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Pranostika 
 

 
Hody, hody, doprovody, 
já jsem malý zajíček, 
utíkal jsem podle vody, 
nesl kopu vajíček. 
 
Potkala mě koroptvička, 
chtěla jedno červené, 
že mi dá lán jetelíčka, 
a já řekl: „Ne, ne, ne! 

 

Na dvorečku za potokem, 
mám já strýce králíčka, 
tomu nosím každým rokem 
malovaná vajíčka. 
 
Hody, hody, doprovody, 
já jsem malý zajíček, 
dojdu-li tam bez nehody, 
dám mu kopu vajíček. 

 
 

Blahopřání 
 

Tisková komise Palkovických listů přeje svým čtenářům a všem občanům  
příjemné prožití Velikonočních svátků, koledníkům bohatou pomlázku  
a děvčatům každého věku hodně vody, aby nám ty Palkovice zkrášlily  

a celý zbytek roku byly zdravé a krásné. 
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Slovo starosty 
 

Milí Myslikovjani a Palkovjani 
další číslo Palkovických listů bych chtěl uvést poděko-

váním Vám všem, kteří se podílíte na organizaci celého 
kulturního, sportovního, zkrátka společenského života 
v naší obci. Jsem velmi polichocen, když slyším od staros-
tů ostatních obcí: „No jo, tobě se dobře machruje, když se 
ti TO v těch Palkovicích v podstatě dělá samo“. Na jednu 
stranu jsem rád, pak si však říkám, že přece není možné, 
aby mí kolegové nevěděli, že nic není samo sebou a nic 
není zadarmo. Vždycky se jen pousměji a myslím si svoje. 
Proto děkuji všem bezejmenným dobrovolným spolupra-
covníkům, trenérům, vedoucím, předsedům, pořadatelům, velitelům, zastupitelům, 
místostarostovi a samozřejmě Vám všem divákům, fandům a podporovatelům,  kteří 
celý ten společenský kolorit utváříte. Mnohdy slyšíte slova kritiky a třeba i pohrdání. 
Samozřejmě ne vždy se setkáváte pouze s kritikou. Vím a věřím, že slova chvály vý-
razně převažují. Myslím, že by ta slova měla znít častěji, jelikož je to jediná odměna, 
za kterou se sice nedá nic koupit, ale hodně, hodně potěší.  

Nejsem schopen zaručit, že vyjmenuji všechny akce, které v loňském roce byly 
v naší vesnici organizovány, ale myslím, že některé stojí za to připomenout a to 
hlavně ty, které se s železnou pravidelností každoročně opakují.  

- Noční hasičská soutěž 
- FEDD – mezinárodní festival dětské tvořivosti 
- Klavírní koncert Ivo Kahánka 
- Fotbalový turnaj – žactva 
- Fotbalový turnaj Myslík 
- Mezinárodní mistrovství v countrycrosu 
- Republiková a krajská soutěž ve sportovní gymnastice 
- Pouťová zábava spojená s poutí 
- Dětský den na Bařině 
- Dožínky 
- Lampiónový průvod 
- Denní hasičská soutěž 
- Úspěšná baráž o II.volejbalovou ligu mužů 
- Divadelní přestavení 
- Vánoční jarmark 
- Výstava ručních prací 
- Letní  kino 
- Májová zábava 
- Myslíkovský krmáš 
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- Stavění máje na Myslíku 
- Turnaj žactva ve stolním tenisu  
- Krajský pohár v turistickém závodě 
- Krajská soutěž ve sportovních šipkách 
- Cimbálový koncert – „Narodil se cimbál“ 
- Sportovní akademie u příležitostí dokončení přestavby tělocvičny 
- Pravidelná pouť do myslíkovských Lurd 
- Neuvěřitelných jedenáct plesů během jediné plesové sezóny, opakujících se 

každoročně (dva rybářské večírky, dva hasičské plesy v Palkovicích, dvoje 
myslivecké hody, ples školní, ples sportovní, ples Enduro, ples KDU - ČSL, 
ples hasičů na Myslíku) 

- Tradiční dětské karnevaly 
- Neodmyslitelných skoro osmdesát filmových představení 

 
Ještě jednou všem moc děkuji a přeji hodně trpělivosti, klidu a síly do dalších 

dnů. Celým Palkovicím a Myslíku přeji mnoho dalších takovýchto akcí a lidí pro ně 
zapálených. Nesmím zapomenout na přání hezkého vstupu do letošního jara, které 
nám dá snad zapomenout na zimu a problémy s ní spojené. 

 

Váš starosta Radim Bača 
 
 
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Aktivity organizace Vacek  
Corporation, s.r.o.  
– Sběr PET lahví! 

 
Chceme Vás touto formou upozor-

nit na nekalé aktivity organizace 
Vacek Corporation, s.r.o., která ro-
zeslala občanům naší obce písemnou 
nabídku na sběr PET láhví. Tyto PET 
láhve mají občané odděleně sbírat do 
igelitových pytlů a následně předávat 
firmě Vacek Corporation, s.r.o.. 

Mezi plastové odpady však nepatří 
pouze PET láhve, ale společně sbírá-
me všechny plastové odpady, jako jsou 
kelímky od jogurtů, igelitové fólie, použi-
té plastové předměty, hračky apod. 

Naše obec stanovila v souladu se 
zákonem  o odpadech systém shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálního odpadu, 
který řeší zároveň  separovaný sběr, to 
znamená i sběr plastů. 

Obec se rozhodla provádět sběr  
do barevně odlišených nádob, které 
jsou v pravidelných intervalech sváženy 
a dopravovány na dotříďovací linku do 
Lískovce, tam jsou plasty vytříděny na 
jednotlivé druhy, následně slisovány  
a předány zpracovatelům pro výrobu 
nových výrobků. 

Zároveň naše obec vybrala pro spo-
lupráci při sběru a využívání odpadů fir-
mu Frýdecká skládka, a.s., která byla 
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schopna službu poskytovat i v době, kdy 
byl problém jakékoliv vytříděné plasty 
dále zpracovávat. 

Firma Vacek Corporation, s.r.o., 
nám chce vybíráním PET láhví z od-
padů nabourat zavedený systém, 
protože PET láhve jsou tou nejcennější 
složkou plastových odpadů a zpracování 
ostatních druhů odpadů je finančně vel-
mi náročné. 

Přestože se firma Vacek Corpora-tion, 
s.r.o., skrývá za zdravotně postižené 
občany, jedná se čistě o podnikatelskou 
aktivitu určité skupiny vychytralých lidí. 

Firma Vacek Corporation, s.r.o., 
chce tedy okrádat občany naší ob-
ce, protože za sběr a zpracování ostat-
ních druhů plastů budeme nuceni pro-
střednictvím poplatků za odpady více za-
platit. 

Zároveň nás Firma Vacek Corpo-
ration, s.r.o., připraví o finanční 
 

prostředky poskytované společnos-
tí EKO-KOM za to, že máme zaveden 
systém sběru všech plastů a průběžně je 
sbíráme a třídíme. 

Vyzýváme Vás tímto, aby jste 
firmě Vacek Corporation, s.r.o., 
žádné plasty nesbírali, ale v zájmu 
naší obce a nás všech, aby jste je nadále 
odkládali do žlutých nádob, ze kterých 
budou všechny plasty z obce společně 
prostřednictvím Frýdecké skládky, a.s., 
svezeny, dotříděny a zaslány do zpraco-
vatelských závodů. 

V případě, že budete PET láhve fir-
mě Vacek Corporation, s.r.o., předávat, 
dopouštíte se tím přestupku, protože 
odkládáte odpady mimo místa k tomu 
určená a vystavujete se nebezpečí poku-
ty do výše 50.000 Kč. 

Děkujeme Vám za spolupráci a Vaši 
pomoc, abychom  podobným aktivitám  
i do budoucna společně čelili. 

