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Úvodní slovo redakční rady

Milí občané obou částí naší obce,
přinášíme vám další vydání listů. Jaro se začí-

ná probouzet k životu po zimním spánku. Přibý-
vá více slunných dní, a to nám všem určitě umí 
zvednou náladu. Vláda začíná pomalinku rozvol-
ňovat svá opatření (která nám asi všem už oprav-
du lezla krkem) a my s nadějí očekáváme příchod 
lepších časů. Časů, ve kterých se budeme moci 
naplno a zcela svobodně už konečně nadech-
nout čerstvého jarního vánku a nasát všemi smy-
sly pozitivní emoce. A samozřejmě si svobodně 
zajít nakoupit vše, co je k životu v této moderní 
době potřeba. Takto nějak by se dala popsat ná-
lada ve společnosti současných dní. Samozřejmě 
každý z nás je jiný, a proto to můžeme každý vní-
mat malinko jinak. Tyto listy se vám snaží přinést 
co nejvíce pozitivních informací o dění v naší obci 
a moc bychom si v redakční radě přáli, aby i je-
jich dopad na vás byl také veskrze pozitivní. Ob-
čas musíme, ač neradi, zveřejnit i smutné zprávy. 
Jednou takovou je zpráva o tom, že nás bohu-
žel navždy opustil pan bývalý starosta Miroslav 

Židek. Starosta, který v nelehké „porevoluční“ 
době, začínal dávat naší vesnici novou „tvář“. 
Tohoto významného člověka si připomeneme 
ve „vzpomínce“ současného starosty. Všechno 
má svůj čas a pandemie jednou skončí. Světlo na 
konci tunelu je ale už vidět poměrně jasně, jen 
je potřeba se „naočkovat trpělivostí“. Sem tam 
nějakou tu „skvrnu na slunci“ je potřeba přehléd-
nout a jít dál. Naše obec je krásná a věřím, že 
spousta z vás, kteří jste se na ni dívali z různých 
míst při svých rodinných výletech, mi dáte za 
pravdu. Hodně prokoukla. Ostatně v příspěvku 
pana místostarosty o tom bude zajímavá infor-
mace. Neznamená to ale, že by zastupitelstvo 
mělo „usnout na vavřínech“, stále je co budovat 
a vylepšovat. A to nejen ve stavebnictví, ale i ve 
vzájemných vztazích mezi námi všemi obyvateli 
obou části obce. V souvislosti s obnovou obce by 
možná stálo za zmínku upozornit na skutečnost, 
že v nejbližším čase se naše dominanta obce, 
kterou je kostel, obloží lešením a započne mož-
ná jedna z největších rekonstrukcí této budovy 
za posledních mnoho let. Vzhledem k dominant-
nosti této stavby to bude vidět ze všech koutů 
naší dědiny. Detaily obnovy kostela upřesňuje ve 
svém článku pan farář. 

Poslední informaci, na kterou chceme v úvod-
níku upozornit, je obrovský úspěch naších dětí 
v ochotnické činnosti. I o této opravdu pozitivní 
informaci se dovíte, pokud budete číst dále.

Přejeme vám stále a pořád pevné zdraví, hod-
ně radosti a to opravdové jarní probuzení ze zim-
ního spánku v naději na lepší zítřky.

Jménem redakční rady  
Ing. Tomáš Huďa

Obecní úřad a zastupitelstvo ....................................  3

Informace pro občany ..............................................  12

Základní a mateřská škola .......................................  15

Tipy na výlet .................................................................  19

Kultura a společenský život  ....................................  21

Sport  .............................................................................. 22

Spolky v obci  .............................................................. 24

Život ve farnosti  ......................................................... 25

Společenská rubrika  ................................................. 26

Holky v akci ..................................................................  27



3/2021

3

ObecNí ÚřAd A ZAStuPiteLStVO

Vážení spoluobčané,
v minulých dnech jsme se naposled rozloučili 

s panem Miroslavem Židkem, který nás opustil ve 
věku nedožitých 86 let. 

Pan Miroslav Židek byl zvolen do funkce 
předsedy Místního národního výboru v Palkovi-
cích 14. 12. 1988. Na úřad nastoupil v lednu 1989 
a předsedou, posléze starostou zůstal až do roku 
1998. Po dobu své funkce položil základy moder-
ních vesnic Palkovic a Myslíku. 

Pokud bych chtěl vyjmenovat veškeré akti-
vity a práci, která za panem Židkem zůstala, tak 
by mi nestačily ani dvě vydání Palkovických listů. 
Ve zkratce připomenu pouze některé stavby, které 
se svým významem hluboce zapsaly do historie 
našich vesnic a ovlivnily život v Palkovicích a na 
Myslíku. V letech 1990-1998 se uskutečnila zásad-
ní část plynofikace naší vesnice. V roce 1991 byla 
zkolaudována prodejna Jednoty v centru obce. 
Okolo roku 1994 byl vybudován vodovod. Poda-
řilo se také získat do Palkovic obvodní oddělení 
Policie ČR, které bylo umístěno do bývalé pro-
dejny potravin na horním konci. Ruina bývalého 
obchodního domu Lomozík byla zrekonstruována 
na sociální byty (č.p. 320). Významnou zásluhou je 
otevření lékárny v domě sužeb.

