarma opravila dětem ve ŠD 
jejich oblíbené molitanové kostky. 

 
Xenie Rajnochová, vychovatelka ŠD 

 
 
 
 

Kulturně společenské a sportovní 
akce za poslední roky 
 

Pokud je člověk pozorným čtenářem 
palkovických listů, nemohl si nevšim-
nout, že v naší obci proběhlo za posled-
ní roky nesčetné množství kulturně spo-
lečenských i sportovních akcí. Dovolte 
mi malé shrnutí. Začátek kalendářního 
roku již tradičně patří novoročnímu vý-
stupu na Kubánkov, kde se scházejí ob-
čané nejen palkovští, ale i z okolních 
vesnic. Začátek roku také patří plesové 
sezóně. Za poslední roky se každoročně 
uskutečnilo až 8 společenských večírků 
či plesů. Pořadateli byli KDU-ČSL, 
Sdružení rodičů při ZŠ, oddíl odbíjené, 
Enduro, Hasiči (2 plesy), Myslivecké 
sdružení (dvoje Myslivecké hody), a to 
většinou v Restauraci pod Habešem. 
Také děti měly svůj dětský karneval. 
Zpravidla na jaře se odehrála v místním 
kině divadelní představení – jen pro při-
pomenutí – např. Paní ministrová, 
Rychlé šípy, Hrobka s vyhlídkou, Jo, 
není to jednoduché. K jaru také patřila 
buď májová zábava či posezení u cimbá-
lu. O program se vždy zasloužil palko-
vický dětský folklorní soubor Hurčánek a 

k poslechu i tanci zahrála jejich cimbálo-
vá muzika. Červen patřil a bude patřit 
dětem a jejich Dětskému dni, který se 
odehrával na Bařině díky organizaci 
Hokejového oddílu HC Palkovice a jak 
jinak než pouti a k ní patřící pouťové 
zábavě. O tu se poslední roky zasloužila 
skupina Sagar. Taktéž se stalo již tradicí, 
že konec srpna je věnován snad největší 
kulturně společenské akci obce Dožín-
kám. V letošním roce bylo léto zpestře-
no koncertem rockového charakteru. 
Na podzim proběhly tradiční Rybářské 
hody na Hůrkách, lampionový průvod a 
v závěru roku po různých Mikulášských 
zábavách Vánoční jarmark v prostranství 
u školy a Adventní koncert v kostele. To 
jsou akce, které se většinou pravidelně 
opakovaly. Kromě nich proběhl v kino-
sále i tělocvičně mezinárodní kulturní 
festival dětské tvořivosti FEDD. 

Ke kultuře v obci patří také provoz 
místního kina, což není už tak časté 
v okolních obcích. Pro zpestření letních 
večerů určitě přispělo i promítání letního 
kina. 

Je třeba také připomenout sportovní 
akce za poslední roky. Protože naše tři 
tělocvičny a celý sportovní areál umožňují 
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široké sportovní vyžití, nelze zdaleka po-
stihnout akce všechny. Proto zmínka jen 
o těch významnějších. Pravidelně se ko-
naly turnaje žáků ve fotbale, soutěž ve 
stolním tenise „O pohár starosty“, regio-
nální a krajská přehlídka pódiových skla-
deb, regionální a krajský přebor sportov-
ní gymnastiky. Také se v naší obci usku-
tečnily turistické závody a to nejen kraj-
ský pohár, ale i republiková soutěž, re-
publikové finále ve sportovní gymnastice 
žactva AŠSK, mezinárodní soutěž v mo-
tokrosu XCOUNTRY, soutěž v aerobiku 
– Aerobikstar. U příležitosti přestavby a 
znovuotevření tělocvičny se konala spor-
tovní akademie s exhibičním vystoupe-
ním ve stolním tenise mezi Jindřichem 
Panským a Milanem Orlowskim. Snad 
největším sportovním úspěchem místních 
volejbalistů byl postup do II. národní ligy. 
Právě to, že máme dva sportovní sály, 
umožnilo, že tzv. baráž se konala právě u 
nás v Palkovicích. A to jak u družstva 
mužů, tak i žen. 

Nelze opomenout také tradiční noční 
soutěž hasičů „O pohár starosty obce 
Palkovice“, která probíhala na palkovic-
ké sjezdovce a také oslavu vzniku hasičů. 