 
 
 

Sběr odpadu 
 
V sobotu 4. dubna 2009 se uskuteční v prostorách haly OÚ Palkovice (naproti 

Restaurace Pod Habešem) v době od 8 do 12 hodin sběr textilu a velkoobjemového 
odpadu. 

 
 
 
 

Sběr nebezpečného odpadu  
 

Na sobotu 2. května 2009 připravuje 
Frýdecká skládka, a.s. sběr nebezpečné-
ho odpadu v obcích Palkovice a Myslík, 
dle následujícího harmonogramu: 

 
Palkovice 
Palkovice  
– transformátor  07.30 – 07.45 
Střed  
– prodejna Jednota 07.50 – 08.20 
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Hala naproti OÚ 08.25 – 08.55 
Horní konec  
– bývalá Jednota 09.00 – 09.15 
Palkovice – rozhraní 09.20 – 09.35 
 

Palkovice – Myslík 
Kaple     9.45 – 10.00 
Transformátor  10.05 – 10.20 
Pod Bačovým kopcem, před kamenným 
mostem na Kozlovice 10.25 – 10.40 

 
 
 
 

Sběr velkoobjemového odpadu 
 

Obecní úřad Palkovice připravuje 
sběr velkoobjemového odpadu, který se 
uskuteční v sobotu 9. května 2009  
a v sobotu 16. května 2009, dle násle-
dujícího harmonogramu: 
 
Sobota 9. května 2009: 
Palkovice – osada (p. Wiej) 8.00 – 8.30 
Palkovice  
– osada (p. Mičaník) 8.45 – 9.15    
Palkovice  
– osada (p. Šlachta)  10.15 – 10.45  
Palkovice – u p. Míčka  11.00 – 11.45  
Palkovice – trafo             12.15 – 13.00  
Palkovice – stará cesta    13.15 – 14.00  
Palkovice – autobus. zastávka  
Podhůří (p. Holý) 14.30 – 15.00  

Palkovice  
– Podhůří (ZERRO)  15.15 – 15.45  
Palkovice – Jednota  
na dolním konci 16.00 – 17.00  
Palkovice – na návsi 17.15 – 18.00  

 
Sobota 16. května 2009: 
Myslík – u p. Fucimana 8.00 – 8.30    
Myslík – trafo    8.45 – 9.30    
Myslík – požární  
zbrojnice 10.00 – 10.30  
Myslík – kaple 10.45 – 11.15  
Palkovice – rozhraní  11.45 – 12.15 
Palkovice – kopeček 12.30 -  13.15  
Palkovice  
– pohostinství Kuchař 13.45 – 14.45  
Palkovice – drážky 15.00 – 15.30  
Palkovice  
– restaurace Tomis 15.45 – 16.45 

 
 
 
 

Demografický přehled obyvatel obce Palkovice za rok 2008 
 

obyvatelé Palkovice Myslík Celkem 

stav k 1. 1. 2008 2 509 469 2 978 

v roce 2008:    

přihlášení 88 10 98 
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narození 26 6 32 

odhlášení 27 5 32 

zemřelí 15 9 24 

stav k 31. 12. 2008 2 581 471 3 052 

z toho:    

- muži 1 285 228 1 513 

- ženy 1 296 243 1 539 

 
 
 
 

Tisková oprava 
 
Jak si asi pozorní čtenáři Palkovic-

kých listů všimli, i do našeho zpravodaje 
se v minulém čísle  vloudil „novinářský 
šotek“. V článku „Tělocvična – Palkovi-

ce je uvedeno: „Tento projekt byl spo-
lufinancován Evropskou unií částkou 
6 674 6693,72 Kč.“ Takto závratná fi-
nanční injekce jistě mnohé z vás udivila. 
Správné znění ovšem je: „…částkou 
6 674 663,32 Kč“. 

 
 
 
 

Úhrada poplatku  
za odpady a psa 
 
Vážení občané, 

těm, kteří dosud nezaplatili poplatky 
za odpady a psa, je spolu s Palkovickými 
listy doručena složenka na úhradu těch-
to poplatků. 

Poplatky jsou splatné nejpozději 
do 30.4.2009 a je možné je uhradit buď: 
1. příkazem k úhradě 
2. úhradou na poště 
3. přímo v pokladně Obecního úřadu 

Palkovice, a to pouze v úřední dny: 
 pondělí a středa     7:00 h – 11:30 h 

                    12:00 h – 17:00 h 
 
 
 
 

Několik slov k udržování pořádku 
na hřbitově 

 
Určitě jste si všimli, že na hřbitově 

v Palkovicích bylo kromě již stávajícího 

kontejneru na odpad a kontejneru na 
hlínu, na podzim rozestavěno několik 
nových odpadkových košů. V letošním 
roce bychom rádi ještě upravili (srovnali 
a vyčistili) prostory za jednotlivými po-
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mníky. Za pomníky máte ale někteří od-
ložené různé věci – někdo vázy, někdo 
části náhrobků nebo rámů , někdo zbyt-
ky svíček, rozbité sklo nebo nářadí, i 
když řád veřejného pohřebiště obce Pal-
kovice zakazuje ukládání jakýchkoliv 
předmětů mimo stanovené místo. Proto 

prosíme ty, kterých se to týká, aby si 
uklidili prostor za hrobovým místem  
a kolem hrobového místa. Při provádění 
úprav již na předměty, které zůstanou za 
pomníky, nebudeme brát ohled a vyho-
díme je. 

 
 
 
 

Pozvánka 
 
Rychlé šípy v akci  
 

Jsou dny, které vám nic veselého 
nepřinesou. A pak přijde večer, vy se 
rozhodnete obléci a vyrazit do divadla. 

Parta mladých frenštátských studentů 
všech možných vysokých škol v různých 
městech republiky se rozhodne, že bude 
hrát divadlo jenom proto, že je to baví. 
Do svého snu vloží peníze, čas, energii. 
Po dva roky ve sklepě zkouší, hádá se, 
schází a rozchází. A výsledek: úžasné 
představení. A závěrečný aplaus svědčí 
o tom, že se líbí. Vstupenky na další 
představení jsou vyprodány vzápětí. 

A tak vám, moje Rychlé šípy, děkuji. 
Za ten čas, který jsme s vámi mohli po-
být a být svědky zrodu něčeho tak pěk-
ného a příjemného. 

( Lenka Besedová ) 
 

 
 
Tímto Vás srdečně zveme na divadelní představení „Rychlé šípy 

aneb kam se poděli gentlemani“ dne 4. 4. 2009 v 19 hodin do Kul-
turního domu v Palkovicích. Vstupné 30,- Kč. Předprodej místenek 
na obecním úřadu od 30. 3. 2009 
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Velikonoční setkání s folklórem  
v Palkovicích 
 

Dne 12. dubna 2009 pořádá DFS 
Hurčánek z Palkovic „Velikonoční se-
tkání s folklórem“ pro děti, mládež i do-
spělé v restauraci Pod Habešem. V pro-
gramu vystoupí dětský soubor Hurčá-
nek se svou cimbálovou muzikou. 
Pozvání přijala i Cimbálová muzika 
Vladimíra Holiše, která bude hrát 
k poslechu i k tanci. Po vystoupení sou-

boru Hurčánek bude následovat spole-
čenská část, ve které bude možno si za-
tancovat, zazpívat lidové písničky za do-
provodu cimbálových muzik, ale také 
popovídat si se svými přáteli a známými. 

V doprovodném program si pak mů-
žete vyzkoušet pletení pomlázky, nazdo-
bit velikonoční vajíčko apod.. 

Na vaši účast se těší členové dětské-
ho folklórního souboru Hurčánek. 

 
(Lenka Tabachová – vedoucí souboru)

 
 
 

Policie České republiky informuje... 
 