A samozřejmě nesmím zapomenout na ná-
kup bývalé správní budovy JZD Rozvoj Palkovice 
č.p. 619 v roce 1993. Dá se říci, že tato budova byla 
spásou pro celou vesnici. Doslova za pochodu zde 
parta kolem pana starosty Míry Židka vybudovala 
dvě oddělení mateřské školky se zahradou. Poda-
řilo se zde umístit lékaře a přestěhovat i obecní 
úřad. Družstevní kuchyně a jídelna byla zrekon-
struována na Restauraci pod Habešem. Ke konci 
funkčního období pana Židka byl také rozšířen 
palkovický hřbitov do dnešní podoby. 

Všechny tyto provedené investice rozhodly 
o dalším směřování naší vesnice v následujících 
desetiletích.

Pro čtenáře a fandy Palkovických listů bych si 
dovolil připomenout, že za působení pana Židka 
vyšlo v roce 1993 jejich první číslo.

Měl jsem to štěstí, že jsem pana Miroslava Žid-
ka znal osobně a dá se říci, že jsme byli přátelé. 
Mnoho věcí jsme spolu konzultovali, i když už ne-
byl starostou, ale o dění v obci měl stále zájem. 
Je pravdou, že ne na vše jsme měli stejný názor, 
což mi ale připadá normální. Pana Židka jsem po-
znal jako velmi pracovitého a skromného člověka.

Jednou z jeho předností také bylo, že se doká-
zal obklopit pracovitými lidmi, kteří mu byli v jeho 
činnosti nápomocní, a na které se mohl vždy spo-
lehnout. A samozřejmě nesmím zapomenout na 
jeho skvělé rodinné zázemí, především na jeho 
ženu Zdeňku, která mu byla vždy oporou.

Vážení spoluobčané, 
věřím, že tato krátká vzpomínka vám připome-

ne vzácného člověka, který pro naši vesnici vyko-
nal obrovský kus práce a pro své následovníky je 
velkým vzorem.

Radim Bača, starosta

Vzpomínka starosty Radima bače na pana Miroslava Židka, 
který působil ve funkci starosty obce v letech 1989-1998 
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Slovo starosty

Slovo místostarosty 

Milí Palkovjané a Myslíkovjané,
ve svém slově vás chci informovat o prová-

děných investičních akcích, které se nám poda-
řilo zahájit během zimního období. Pravda je, že 
jsme byli zvyklí na daleko mírnější zimy, během 
kterých se nám vždy podařilo mnoho věcí vysta-
vět. Letošní zima byla konečně „pořádná“ a troš-
ku nás potrápila. I přesto již dokončujeme stavbu 
přechodu pro chodce u školy a během měsíce 
května a začátkem června by měl být dokončen 
i přechod pro chodce v centru obce. Přechody 
pro chodce jsou mnohými občany vnímány pozi-
tivně, ale najde se i velká skupina lidí, kteří tvrdí, 
že to jsou takové pasti na chodce, kteří pak be-
zhlavě vejdou na přechod a myslí si, že mají neo-
mezenou přednost. Myslím, že obě tyto skupiny 
mají pravdu. Přechod sám o sobě není všelék, ale 
záleží jen na nás, jak se na přechodu i okolo něj 
budeme chovat, ať už jako chodci, či řidiči. Jis-
tě jste si také všimli, že tzv. kostelová lávka byla 
Správou a údržbou silnic zaslepena. Toto zasle-
pení vyžadovala Policie ČR již skoro 5 let, jelikož 
lávka ústila přímo do komunikace pod kola pro-
jíždějících aut. V minulosti zde došlo k několika 
dopravním nehodám mezi automobily, cyklisty či 
chodci. I z tohoto důvodu byla vybudována lávka 
nová u hasičské zbrojnice. 

Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu by 
měly přispět i nové informační radary. Před dvě-
ma lety jsme na tato zařízení požádali o dotaci.  
V loňském roce nám bylo vyhověno, dotace byla 
schválena a v měsíci dubnu byly radary namon-
továny.

V únoru se nám podařilo dokončit rozšíře-
ní mateřské školky o další oddělení. V současné 
době probíhá kolaudační řízení, aby od 1. září 
mohlo být do školky přijato dalších 24 dětí. Tak-
též byla provedena rekonstrukce obou školních 
zahrad i s vybavením. Jenom pro vaši představu, 
když jsem na podzim 2002 nastupoval na obec-
ní úřad, tak nám hygiena vyhrožovala uzavřením 
tehdejší školky z důvodu malého počtu záchodků 
a umývadel. V té době bylo ve školce umístěno 
něco kolem 40 dětí. Od 1. září bychom měli mít 
v pěti odděleních přes 120 dětí. Je to jedna z mých 
největších radostí ve funkci, když vidím, jak máme 
naplněnou nebo spíše přeplněnou školku a ško-
lu. Jsem rád, že na rozdíl od některých obcí u nás 
obyvatel neubývá, ale naopak přibývá. 