K dění obce patří i akce, které se 
uskutečnily na Myslíku. Tak např. tra-
diční Hasičský ples, dětský den, pouť do 
Lurd, fotbalové turnaje, také u příležitos-
ti myslíkovské poutě, hasičské soutěže, 
oslavy založení Hasičů, či tradiční lyžař-
ské závody na tamější sjezdovce. Také 
se zde uskutečnila regionální turistická 
soutěž „Sportu pro všechny“. 

Toto je zhruba výčet akcí, které se 
uskutečnily v naší vesnici za posledních 
pár let. Není jich málo a to určitě ještě 
nejsou všechny. Vždyť spoustu akcí 
uspořádali naši senioři, děti z naší školy 
či členové různých dalších složek a or-
ganizací, které ve vesnici pracují. 

 
Za kulturně školskou a tělovýchovnou 

komisi Mgr. Věra Krpcová 

 
 
 
 

Zahrádkáři 
 

Poslední víkendové dny října pátek 
29. 10. a sobota 30. 10 využili zahrád-
káři z Palkovic k uspořádání výstavy 
ovoce, zeleniny, okrasných rostlin, ke-
ramiky a zahradní techniky. Ve spolu-
práci s vedením ZŠ v Palkovicích byla 
výstava instalována v jídelně a kolovně 
školy. Přestože celý letošní rok byl pro 
zahrádkáře velmi nepříznivý, ukázaly vy-
stavované výpěstky, že poctivá, svědo-
mitá práce a dlouholeté zkušenosti ne-

sou ovoce. Vystavováno bylo 114 ex-
ponátů. 

Návštěvníkům byly předvedeny che-
micky neošetřovaná jablka, hrušky, 
švestky s následným zpracováním suše-
ním nebo zavařením. Obzvláště sušená 
jablíčka a švestky ukázaly, že se nemu-
síme spoléhat na dovoz z „Tramtarie“. 
Ze zeleniny zaujal pěkný celer a výstavní 
plody cuket. Odborné zpracování zele-
niny ve formě šťáv předváděl Beskyd 
Fryčovice. Nejvíce chutnala šťáva jablko 
a zelí. 
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Pozornost budily i vystavované druhy 
okrasných dýní. Některé byly totiž nero-
zeznatelné od keramických exponátů. 
Keramické výrobky z rukou našich děti 
byly navrženy do republikové soutěže 
Mladý zahrádkář. Některé výrobky ze 
zahradní keramiky byly prodány přímo 
na výstavě. Vizuálním obohacením vý-
stavy byla ucelená kolekce aranžovaných 
sušených květin. Pro zlepšení dojmů 
však musíme příště zajistit stojany pro 
zavěšení. Výrobky fy. Husquarna - se-
kačky, pily, ochranné pomůcky atd. zau-

jaly především mužské návštěvníky. Po-
řadatelé během výstavy zaznamenali řa-
du pochvalných mínění a přijali i po-
chvalu  z úst předsedy Územního sdru-
žení FM. Výstavu navštívilo přes 120 
občanů a 18 dětí. 

Pořadatelé na základě vynaloženého 
propagačního úsilí a počtu obyvatel v 
naší obci očekávali větší zájem, ale zís-
kané zkušenosti nás vyzývají k organizo-
vání podobných akcí. 

 
za zahrádkáře František Huška 

 
 

 

Sport 
 

 
Sbor dobrovolných hasičů  
Palkovice 
Beskydská liga 2010 - 2. místo 
pro palkovické ženy 
 

Dne 30. 10. 2010 proběhlo ve Ska-
lici vyhlašování výsledků Beskydské ligy. 
Beskydská liga představuje sdružení 
Sborů dobrovolných hasičů, které jsou 
hodnoceny na vybraných soutěžích. Li-
ga existuje 6 let, v roce 2005 se účastni-
li pouze muži, od roku 2006 i ženy. 

V letošním roce se ligy zúčastnilo 15 
mužských a 10 ženských družstev. Ab-
solvovali jsme 14 pohárových soutěží. 

Všech 25 družstev obdrželo při vy-
hlašování diplom a malý dárek. První tři 
pohár a medaile. Družstva na prvním 
místě pak velký dřevěný putovní pohár. 
My jsme si ze slavnostního vyhlašování 
odváželi pohár za 2. místo v kategorii 
ženy a diplom za 10. místo za muže, 
kterým se letos moc nedařilo. 

Družstvo žen soutěžilo ve složení: 
Šárka Menšíková, Petra Opělová, Deni-
sa Vargová, Soňa Kanalášová, Eva Ga-
líková, Vendula Bačová, Lenka Sméka-
lová a Zuzka Bartošová. 