 
Touto cestou Vás 

informujeme, že od  
1. ledna 2009 došlo 
u Policie České re-
publiky k organizač-

ním změnám, kdy mimo jiné došlo 
k zániku názvu: 
Police České republiky 
Okresního ředitelství 
Frýdek-Místek 
a vzniku dvou územních odborů 
pořádkové policie a kriminální po-
licie přímo řízené Krajským ředi-
telstvím Policie Severomoravského 
kraje v Ostravě.                

Nové názvy: 
  

Krajské ředitelství  
Policie Severomoravského kraje 
Územní odbor služby kriminální policie  
a vyšetřování Frýdek-Místek 
Beskydská 2061 
738 19 Frýdek-Místek 

            a 

Krajské ředitelství  
Policie Severomoravského kraje 
Územní odbor vnější služby  
Frýdek-Místek 
Beskydská 2061 
738 19 Frýdek-Místek 

  
V souvislosti s touto změnou došlo 

rovněž ke změně služebního obvodu po-
licejního oddělení v Palkovicích, které 
nyní zajišťuje bezpečnost ve 14 obcích. 
Ke stávajícím obcím - Palkovice, Chle-
bovice, Kozlovice, Lhotka, Měrkovice, 
Metylovice a Myslík, přibyly obce Baška, 
Hodoňovice, Hukvaldy, Kunčičky u Baš-
ky, Dolní Sklenov, Horní Sklenov a Ry-
chaltice.  

Vzniklými změnami nedojde ke zhor-
šení bezpečnostní situace v obci, jelikož 
s rozšířením služebního obvodu došlo 
také ke zvýšení počtu policistů tohoto 
oddělení. 

(Petr Gřes,  
Preventivně informační oddělení) 
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Amnestie na nelegálně držené 
zbraně 
 

Ke dni 1. 2. 2009 nabývá účinnosti 
nový zákon č. 484/2008 Sb., kterým se 
mimo jiné mění zákon č. 119/2002 Sb., 
o střelných zbraních a střelivu (zákon 
o zbraních), který upravuje kategorie 
střelných zbraní a střeliva, podmínky 
pro nabývání vlastnictví, držení, nošení  
a používání  zbraně nebo střeliva, práva 
a povinnosti držitelů zbraní a střeliva. 

Součást tohoto zákona je i ustanove-
ní o zániku trestnosti nedovoleného oz-
brojování u osoby, která bez povolení 
přechovává zbraň kategorie A, B nebo 
C nebo hlavní část zbraně této katego-
rie, pokud ve lhůtě 6 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona zbraň 
dobrovolně předá do úschovy kterému-
koliv útvaru policie. 

Zákon o zbraních stanoví několik 
možností, jak lze s takovou zbraní dále 
nakládat. Osoba, která zbraň odevzdá, 
může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího 
odevzdání do úschovy požádat o vydání 
příslušných dokladů opravňujících k dr-
žení zbraně. Splní-li požadavky stanove-
né zákonem, bude jí vydán příslušný do-
klad (zbrojní průkaz příslušné skupiny, 
průkaz zbraně) a stane se oprávněným 

držitelem odevzdané zbraně, kterou mu 
útvar policie vydá. Pokud o vydání do-
kladů nepožádá, nebo nebudou–li mu 
vydány, může převést vlastnictví ke zbra-
ni nebo střeliva do této zbraně na jiného 
oprávněného držitele. Další možností je, 
že požádá příslušný útvar policie o pře-
dání zbraně podnikateli v oboru zbraní  
a střeliva k prodeji nebo úschově. Může 
rovněž požádat příslušný útvar policie 
o povolení ke znehodnocení, zničení ne-
bo výrobě řezu zbraně a předat ji osobě, 
která je k této činnosti oprávněna. 

Pokud vlastník nenaloží se zbraní 
podle výše uvedených možností, roz-
hodne příslušný útvar policie o tom, že 
se nabídne k prodeji prostřednictvím 
podnikatele v oboru zbraní a střeliva. 
Výtěžek získaný prodejem náleží, po 
odečtení nákladů prodeje, vlastníku zbra-
ně. Pokud se prodej nepodaří uskutečnit 
nejpozději do 2 let, bude zničena. 

Podrobnější informace lze získat na 
telefonním čísle 974732301 nebo pří-
mo na oddělení pro zbraně a bezpeč-
nostní materiál. 

(rada plk. Ing. Pavel Tileček, 
vedoucí odboru oddělení služby  

pro zbraně a bezpečnostní materiál 
Frýdek-Místek 

z. r. komisař Bc. Radan Filip v. r.) 
 

 
 

Základní škola a mateřská škola... 
 

 
Stručně k 1. pololetí 2008/09 
v ZŠ Palkovice 
 

V 1.pololetí školního roku 2008/09 
školu navštěvovalo celkem 253 žáků. Na 

1. stupni prospěli všichni žáci, 111 žáků 
s vyznamenáním, z toho 62 se samými 
jedničkami. Na 2. stupni prospělo 121 
žáků, 47 s vyznamenáním, z toho 10 se 
samými jedničkami. Neprospěli 3 žáci. 
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Žákům bylo uděleno 17 pochval tříd-
ního učitele za práci pro třídu. K po-
sílení kázně bylo uděleno 22 napomenu-
tí třídního učitele, 7 důtek třídního učite-
le a 5 důtek ředitele školy, převážně za 
kázeňské přestupky a porušování škol-
ního řádu. Jeden žák 9. ročníku byl hod-
nocen sníženým stupněm z chování. 

Žáci školy se zapojili do řady akcí, 
soutěží a projektů, např. Česko čte dě-
tem, Les ve škole, Zdravé zuby, Jezdíme 
bezpečně a přírodovědné akce Vita, 
sběr, Namaluj sluníčko, Dary tří králů, 

také sbírali kaštany a žaludy a adoptovali 
sněžného levharta v ZOO Ostrava. 

Naši žáci postoupili do okresních kol 
v olympiádách z matematiky, českého 
jazyka, dějepisu, v konverzační soutěži 
v anglickém jazyce a v recitační soutěži. 
Mezi sportovní úspěchy patří postup do 
okresního kola přespolního běhu v kate-
goriích mladší chlapci a starší chlapci, 
do okresního kola stolního tenisu v ka-
tegorii starší chlapci, a do krajského kola 
stolního tenisu v kategorii starší chlapci. 

Žáci 7. a 9.ročníku se v lednu zú-
častnili lyžařského výcviku na sjezdovce 
v Palkovicích. Pro velký zájem bylo vy-
tvořeno také snowboardové družstvo. 
Lyžování a vlek měli žáci díky pochope-
ní p. Trochty bezplatně. Žáci 4.-9.tříd se 
mohli - za podpory zřizovatele školy Ob-
ce Palkovice – v prosinci a lednu zúčast-
nit bruslení ve Víceúčelové hale ve FM. 

Děkuji pracovníkům školy za úspěšné 
zvládnutí 1. pololetí, také sponzorům  
a všem, kteří škole pomáhají. 

 
( Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy)

 
 
 
 

KARNEVALE, KARNEVALE… 
RAČTE DÁLE!!!!!! 
 

V pátek 20. 2. 2009 měla naše škol-
ka  karneval v restauraci Pod Habešem. 
Přijel nás pobavit klaun, takže zábavy by-
lo dostatek. Vystoupil country soubor 
Palkovjánek -  pro nejmladší děti to bylo 
první vystoupení na veřejnosti. Odměnou 
byl dětem dlouhý potlesk. Všechny děti 
přišly v nápaditých kostýmech a mas-

kách. A začal rej. „Habeš“ praskal ve 
švech! Koláčky a zákusky, které nám 
upekly maminky a babičky, byly  díky 
hojné účasti  rychle vyprodány, ale smlsli 
jsme si i na párcích s kečupem…“ 

 Chtěli  bychom  všem zúčastněným 
poděkovat za spolupráci, za přípravu 
dobrotek, tombolu  a za všechno ostatní, 
co ke karnevalu patří. Odměnou nám by-
ly spokojené usměvavé tváře našich dětí. 

( Kolektiv MŠ ) 
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I Palkovice měly svého obránce  
v Tobruku 
 

Koncem loňského roku byl uveden 
do kin nový český film Václava Marhou-
la s názvem TOBRUK. Tento film je 
nyní nominován na udělení ceny České-
ho lva. Je to příběh skupiny Čechů, kte-
ří se za druhé světové války stali řízením 
osudu obránci obklíčené pevnosti v Li-
byjském přístavu Tobruk. O 11. česko-
slovenském pěším praporu východním, 
který spadal pod velení britské armády 
se do této doby u nás mnoho nepsalo. 
Byl celkem ve stínu známějších váleč-
ných historek z leteckého prostředí, kte-
ré byly publikované jak knižně, tak  
i zpracované jako celovečerní filmy.  
Málokdo v obci však již ví, že jeden 
z obránců Tobruku byl i palkovický ob-
čan Boleslav Ivánek. Jeho fotografie ve 
vojenské uniformě se dokonce použila 
na nálepce zápalkové krabičky v této ob-
lasti. Ve skupince spolubojovníků se ob-
jevil nedávno i na fotografii v novinách, 
které propagovaly tento nový český 
film, oslavující malou epizodu války. 

Narodil se v roce 1917 v rodině ma-
loobchodníka Antonína Ivánka. Po vy-
studování učitelského ústavu v Bratislavě 
nastoupil na své první učitelské místo 
v menšinových českých školách v Ru-
munsku. Tam vyučoval v letech 1938 až 
1940. Neuposlechl výzvy německých 
úřadů a nevrátil se do protektorátu. Mís-
to toho společně s dalšími pěti českými 
učiteli, kteří v této oblasti působili, odjeli 
do Turecka, přes palestinskou Hajfu kde 
probíhaly vojenské odvody až do Egyp-
ta. Ve městě Agami bylo výcvikové stře-
disko a tam se tvořila československá 

bojová jednotka. Společně s ostatními 
Čechy z mnoha koutů světa utvořili po-
stupně samostatný československý pra-
por pod velením podplukovníka Klapál-
ka. Jednalo se o směsici lidí, které osud 
vtáhl do války. Většinou nebyli vojáci, 
neměli žádné vojenské zkušenosti. Ná-
sledoval vojenský výcvik ve tvrdých 
pouštních podmínkách Egypta. Česko-
slovenský prapor byl zprvu nasazován 
pro strážní službu podél železniční trati 
na egyptském pobřeží. Později operovali 
v horách Sýrie a Jordánska. Opravdu 
nejznámější vojenskou akcí této jednotky 
byla však obrana obklíčeného Tobruku 
proti německým a italským vojskům 
v letech  1941 a 42. Ti obránce Tobru-
ku nazývali hanlivě „tobruckými krysa-
mi“. Českoslovenští obránci vystřídali na 
obranném perimetru předchozí vyčer-
pané australské jednotky. Obranu pev-
nosti tvořili společně s polskými dělo-
střelci a Brity. Boleslav Ivánek se skupi-
nou dalších kamarádů, bránil úsek z pev-
nůstky č. 23. Při obraně pevnosti byl 
vyznamenán dvěmi polskými válečnými 
kříži. Úspěšnou obranou Tobruku byl 
11. prapor přetvořen na 200. dělostře-
lecký protiletadlový pluk východní. V ro-
ce 1942 skončila válečná činnost Če-
choslováků na africkém kontinentu. 
Mnozí vojáci včetně mého otce se pak 
v náborové akci dostali k RAF a po le-
teckém výcviku v Kanadě, Americe a na 
Bahamských ostrovech nahradili padlé 
letce v Anglii. Ostatní se pak účastnili 
pozemních bojů jak na východní tak i na 
západní frontě. Domů do rodných Pal-
kovic se vrátil v srpnu 1945 po plných 
šesti letech válečných útrap. 
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Všichni bývalí spolubojovníci, kteří 
spolu strávili tato válečná léta měli cel-
kem pohnutý i následující život. Pravi-
delně se však scházeli a drželi při sobě 

až do smrti. Velmi mnoho z nich navští-
vilo v rámci osobního přátelství i Palko-
vice. Dnes jich dožívá již jen několik. 

( J.I. ) 
 
 
 
 

Palkovický rodák – Jan Pavlíček 
 

Málokdo z našich občanů možná ví, že 
dnes jedenadevadesátiletý palkovický ro-
dák Jan Pavlíček byl členem náhradního 
výsadku, který měl spáchat atentát na říš-
ského protektora Reinharda Heydricha.  

Jan Pavlíček žil v Palkovicích do 
svých tří let. Pak se rodina odstěhovala 
za prací do Ostravy. 

Když v roce 1939 uzavřeli Němci 
všechny vysoké školy, utekl z protekto-
rátu přes Slovensko, Maďarsko a Itálii až 
do Francie. Odtud pak přes Gibraltar do 
Anglie. Byl zařazen do výcviku jako tan-
kista, později jej přeřadili do speciálního 
oddílu, kde se připravoval jako člen ná-
hradního výsadku pro atentát na říšské-
ho protektora Reinharda Heydricha. 
Protože první skupina parašutistů uspě- 
 

la, Pavlíček se do protektorátu nedostal. 
Den před vyloděním spojenců v Nor-
mandii vysadili Angličané Pavlíčka s dal-
šími vojáky do týlu, aby zpětným úto-
kem proti německým opevněním na-
pomohli vylodění. Posléze Jan Pavlíček 
osvobozoval Paříž, prošel Německem  
a v samotném závěru války se z Plzně 
přesunul do Prahy, kde se setkal s naší 
armádou z východu.  

Po válce se stal hlavním měřičem 
v OKD a po vystudování VŠB působil 
v tomto koncernu jako hlavní měřič  
a geolog. 

V loňském roce převzal Jan Pavlíček 
z rukou ostravského primátora čestné 
občanství města Ostravy za svou bojo-
vou činnost. 

(výňatek z článku ve zpravodaji 
Moravskoslezského kraje) 

 
 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 

Nádherné „kulaté“ ži-
votní jubileum slavila v mě-
síci únoru tohoto roku paní 
Jiřina Kulová z Palko-
vic. 

 

Manželé Ludmila a Vladislav 
Adamovští z Myslíka oslavili v tomtéž 
měsíci „Zlatou svatbu“. 

S přáním všeho nejlepšího do dal-
ších let se tímto ke všem blahopřejí-
cím připojuje Zastupitelstvo obce Pal-
kovice, Rada obce, SPOZ a Tisková 
komise Palkovických listů. 
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Rozloučili jsme se… 
 
Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy  
       předobré srdce. 
Očima drahýma  
      se již nepodíváš, 
teď klidným spánkem  
      odpočíváš. 

 
 

 
Leden 2009 měl být pro rodinu 

pana Josefa Klečky radostný - kon-
cem tohoto měsíce se pan Klečka dožil 
významného jubilea – 90 let. Bohužel, 
několik dní po tomto významném výročí 
se pan Josef Klečka se svými nejbližšími 
rozloučil navždy. 

V tomtéž měsíci se se svými drahými 
naposledy rozloučily i rodiny paní 
Zdeňky Mičulkové, pana Ladislava 
Mičulky a pana Jána Ligáče – všichni 
zesnulí z Palkovic. 

 
Bolí to a bolet nepřestane. 
Mámu nám na světě nikdo  
nezastane. 
 
V polovině února 2009 navždy 

opustila své nejbližší paní Marcela Ku-
sinová z Palkovic. 

Všem truchlícím pozůstalým vyslovu-
jeme hlubokou a upřímnou soustrast. 

Zastupitelstvo obce Palkovice,  
Rada obce, SPOZ a Tisková komise 

Palkovických listů. 
 

 
 

Výbor ZO KSČM Palkovice vyslovuje tímto hlubokou a upřímnou soustrast ro-
dině zesnulého pana Josefa Klečky, dlouholetého člena naší strany. 