Družstvo mužů: Tomáš Opěla, Mar-
tin Polášek, Dan Varga, Marek Baďura, 
Tomáš Kuča, Petr Lepík, Pavel Švrčina, 
Karel Stavinoha, Martin Ramík 
 
Výsledky Beskydské ligy 2010 
Kategorie Muži   
1. Hájov  174 bodů  
2. Nová Ves  165 bodů  
3. Skalice  163 bodů  
4. Bystré  149 bodů  
5. Baška  116 bodů  
6. Vyšní Lhoty  114 bodů  
7. Pstruží  111 bodů  
8. Lhotka  111 bodů  
9. Fryčovice  108 bodů  
10. Palkovice 100 bodů  
11. Karolinka   95 bodů 
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12. Žabeň  82 bodů 
13. Brušperk  59 bodů 
14. Hukvaldy  53 bodů 
15. Soběšovice 47 bodů 
 
Kategorie Ženy 
1. Nová Ves  120 bodů 
2. Palkovice  99 bodů 
3. Hájov  90 bodů 
4. Vyšní Lhoty  80 bodů 
5. Fryčovice  77 bodů 
6. Lhotka  70 bodů 
7. Pstruží  69 bodů 
8. Baška  59 bodů 
9. Bystré  57 bodů 
10. Čeladná  35 bodů 
 

Při této příležitosti musím krátce 
vzpomenout na naše začátky před 11 le-
ty. Na soutěžích jsme potkávaly sotva tři  
 

ženská družstva. Dnes jich je někdy i 
patnáct. S každým rokem je konkurence 
větší a dobré umístění o to cennější. Ta-
ké technické vybavení sborů jde hodně 
kupředu. V požárním sportu velmi záleží 
na celkové souhře celého družstva. Jen 
malá chyba rozhoduje během necelých 
dvaceti sekund o celkovém umístění. 
Někdy rozhodují jen setiny. Proto je 
velmi důležitý trénink, o který se letos 
vzorně starala Denisa Vargová a patří ji 
za to velký dík. 

Poděkování patří také všem soutěží-
cím, těm, kteří se starali o naši techniku 
nebo nás jen přišli podpořit. 

Podrobnější informace o Beskydské 
lize můžete najít na webových stránkách 
www.beskydskaliga.cz 

 
Za SDH Palkovice Petra Opělová 

 
 
 
 
Z oddílu kopané… 
 

Už více než rok provádí činnost fot-
balový kroužek MŠ při ZŠ v Palkovicích. 
První trénink se uskutečnil 4. listopadu 
2009 za účasti 6 hráčů. Během školní-
ho roku 2009 - 2010 pak trénovalo 
průměrně 8 chlapců. Během roku jsme 
se seznamovali postupně se základy tě-
lesného cvičení a učili se postupně ovlá-
dat  míč. Cvičení probíhala ve škole a to 
ve středu od 12,30do 14,30 hod. Ve-
dení ZŠ v čele s panem ředitelem nám 
vytvářelo vhodné podmínky k trénová-
ní.V letošním školním roce 2010-2011 

pokračujme ve cvičení, které už více 
zaměřujeme na nácvik s míčem. Také 
počet chlapců  podstatně vzrostl a činí 
nyní 14 hráčů. Pomalu doplňujeme ma-
teriální vybavení a živě se připravujeme 
na první turnajové vystoupení. Turnaj se 
bude konat u nás v Palkovicích 12. pro-
since ve velké tělocvičně sportovního 
areálu. Začátek je stanoven na 8.00 ho-
din a my se těšíme, že předvedeme na-
šim rodičům i příznivcům kopané pěkné 
branky.  

 
Za fotbalový kroužek trenér   

František Huška 
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Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 

 
„Ať se na Vás stále  
jenom štěstí směje, 
ať se Vám splní vše, 
co si Vaše srdce  
přeje.“ 
 

V září oslavil své významné životní 
jubileum pan Václav Mičulka z Palko-
vic. 

V říjnu pak paní Josefína Martin-
ková a paní Eliška Mazochová, obě 
z Palkovic.  

V listopadu řady jubilantů rozšířila 
paní Vilma Pachotová, rovněž z Pal-
kovic. 
 

K přání jubilantům se připojuje ta-
ké Zastupitelstvo obce, Rada obce, 
SPOZ a Tisková komise Palkovických 
listů. 