Čest jeho památce. 
 

 
 
 

Sport... 
 

 
Halový turnaj – přípravka  
– Palkovice 2009 
 

První únorovou sobotu se uskutečnil 
halový turnaj fotbalových přípravek 
v Palkovicích. Turnaje se zúčastnilo 10 
družstev z 5 okolních obcí. Družstva byla 
rozdělena do dvou skupin, dle věku na 
starší a mladší přípravku. Turnaj zahájil 
Ing. Josef  Bílek přivítáním všech účast-
níků. S pravidly a organizačními pokyny 
seznámil Slavomír Bača. Turnaj proběhl 
hladce od 8.00 do 14.30 hod za řízení 

hlavním rozhodčím panem Chýlkem. Co 
se týče výsledků, naši kluci v obou sku-
pinách obsadili velmi dobré 2. místo, 
když se o první místo utkali s celky 
Kopřivnice. Starší ve skupině A remizo-
vali 2:2 a mladší ve skupině B prohráli 
1:3. Dosáhli jsme i dobrého individuál-
ního úspěchu, kdy byl hodnocením 
všech trenérů vyhlášen nejlepším bran-
kářem náš Ondřej Hubík a nejlepším 
střelcem s 8 góly Sebastián Bystroň. 
Vynikající kulisu všech zápasů vytvořili 
příznivci a rodiče mladých fotbalistů. Pro 
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všechny hráče a trenéry bylo zajištěno 
kvalitní občerstvení. Věcné odměny do-
stala všechna družstva a nejlepší jednot-
livci. Za dobré výkony byli taky všichni 
odměněni sladkostmi. Turnaj organizo-
val oddíl kopané, za vydatné pomoci ro-
dičů a obětavých činovníků - Ing. Josefa 
Bílka, Slavomíra Bače, Rostislava Olivy  
s Stanislava Vyviala. S občerstvením 
nám vypomáhaly paní Mertová, Rado-
vá, Bačová a Mališová. 

V sobotu 21.2.2009 jsme se s vý-
běrem přípravky zúčastnili dobře obsa-

zeného turnaje v Brušperku. I tam jsme 
si dokázali, že si umíme dobrým výsled-
kem udělat  radost. V turnaji starší pří-
pravky jsme obsadili skvělé 4. místo, po 
velmi dobrých individuálních výkonech. 
Nebýt naší neproměněné penalty  s Vra-
timovem (1:1), tak jsme byli druzí. Ale 
to v dobrém kolektivu nevadí. Výsledky 
byly velmi vyrovnané, o čemž svědčí na-
še skóre 3:2. O naše branky se postarali 
Sebastián Bystroň 2 a Dominik Bača. 

 
(trenér František Huška) 

 
 

 
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ  SR 2008 - 2009 

JARO 2009 
       

KOLO DATUM HODINA DEN                      SOUPEŘI 
       

OP MUŽI 
        

16 28.3. 15:00 SO PALKOVICE FRÝDLANT n.O. B 
17 5.4. 15:30 NE NOŠOVICE PALKOVICE 
18 11.4. 15:30 SO PALKOVICE PÍSEK 
19 18.4. 16:00 SO DOBRATICE PALKOVICE 
20 25.4. 16:00 SO PALKOVICE BAŠKA 
21 2.5. 16:30 SO ŘEPIŠTĚ PALKOVICE 
22 9.5. 16:30 SO PALKOVICE VÁCLAVOVICE 
23 16.5. 16:30 SO PALKOVICE HUKVALDY 
24 23.5. 16:30 SO TOŠANOVICE PALKOVICE 
25 30.5. 16:30 SO PALKOVICE STAŘÍČ 
26 6.6. 14:00 SO ČELADNÁ B PALKOVICE 
14 13.6. 16:30 SO PALKOVICE OSTRAVICE 
15 21.6. 16:30 NE BUKOVEC PALKOVICE 

          

OS DOROST SK "A" 
       

14 11.4. 13:00 SO PALKOVICE FRYČOVICE 
15 18.4. 16:00 SO METYLOVICE PALKOVICE 
16 25.4. 10:00 SO PALKOVICE ŘEPIŠTĚ 
17 2.5. 10:00 SO PALKOVICE HUKVALDY 
18 10.5. 9:30 NE STAŘÍČ B PALKOVICE 
10 16.5. 10:00 SO PALKOVICE LÍSKOVEC 
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11 23.5. 14:00 SO OSTRAVICE PALKOVICE 
13 7.6. 14:15 NE JANOVICE PALKOVICE 

    

OKRESNÍ PŘEBOR ST. ŽÁCI SK "A" 
       

3 4.4. 13:30 SO JANOVICE PALKOVICE 
4 11.4. 9:30 SO OSTRAVICE PALKOVICE 
5 18.4. 14:00 SO PALKOVICE RAŠKOVICE 
6 25.4. 14:00 SO PALKOVICE FRÝDLANT n/O A 
7 2.5: 9:30 SO FRYČOVICE PALKOVICE 
8 9.5. 14:30 SO PALKOVICE JANOVICE 
9 16.5. 14:30 SO PALKOVICE OSTRAVICE 
10 24.5. 10.00 NE RAŠKOVICE PALKOVICE 
1 30.5. 9:00 SO FRÝDLANT n/O A PALKOVICE 
2 6.6. 14:30 SO PALKOVICE FRYČOVICE 
      

 
 
 
Michal Štefek další bronz 
z Mistrovství České republiky 
 

Michal Štefek se po náročném halo-
vém sedmiboji, kde získal bronzovou 
medaili, dokázal nominovat i na halové 
mistrovství ČR v kategorii juniorů. Mi-
chal splnil hned 5 nominačních limitů  
a tak si mohl vybrat, ve které disciplíně 
se v hale Otakara Jandery na Stromov-
ce ukáže. Hned první volba disciplíny 

přinesla medaili. Ve skoku dalekém Mi-
chal vylepšil oddílový rekord na 690 cm, 
což znamenalo nádherné třetí místo na 
Mistrovství ČR mezi specialisty. Další 
zvolenou disciplínou byl běh na 60 m 
překážek, kde obsadil výkonem na hrani-
ci osobního rekordu 10. místo časem 
8.43 s. Posledním startem byl skok o ty-
či, kde opět přepisoval oddílové rekordy, 
výkonem 4,10 m obsadil 5. místo. 

(trenér Josef Nejezchleba) 
 
 
 
 
Lyžařské závody na Myslíku 
 

Konečně jsme se opět po 3 letech 
dočkali! Sněhová nadílka a důkladná 
úprava lyžařského svahu, nám umožnila 
uskutečnit lyžařské závody v obřím sla-
lomu, který se jel na dvě kola. Na start 
do obou kol se postavilo celkem 44 zá-
vodníků všech věkových kategorií. Za 
krásného počasí mohlo sledovat bitvu  

o desetiny sekundy spoustu diváků, pro 
které bylo připraveno bohaté občerstve-
ní. Děkujeme tímto všem organizátorům 
závodu i panu starostovi, který nám 
pomohl dekorovat nejlepší závodníky 
obřího slalomu. Pokud nám sněhové 
podmínky umožní pořádat další roky 
krásné lyžařské souboje, těšíme se na 
vaší návštěvu, jak závodníků, tak i přáte-
lů zimních sportů. 
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KATEGORIE  Umístění Jméno 
Čas  

1.kolo 
Čas  
2.kolo 

Výsledný  
čas 

Holky 1- 3 třída 1. JUCHELKOVÁ Pavlína 83,47 58,59 142,06 
 2. KRPCOVÁ Tereza 86,13 69,12 155,25 
      
Holky 7- 9 třída 1. GOJOVÁ Klára 35,73 32,66 68,39 
 2. PUSTKOVÁ Barča 40,29 33,14 73,43 
 3. PRAŠIVKOVÁ Žaneta 40,30 34,88 75,18 
      