 
 
 
 

Rozloučili jsme se… 
 

„Odcházíš od nás  
svůj sen tichý spát, 
my kdož jsme  
ve smutku zůstali 
budeme na Tebe  
vždy vzpomínat“. 

 
 

V měsíci říjnu jsme se navždy rozlou-
čili s panem RSDr. Miroslavem Kišou 
z Palkovic. 
 

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

 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 
 

- 15.září 2010 jsme se vydali na 
dlouho očekávaný zájezd na Valašsko. 
První zastávka byla na Pustevnách, kde 
jsme se posadili do stylové Koliby. Tam 
jsme vyslechli poutavé vyprávění člena 
Horské služby ze stanice Kohútka pana 
Karla Paličky, od kterého jsme se dově-

děli nejen o úkolech a záchranných akcí 
v Beskydech členů této organizace, ale i 
o tom, jak se chovat při případných úra-
zech či zabloudění v horách. Po obědě 
jsme se přesunuli do Karolinky, kde 
jsme navštívili tamní sklárnu a také pro-
dejnu skla. Na závěr jsme se zastavili na 
vrchu Soláně, kde jsme obdivovali nejen 
stylovou dřevěnou zvoničku, ale i řez-
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bářské sochy Valachů nadměrných veli-
kostí. Celkem 49 členů bylo se zájezdem 
nadmíru spokojeno. 

- Ve středu 13. října odjeli milovníci 
dobrého vína na Slovácko do Svatobo-
řic. Dopoledne jsme navštívili ve Valaš-
ském Meziříčí známou výrobnu “gobe-
línku“, kde jsme shlédli úpravu velkého 
gobelinového koberce pro arcibiskupství 
v Olomouci. Poté jsme odjeli do sklípku, 
kde jsme “koštovali“ víno letošní úrody 
při veselé náladě a harmonice pana Vlč-
ka ze Starého Města. Všem čtyřiceti se-
niorům včetně několika ze spřáteleného 
klubu z Kozlovic se večer domů ani ne-
chtělo. 

- V době uzávěrky “listů“ odjeli 27. 
října koupěchtiví senioři na tradiční bur-
zu do Polského Těšína. 
 
Připravujeme: 

- Ve středu 8. prosince 2010 se bu-
de konat v sále restaurace “Pod Habe-
šem “tradiční“ společenská Mikulášská 
zábava pro všechny naše spoluobčany. 

Začátek v 16 hodin. Každý účastník jistě 
přispěje dárkem do tomboly. Tanec, 
hudba a Mikuláš, anděl s čertem jsou za-
jištění! 
 
Jubilanti: 

Listopad: Lysková Kristina (5. 11.), 
Haluzíková Viktorie (16. 11), Perutíková 
Jiřina (22. 11.), 

Prosinec: Seibertová Marie (7. 12.), 
Kapsová Štěpánka (25. 12), Bartošová 
Ludmila (26. 12.). 

Všem jubilantům blahopřejeme! 
 
Rozloučení: 

Z našich řad navždy odešli dlouholetí 
členové: pan František Obadal a RSDr. 
Miroslav Kiša. Čest jejich památce! 
 

(Na fotografiích na 2.straně obálky 
jsou záběry ze zájezdu na Valašsko a do 
vinného sklepa, foto: Josef Chlebek) 

 
Tyto zprávy podává výbor  

Seniorklubu Palkovice
 

 
 
 

Co se v mládí naučíš.. 
(Fejeton) 
 

Chtěl bych se s Vámi rozdělit o pří-
hodu, která je trochu smutná, ale je 
pravdivá a nanejvýš aktuální. Dvakráte 
do měsíce obnovuji náplň do vývěsní 
skřínky Seniorklubu v Palkovicích u re-
staurace Kubala. Nyní před podzimními 
zájezdy jsem upevňoval několik fotogra-
fií ze zájezdu a plátěnou tašku, ve které 
jsem nesl propagační materiál jsem od-

ložil na lavici u této zastávky hned pod 
skřínkou. 

Během práce jsem ještě uhýbal 
mladému cyklistovi, který jel za mnou 
po chodníku a nic netušící jsem dodělal 
propagaci a uzavřel vývěsní skřínku této 
organizace. Jaké však bylo mé překva-
pení, když lavice zela prázdnotou a i 
když plátěná taška neměla valnou cenu, 
ale přesto jsem se nestačil divit, že hoch 
v jízdě na kole ji dovedl odcizit. Ještě 
jsem měl štěstí, že jsem v ní jako obvyk-
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le neměl peněženku, s kterou asi počí-
tal. 

Na závěr staré pořekadlo říká, “co se 
v mládí naučíš“ dnes je to jen taška, 
později to může být něco cennějšího. 

Myslím si, pokud mladí čtou “Listy“, že 
by se měl dotyčný „zlodějíček“ trochu 
stydět za svou výchovu v rodině a ve 
škole. 

/kl/
 

 
 

 
 

Recepty pro Vás 
 

 
Lahůdkové  
perníčky 
 
Ingredience 
500 g polohrubé 
mouky, 250 g mouč-
kového cukru, 3 vejce, 3 lžíce medu, 1 
prášek do pečiva, 1 lžička skořice, strou-
haná citronová a pomerančová kůra, 
mleté koření (anýz, badyán, hřebíček, 
nové koření) 

Postup 
Do mouky postupně přidáváme 

všechny přísady (med by měl být vlažný). 
Zaděláme těsto, které necháme asi 1 ho-
dinu odpočinout v chladu. Pak vyválíme 
plát, vykrájíme tvary a upečeme. Ještě 
horké potřeme rozšlehaným vejcem. 

Těsto je trochu řidší, takže vykrájené 
tvary se musí přenášet na plech opatrně 
pomocí nože. Perníčky jsou měkké hned 
po upečení a jsou opravdu velmi chutné. 

 
 
 
 

Nivové kornoutky 
 
Ingredience 
1 balíček listového těsta (500 g),  
150 g sýru Niva, 1 vejce, něco na po-
sypání (hrubá sůl, kmín, semínka,...) 
 
 
 
 

Postup 
Těsto rozdělíme na poloviny. Každou 

zvlášť rozválíme a rádýlkem rozkrájíme 
na pásky asi 2 x 15 cm. Potřeme roz-
šlehaným vejcem a posypeme strouha-
ným sýrem. Zešikma smotáme a klade-
me na plech. Povrch potřeme vejcem a 
posypeme semínky (solí, kmínem,...). 
Vložíme do trouby vyhřáté na 230°C a 
pečeme dozlatova (asi 10 minut). 

 
 
 
 

Lístkové roládky 
Ingredience 
lístkové těsto, anglická slanina, tvrdý sýr, 
sterilované okurky, hořčice, kečup, vejce 
na potření, sezamová semínka 

Postup 
Těsto rozválíme na pomoučeném vá-

le na tenko. Rozkrájíme na obdélníky. 
Každý lehce potřeme hořčicí nebo ke-
čupem (není nutné), položíme na něj 
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plátek slaniny, posypeme strouhaným 
sýrem, položíme kousek okurku a srolu-
jeme. Klademe na plech vyložený papí-
rem na pečení, povrch potřeme rozšle-

haným vajíčkem a posypeme semínky. 
Do závitku můžeme zabalit i jiné pochu-
tiny, co kdo rád. 

 
 
 
 

Pizza jako štrúdl 
Ingredience 
1 balíček listového těsta, 
300g tvrdého sýra (dobře se rozpékají-
cího),  
300g měkkého salámu,  
1 středně velká cibule,  
zelená a žlutá paprika (nemusí být ba-
revné),  
kečup, oregano nebo koření na pizzu. 
 

Postup 
Rozválíme balíček listového těsta na 

silnější obdélník. Potřeme kečupem, po-
sypeme kořením a polovinou nastrou-
haného sýra. Poklademe kolečky nakrá-
jené cibule, plátky salámu a tenkými ko-
lečky nakrájených paprik. Posypeme 
zbytkem sýra a opatrně svineme do zá-
vinu. Položíme na plech, potřeme ole-
jem, posypeme kmínem nebo semínky. 
Upečeme ve středně vyhřáté troubě do-
zlatova. 