Ženy 1. TABACHOVÁ Mirka 33,59 31,06 64,65 
 2. GOJOVÁ Monika 39,02 33,39 72,41 
 3. ELEKOVÁ Hana 38,80 35,30 74,10 
      
Kluci 1- 3 třída 1. KOLÁŘ Adam 43,77 37,86 81,63 
 2. CHÝLEK Ondra 51,49 40,77 92,26 
 3. KRPEC Ondřej 42,04 55,50 97,54 
      
Kluci 4- 6 třída 1. TABACH Lukáš 37,96 32,51 70,47 
 2. BLAHUT Richard 39,78 35,40 75,18 
 3. KOLÁŘ David 45,81 40,19 86,00 
      
Kluci 7- 9 třída 1. ŠPROCH Filip 32,13 29,59 61,72 
 2. KLIMŠA Daniel 34,03 31,15 65,18 
 3. PUSTKA Jan 34,59 31,05 65,64 
     
Muži 1. ŠPROCH Daniel 25,96 25,43 51,39 
 2. ELEK Jan 26,43 25,54 51,97 
 3. TABACH Lukáš 27,72 24,53 52,25 
 

(Aleš Chýlek) 
 
 
 
Slovo starosty SDH Palkovice 

 
Dovolte mi, abych ve své zprávě 

zhodnotil uplynulý rok a vy všichni si se 
mnou připomněli naše úspěchy a nezda-
ry. Náš sbor měl ke dni konání valné 
hromady 64 členů, z toho 22 žen. Vý-
bor má 11 členů, kteří se scházejí  
s 90 % účastí. Na kulturním úseku po-
máháme při novoročním výstupu na 
Kubánkov, dále s organizací kulturních 

akcí obecního úřadu a také každoročně 
pořádáme hasičský ples. Pro seniory by-
la uspořádána exkurze do HZS MS 
v Ostravě - Zábřehu s návštěvou hasič-
ského muzea v Ostravě. Den pokračoval 
návštěvou HZS ve Frýdku – Místku a za-
končen byl předáním věrnostních stužek 
za 40 a 50 let činnosti v SDH, 
v restauraci u Janka, kde se všem líbilo. 
Pro své členy a příznivce jsme uspořáda-
li zájezd za kulturou a zábavou. Navštívili 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 19 

jsme v Brně výstavu „Tutanchamon – 
jeho hrob a poklady“ a poté vinný sklep 
v Šatově u Znojma. Následující den jsme 
si prohlédli raritu tohoto kraje - Malova-
ný sklep v Šatově. Aby jste si nemysleli, 
že žijeme jen kulturou, uvádím také něco 
z hasičské činnosti. Náš sbor disponuje 
zásahovou jednotkou, která má v počtu 
15 osob ke své činnosti tuto techniku: 
Tatra 815 – cisterna, Avia 30, Wol-
swagen 4 x 4, dále provozní vozidlo 
Avia „furgon“ a veterán Robur. K tomu 
samozřejmě patří čerpadla PS 12 –  
2 ks., PS - Fires, plovoucí čerpadlo  
a stříkačka veterán na podvozku DS 12, 
elektrocentrála, motorová pila a dýchací 
technika Fenzy a Saturn, různé druhy 
hadic a další příslušenství a pomůcky. 
Tato jednotka byla prověřena 8 x hláše-
ným výjezdem – 2 x požár, 2 x spadlý 
strom a další čtyři - výpomoc firmě Hy-
undai, likvidace bodavého hmyzu, čištění 
kanálových propustí ad.. Jednotka a dal-

ší členové se zúčastňují různých požár-
ních školení dle dané osnovy. Samo-
zřejmě nezahálejí ani soutěžní družstva. 
Zúčastňují se série soutěží Beskydské li-
gy a různých pohárových soutěží. Vý-
sledky se oproti minulému roku zlepšily. 
Náš sbor pořádá dvě pohárové soutěže 
a to noční soutěž – „Memoriál Miloslava 
Menšíka“ Pod sjezdovkou a denní soutěž 
„O pohár starosty obce“. S pořádáním 
denní soutěže nám v letošním roce po-
mohli hasiči z Myslíka, za což jim děku-
jeme. Samozřejmě bychom se neobešli 
bez pochopení a podpory obecního 
úřadu, sponzorů a příznivců požárního 
života. Od října jsme spustili stránky, na 
kterých je historie, současnost a aktuální 
akce sboru – www.sdhpalkovice.cz. 

Přeji Vám mnoho štěstí, hodně pev-
ného zdraví, elánu a malé nebo vůbec 
žádné požáry v roce 2009. 

(připravil starosta SDH Palkovice, 
Čestmír Krč) 

 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 

 
Ve středu 2l. ledna se konala výroční 

členská schůze za účasti 82 členů. Akti-
vitu za rok 2008 hodnotil předseda Ing. 
Stanislav Vyvial s tím, že celkem navští-
vilo našich l2 akcí 880 důchodců. S plá-
nem práce na letošní rok seznámil pří-
tomné jednatel V. Vlk, se kterým pří-
tomní souhlasili, včetně vyhlášení soutě-
že “Senior roku 2009“. V diskusi vy-
stoupilo 5 členů vesměs s dotazy  týkají-
cích se finančních záležitosti. 

Dále byly do výboru klubu kooptová-
ny dvě nové členky, a to Milada Halato-
vá z Palkovic a Anna Sasýnová z Myslí-
ka. Závěrem vyhlásil předseda usnesení 
na letošní rok. V něm je uvedeno získá-
vání nových členů, dodržování plánu ak-
tivity a finance. 

Po skončení vystoupil divadelní sou-
bor DUO z Frýdku-Místku s rozvernou 
komedii “Lhářka“, která se přítomným 
líbila. 

Ve středu 4. února se ze zdravotních 
důvodů po 11 letech vzdal funkce před-
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sedy Ing. Stanislav Vyvial, novým před-
sedou byl zvolen Josef Chlebek všemi  
l3 členy výboru. 

 
Připravujeme: 

 
V době uzávěrky “Listů“ proběhla ve 

středu l8. února beseda se zástupcem 
PČR panem Gřesem na téma “Bezpeč-
nost seniorů“. Po ní byl promítán video-
film o výrobnách podniku Beskyd Agro. 

Ve středu 11. března se konal spole-
čensko - kulturní večer k Mezinárodnímu 
dni žen “Vám ženy“. Vystoupení soubo-

rů, soutěže, tanec a společenská zábava 
oslovily všechny přítomné. 

Jubilanti: kulaté jubileum: březen - 
Fluksová Marie (23. 3.) 

Noví členové: Kišová Marie, Palkovice. 
 
Soutěž “SENIOR roku 2009“: zapo-

jení do funkcí v jiných organizacích, 
účast na slavnostních akcích i schůzích 
obce a Klubu, dále humanitární pomoc. 
Koncem roku budou hodnocena nejmé-
ně 3 kritéria a vyhlášení proběhne na 
výroční členské schůzi v roce 2010. 

(z pověření výboru Seniorklubu  
Vilém Vlk) 

 
 
 

Lidé kolem nás 
 

 
Denisa hraje novomanželům 
 

Naše obec má to štěstí, že se v míst-
ním kostele sv. Jana Křtitele střídají za 
varhanami dvě schopné varhanice, a že 
církev není odkázána na cizí varhaníky 
z jiných obcí, jakým byl i Adolf Kolčář 
z Hodoňovic. 

O paní Dagmar Bajtkové jsme již 
psali v loňském roce. Další „varhanici“ 
Denisu Marákovou jsem zastihl upro-
střed domácí práce, ale to jí nevadilo  
a ráda si se mnou popovídala o jejím 
vztahu k tomuto nezvyklému hudebnímu 
nástroji. 

Redaktor: Kdy jste se rozhodla 
věnovat se hraní na varhany? 

D. M.: „Asi od druhé třídy školy jsem 
začala zde v Palkovicích hrát na klavír  
u paní učitelky Žídkové a pak asi v šesté 
třídě jsem se začala učit na varhany.“ 

Redaktor: Bylo to již zde v na-
šem kostele ? 

D.M.: „Ne, bylo to v základní umě-
lecké škole duchovní hudby ve Frýdku-
Místku a to vedle kostela Jana a Pavla. 
Tam jsem hrála asi osm let.“ 

Redaktor: Kdo vás získal pro 
Palkovice? 

D. M.: „Vlastně jsem potřebovala 
cvičit, zkusila jsem to tady v kostele. Po-
stupně jsem začala hrát i při mši svaté, 
to bude již  devět let. Hrajeme tady tři,  
a to paní Dagmar Bajtková, Lenka Ku-
balová a já.“ 

Redaktor: Při jakých příleži-
tostech hrajete v našem kostele? 

D.M.: „Hraji většinou při svatbách, 
paní Bajtková při pohřbech. O Váno-
cích, kdy je více hraní, se střídáme. 
Svateb v kostele je v současné době má-
lo, loni jen jedna.„ 
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Redaktor: Hrajete jen církevní 
skladby? 

D.M: „Hraji velmi pěkné skladby Jo-
hana Sebastiana Bacha, dále svatební 
pochod od Mendelsona, někdy i skladby 
od Bohuslava Martinů, prostě dle přání.“ 

Redaktor: Čeho by jste ještě 
chtěla dosáhnout a kde by jste 
ještě chtěla  hrát mimo obec? 

D.M.: „Měla jsem možnost hrát ve 
Frýdku i v Basilice Panny Marie, kde 
mají úžasné varhany. Zahrát si na ně je 

sen každého varhaníka. I kdybych tam 
třeba chtěla hrát, bylo by to časově 
náročně, jedině příležitostně.“ 

Poděkoval jsem mladé nadějné uměl-
kyni za její skromná a upřímná slova  
a s přáním, aby se jí v budoucnu její sny 
splnily, a aby těch svatebčanů, kterým 
by zahrála k jejich vstupu do manželství 
bylo co nejvíce. Aby ukázala své nadšení 
a umělecké dovednosti. 

(dotazoval se Vilém Vlk) 

 
 
 

Recepty pro Vás 
 

 
Kriza – nekriza.  
To musíš  
prubnuť!!! 
 
Nejúžasnější  
jogurtové řízky 
8 prsních kuřecích řízků 
1 velký hustý bílý jogurt 
2 celé vejce 
4 stroužky česneku 
sůl, pepř, další koření dle chuti 
 

Postup přípravy receptu: 
Řízky naklepeme, osolíme, opepříme 

a namáčíme do jogurtové marinády. Ma-
rinádu připravíme smícháním jogurtu, 
vajec, prolisovaného česneku, soli a pe-
pře. Můžeme přidat i jiné oblíbené ko-
ření, já přidala grilovací. 

Pak maso přendáme do uzavíratelné 
nádoby a uložíme v lednici. Nejdříve na 
druhý den vyndáme řízky z marinády  
a obalujeme ve strouhance a opatrně sma-
žíme. Můžeme použít i vepřovou kýtu. 

 
 
 

Mňam špízy 
kuřecí prsní řízky 
cuketa 
paprika (nejlépe více barev) 
cherry rajčátka 
tofu (nebo žampióny) 
může být i cibule a česnek 
sůl, pepř, ml. paprika, gril. koření 
špejle 

Kuřecí maso nakrájíme na širší prouž-
ky. Cuketu a papriky také nakrájíme na 
širší plátky (popř. i žampióny). Cherry 
rajčátka necháme v celku. Tofu nakrájí-
me na větší kostky, které půjdou napích-
nout na špejli. Postupně napichujeme na 
předem namočené špejle. Maso-cuketa-
rajče-tofu-paprika. Nachystané špízy vlo-
žíme do zapékací mísy, kam napřed dá-
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me tak na 1 – 2 cm výšky vodu. Do vody 
můžeme na kousky nakrájet cibuli (popř. 
česnek). Než vložíme mísu se špízy do 

trouby, tak je nezapomeneme po celém 
obvodu posypat solí, pepřem a ostatním 
kořením dle chuti. Pečeme 30 minut. 

 
 
 
 

Jablečný štrůdl 
2 plátky listového těsta 
6 jablek 
50g vlašských a lískových ořechů 
1 lžička mleté skořice 
50g rozinek 
50g cukru 
100g strouhanky 
1 vajíčko 
5 dcl mléka 
5 dcl rumu 
 

Listové těsto rozválíme na plát. 
Všechny ostatní přísady smícháme  
a dobře promícháme. Přidáme strou-
hanku, aby nasákla všechnu šťávu, kte-
rou vypustí jablka. Směs nalijeme na těs-
to a srolujeme. Vezmeme plech a štrúdl 
na něj položíme. Na plechu trošku na 
štrúdl zatlačíme a na některých místech 
jej nakrojíme. Úplně na závěr potřeme 
štrúdl mlékem a vajíčkem, takto získá 
lesk. A dáme péci do trouby. 

 
 

Praktické rady a návody... 
 

 
Jak odstranit skvrny  
bez technických přípravků 
 

Skvrny od vody na nábytku odstra-
níme roztokem oleje a soli. 

Skvrny od ovoce na kuchyňské lince 
odstraníme octem a citrónem. 

Skvrny od smoly opatrně potíráme 
olejem, pak vytřeme hadříkem. 

Kápne-li Vám na oděv vosk, stačí 
přiložit piják ze školního sešitu a přejet 
několikrát vlažnou žehličkou. 

Skvrny od ovoce na oděvech odstra-
níme, namočíme-li je na dvě hodiny do 
mléka  a vypereme. 

Skvrny od bílého vína odstraníme 
koncentrovaným čistícím prostředkem; 
jestliže skvrny nezmizí, podložíme pod 

ně misku s vroucí vodou, párou se skvr-
ny odstraní, potom je vypereme. 

Skvrny od červeného vína na ubru-
sech odstraníme, namočíme-li ubrus na 
několik hodin do mléka se solí a potom 
přepereme. 

Skvrny od krve nejsnáze vyčistíme 
čerstvě nastrouhaným křenem. Druhá 
možnost je přepráním ve vlažné vodě se 
sodou či čpavkem. 

Skvrny od čokolády na oblečení vy-
čistíme citrónem. 

Skvrny od borůvek z koberců a po-
tahových látek odstraníme vlažnou vo-
dou, do níž přidáme trochu čpavku. 

Skvrny od hořčice odstraníme vy-
práním ve vodě se sodou. 

Skvrny od propisovací tužky nejdříve 
potřeme lihem a následně vypereme. 
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K odstranění rzi na prádle je dobrým 
pomocníkem citrónová šťáva. 

Skvrny od žvýkačky zchladíme le-
dem, seškrábeme, vysušíme a dočistíme 
benzínem. 

Jemné škrábance na nábytku odstra-
níme, když ho párkrát lehce přejedeme 
rozpůleným vlašským ořechem. 

Skvrny od trávy čistíme lihem a potom 
koncentrovaným čistícím prostředkem. 

 
 
 

Přírodní kosmetická poradna... 
 

 
Udělej něco pro krásu 

Snad každá žena chce vypadat mla-
distvě, ale i ona ví, jak těžké je při dneš-
ním životním stylu a nezdravém prostře-
dí zachovat krásu a mladistvý vzhled. 
Příroda nám poskytuje téměř vše, co 
potřebujeme. Pokud máte trochu fanta-
zie, tak je všechno možné. To je také 
důvod, proč Vám chceme poradit, jak si 
doma vyrobit různé pleťové masky, mas-
tičky atd.. připravit si domácí kosmetiku 
není náročné, přičemž účinek je při níz-
kých nákladech výrazný. 
A můžeme začít! 
 