 
 

 
 

 

 

 

Kino 
 

 

 
 
WALL STREET: PENÍZE NIKDY 
NESPÍ 
Nové americké drama. Michael 
Douglas zpět ve své oscarové roli  
finančního žraloka Gordona Gekka. 
PÁTEK 3.12.2010 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
132 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 30. Září 2010 
 

ROMÁN PRO MUŽE 
Nová česká komedie podle románu 
Michala Viewegha. 
PÁTEK 10.12.2010 V 18.00  
A 20.00 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české znění,  
99 minut, klasický,  
premiéra: 23. Září 2010 
 
SHREK: ZVONEC A KONEC 
Nová americká animovaná rodinná 
komedie. Poslední kapitola začíná… 
NEDĚLE 12.12.2010 V 16.00 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
92 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 15. Července 2010 
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RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 
Nový americký akční sci-fi thriller. 
Čtvrté pokračování úspěšné filmové 
série. 
PÁTEK 17.12.2010 V 18.00 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky,  
100 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 23. Září 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termínový kalendář 
 

 
4. 12. 2010 SDH Palkovice Výroční Valná Hromada pro členy SDH v rest. Pod 

Habešem, začátek v 15 hodin 
8. 12. 2010   Seniorklub Mikulášská zábava v restauraci Pod Habešem, začátek 

v 16.00 
12. 12. 2010  Adventní koncert – kostel sv. Jana Křtitele v Palkovicích, začátek 

v 15.00 hodin 
 

 

 
Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku 

pod registrační značkou MK ČR E12364. Redakcí je pověřena tisková komise rady obce  
Palkovice ve složení K. Menšíková, R. Bača, A. Kubala, P. Opělová, St. Harabiš, V. Vlk,  

J. Vašíková. Sestavuje P. Opělová, e-mail: petra.opelova@email.cz.  
Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. Internetová verze: www.palkovice.cz.  

Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku  
je zodpovědný autor. Uzávěrka příštího čísla 8. prosince 2010. Vychází osmkrát ročně. 
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o., 
Cihelní 410, Frýdek-Místek 

www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558441 387, 558 441 380 
kontaktní e-mail: o. kotaskova@seznam.cz 

 

Soukromá škola s šestnáctiletou tradicí  (školné 12 000,-Kč ročně) nabízí  
možnost studia ve 

čtyřletém  cyklu po 9. třídě ZŠ 
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ 

na základě rozhodnutí ředitelky školy je možný přestup po 7. třídě ZŠ. 
 

Dny otevřených dveří 
  9. prosince 2010     11.00 – 17.00  hod. 
20. ledna      2011     11.00 – 17.00  hod. 
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Vyhotovení veškerých podkladů pro dotační program  
ZELENÁ ÚSPORÁM: 

 Komplexně, 
 kvalitně 
 nezávisle na dodavatelích, 
 rychle, 
 se zárukou. 

Arcada design, s.r.o. 
Třída 28. října 1495  
738 01 Frýdek-Místek  
(budova Hutního projektu) 
 
tel: 732 914 614, 
      608 613 058  
www.arcadadesign.cz 
 

Dále provádíme projekční činnost, technické dozory, zpracování  
odhadů ceny nemovitostí dle soudně-znaleckých standardů. 
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AUTOOPRAVNA   
U Lozerta 

 

lakování automobilů všech značek, lakování motocyklů a veteránů 
nástřik dutin a spodků 

--------------------------------------------------------- 
lakování kovových i plastových dílů veškerého druhu 

--------------------------------------------------------- 
pneuservis a servis vozidel 

AKCE VELMI LEVNÉ PŘEZOUVÁNÍ 
--------------------------------------------------------- 

Autoopravna U Lozerta, Bůžek Jiří a syn 
739 46  Hukvaldy 97 

Tel.:603117117, 777075650 
www.auta-lakovani.cz 

autoopravna.hukvaldy@seznam.cz 
 

 
 

 Plánujete svůj velký den? Čeká vás svatba,  
ples či promoce? Přemýšlíte, kam pro vhodné šaty  

a doplňky? U nás jste na správném místě. 
 

Zapůjčíme vám, nebo necháme ušít přímo na míru a to za skvělou cenu: 
Svatební šaty • Plesové šaty • Šaty pro družičky 

 

V naší nabídce k prodeji k zapůjčení naleznete také: 
Svatební a společenské doplňky • Svatební a společenskou bižuterii 

 

K zapůjčení i koupi nabízíme: 
o Svatební dekorace a výzdobu i na zakázku 

 

KONTAKT: 
E-SHOP: www.svatbyplesy.cz, www.studioleni.cz 

PŮJČOVNA (Privát) - Borošínská 655, 739 44 Brušperk 
Otevírací doba - Po předchozí domluvě 

 

Kontaktní osoba: Jaromíra Blahutová: 604 38 69 23 
Petra Miklášová: petramiklas @seznam.cz 

(volejte vždy Ne - Čt od 8:00 - 19:00, Pá - 8:00 - 15:00) 
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