Pleťové masky 
Jahody 

Aby Váš obličej a krk vypadal stále 
svěží potíráme je každé ráno rozkrojenou 
jahodou. Nejdříve pleť na obličeji a krku 
důkladně vyčistíme obyčejným pleťovým 
mlékem a vodou. Potřeme omytou roz-
krojenou jahodou nebo můžeme nakapat 
šťávu z jahody na obličej a krk. Necháme 
působit několik minut, potom pleť oplách-
neme a naneseme hydratační krém. 
 
Olivový olej 
Maska pro suchou pleť 

Z několika lžiček olivového oleje a 
jednoho žloutku si připravíme hustou 

směs. Pak přidáme pár kapek šťávy 
z nastrouhané mrkve. Pleť na obličeji  
a krku vyčistíme pleťovým mlékem  
a umyjeme čistou vodou, naneseme při-
pravenou pleťovou masku. Necháme asi 
20 minut působit, poté setřeme papíro-
vým kapesníkem, umyjeme obličej a krk 
vlažnou vodou a ošetříme krémem. 
 
Rostlinný olej 
Zábal na krk 

Pleť na krku mnoho žen při běžné 
péči o pokožku často opomíjí. Ale i toto 
místo potřebuje ošetřit. Abychom měli 
pokožku na krku hladkou a pružnou, 
pomůže nám olejový zábal. Kvalitní rost-
linný olej zahřejeme na teplotu našeho 
těla, potom krk zabalíme šátkem nebo 
kusem plátna namočeným v oleji, přes 
něj dáme kousek igelitu a necháme pů-
sobit nejlépe přes noc. Asi po třech ta-
kových zábalech se dostaví první úspě-
chy. 
 
Cibule 
Hodně mastná pleť nebo akné 

K tomu využijeme cibuli a jejího vý-
razného desinfekčního účinku. Cibuli 
oloupeme, najemno nastrouháme a pak 
smícháme s ovesnou moukou a čajovou 
lžičkou medu. Tuto směs rovnoměrně 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 

 24 

naneseme na obličej a na místa, která 
trpí nečistotami pleti. Masku necháme 
asi 20 minut působit, a pak ji smyjeme 
vlažnou vodou. Pleť ošetříme krémem. 
 
Ovesné vločky 
Výživná pleťová maska 

Do nerezového hrnce nalijeme 1 dcl 
destilované vody a dáme vařit. Když  
začne voda vařit, nasypeme do ní jednu 
lžíci ovesných vloček a povaříme přibližně 
15 minut. Vzniklou kaši necháme vychlad-
nout, naneseme ji na obličej a necháme 
působit asi 15 minut, potom pleť omyje-
me vlažnou vodou a ošetříme krémem. 
 
Jablko 
Aby pleť nevypadala unaveně 

Jemně nastrouhané jablko povaříme 
v plnotučném mléce. Necháme vychladit 

a pak naneseme na předem vyčištěnou 
pleť a necháme 10 minut působit. Pleť 
omyjeme vlažnou vodou a naneseme 
krém. 

Povislá kůže na krku. Vrásky kolem 
očí. Unavená pleť. Jablko jemně na-
strouháme a naneseme na postižená 
místa. Necháme působit 15 minut, po-
tom omyjeme vlažnou vodou a ošetříme 
krémem. Stačí jednou za týden. 
 
Citrón 

Masná pleť na obličeji. Čerstvou ci-
trónovou šťávu opatrně vmícháme do 
ušlehaného bílku. Potom naneseme na 
obličej a necháme 10 – 15 minut na 
pleti v klidu působit. Potom pleť důklad-
ně omyjeme vlažnou vodou, jemně osu-
šíme a hned natřeme krémem určeným 
pro mastnou pleť. 

 
 
 

 
Postřehy 
 

V naší obci rozšiřujeme sortiment su-
venýrů prostřednictvím dnes již známé-
ho obchodu “Slunečnice“, kde si je 
možné zakoupit různé upomínkové 
předměty, obrázky a další dárkové před-
měty pro celou rodinu. Škoda jen, že 
zde nenacházíme pro cizí návštěvníky 
upomínkové předměty jako vzpomínku 
na naší obec, např. pohlednice, obráz-
ky, prospekty a jiné. Dalo by se dohod-
nout s vedením obce o nabídce těchto 
obecních suvenýrů? 

Jsme rádi, že v areálu Lyžování za 
domem byly rozšířeny další služby. Při 
mé poslední návštěvě mi spolumajitel 
areálu Kamil Trochta sdělil, že se mezi 

malými i velkými lyžaři pohybují muži ve 
žlutých větrovkách. Jsou to instruktoři 
nejmenované agentury asi v počtu šesti, 
kteří učí začínající lyžaře, děti i dospělé. 
Je zde i možnost výuky jízdy na snow-
boardech. Každý, kdo by měl zájem se 
může telefonicky nebo osobně spojit 
s vedením střediska, kde mu budou po-
skytnuty potřebné informace. Navíc, při-
pomíná pan Trochta, si zde mohou ná-
vštěvníci zapůjčit za přijatelné ceny ly-
žařskou výbavu. 

My všichni dbáme, aby naše příroda 
byla stále, jak se říká “panenská“, van-
daly nedotčená. Máme i ministerstvo 
pro životní prostředí, které má podobný 
úkol - střežit čistotu našich polí a lesů. 
Ale co na to říci, když z parkoviště pod 
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sjezdovkou vyjedou jedno nedělní odpo-
ledne tři čtyřkolky a z tohoto parkoviště 
nejedou po cestě, ale namíří si to přes 
potok Olešná do stráně nad myslivnou, 
kde brázdí lesními porosty tak, že lze 

těžko pokládat tato místa po jejich jízdě 
za hezkou přírodu. Kdo jim zamezí, aby 
si nedělali z přírody závodiště? 

(V.Vlk)

 
 
  

 

Znáš Palkovice? 
 

 
Soutěž pro mládež - úkol č. 2 
 

Statkář Václav Volný v Palkovicích 
udržoval přátelství s jedním slezským 
básníkem, který ho zde často navštěvo-
val. Na rodinné hrobce Václava Volné-
ho, při zdi zdejšího hřbitova, jsou verše 
tohoto básníka i s plným jménem (viz fo-
tografie na druhé straně obálky). 

Dnešní úkol: napsat na lístek 
jméno básníka, případně text jeho 
veršů, uvést své jméno a příjmení, byd-

liště, datum narození, popř. telefon  
a vhodit ho do schránek, jak bylo uve-
deno minule. Výherce bude zveřejněn 
v příštím čísle. 

Ze správných odpovědí - úkol  
č. 1 - byla vylosována a cenu zís-
kává Žaneta Kořenská. Odměnu si 
může vyzvednout na obecním úřadě  
u paní Martiny Mertové. Zároveň bude 
zařazena do celoročního slosování  
o knižní cenu. 

( připravil V.Vlk ) 
 
 
  

 

Kino 
 

 
RALLYE SMRTI 
Nový americký film žánru Action-
advantures.  Kdo přežije, vyhraje. 
PÁTEK 13.3.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky, 
105 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 19. Listopadu 2008 
 
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ 
Nový americký sci-fi film.  Mysleli 
jsme, že Země je naše. Byla to chyba. 
PÁTEK 20.3.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 

Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
102 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 11. Prosince 2008 
 
NEBEZPEČNÝ CÍL 
Nový americký akční thriller. Jeden 
muž. Jedna kulka. Jeden zásah. 
PÁTEK 27.3.2009 V  19.30 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české titulky, 
100 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 4. Prosince 200 
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Termínový kalendář 
 

 
21.3. Regionální přehlídka pódiových skladeb –  tělocvična 10.00 
4. 4. „Rychlé šípy“ – Kulturní dům – 19.00 
12.4. Velikonoční setkání s folklórem  restaurace pod Habešem 
19.4. Krajská soutěž ve sportovní gymnastice –  tělocvična 10.00 
 

 

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 17. 3. 2009. Vychází osmkrát ročně. 