Milí spoluobčané, 
věřím, že pandemii koronaviru pomalu zdolá-

váme a život se velmi opatrně, ale jistě vrací do 
bývalých kolejí. Do nadcházejících jarních dnů 
vám přeji mnoho zdraví a štěstí.

Radim Bača

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
aktuální úvodní slovo bude tentokrát velmi 

stručné. Obvykle jej věnuji kulturnímu a spole-
čenskému životu či významným aktivitám v obci. 
O připravovaném novém obecním úřadě jsem 
psal již minule, a o kulturních a společenských ak-
cích není stále moc co psát. Bohužel se stále situ-
ace nijak výrazně nelepší, co se týče rozvolňování 
účastí na kulturních a společenských akcích, tak 
bohužel stále Vás nemohu pozvat na žádnou akci 
a ani slíbit, že letos se uskuteční oblíbený Festi-
val dechovek, pivní a gulášové slavnosti a tradič-
ní Obecní dožínky. Toto je mi osobně velmi líto, 
protože k letošnímu roku spousta z nás vzhlížela 
s nadějí, že se vrátíme brzo do normálu. Uvidíme, 
jak se situace vyvine v květnu, kdy bude muset 

padnout finální rozhodnutí. Nicméně aspoň jed-
nu pozitivní letní aktivitu zatím slíbit snad mohu, 
minimálně letní kino připravovat určitě budeme.
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Vše naštěstí není jen černé, proto na druhou 
stranu bych se rád chtěl podělit tentokrát s jed-
nou velmi dobrou zprávou. Od začátku května se 
podařilo v prodejně potravin v prosklené části ko-
nečně zprovoznit mini kavárnu a cukrárnu, kterou 
provozují bratři Sukačovi. Je to služba, která v naší 
obci už delší dobu chyběla a řada z Vás se ptala, 
zda by s tím nešlo něco udělat. Záměr se podařil 
a uvidíme, jak se provozu bude dařit. Je to další 
krůček v naplňování vize plnohodnotného cent-
ra obce, ve kterém se dobře žije. Pevně věřím, že 

kavárna bude úspěšná, a že ji podpoříte svou ná-
vštěvou, kde si dopřejete šálek skvělé kávy, dortík 
nebo zmrzlinu. V létě bychom chtěli kavárnu do-
plnit i o venkovní posezení.

Přeji Vám pěkné jaro, které snad už přinese do 
našich životů naději na lepší život. A přeji Vám, 
abyste si to jaro zpříjemnili třeba šálkem dobré 
kávy z nové kavárny či procházkou po naší krásné 
vesnici a jejím okolí.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta

Na začátku dubna 2021 vyšla knižní publika-
ce Možnosti vesnice autorů Michaely Hečkové 
a Matěje Chabery, která mapuje 12 dramatických 
portrétů architektonické, společenské a kulturní 
proměny českých vesnic za posledních 20 let. Sle-
duje příklady dobré praxe napříč Českou republi-
kou, od Šumavy přes Krkonoše, zapadlé Frýdlant-
sko, opuštěné Rychlebské hory či malebné okolí 
Litomyšle až po moravskoslezské Beskydy a zno-
jemskou vinařskou oblast. Kniha přináší inspiraci 
architektům, milovníkům současné architektury 
a nečekaných souvislostí, starostům, obyvatelům 
vesnic i měst, cestovatelům po české krajině. Pří-
klady dobré praxe mění skrze formát autorských 
rozhovorů a fotografií na příběhy dobré praxe.

Jsme velmi na to hrdí a velmi si toho s poko-
rou vážíme, že obec Palkovice byla vybraná do 
této skvělé a inspirativní dvanáctky obcí z celé 
ČR.  Zařazení Palkovic do tohoto výběru dokládá, 
že cesta, kterou jsme se vydali, je cesta správným 
směrem. V publikaci je možno nalézt naši hasič-
skou zbrojnici, dostavbu tělocvičny, opravu pro-
dejny potravin, nový skleněný most přes Olešnou 
či ocenění výsadby a obnovy alejí. Právě přeměna 

těchto budov je dávána za příklad pozitivní pře-
měny vesnice.

Informace o této knize proběhly v dubnu řa-
dou médií (např. E15, Aktualne.cz nebo Archiweb), 
o knize vznikla také reportáž v České televizi. Tato 
vlna publicity vyvolala zájem zástupců několika 
dalších obcí a expertů o naše zkušenosti a přístup 
k urbanismu a architektonickému rozvoji. V této 
souvislosti je potřeba si jen říct, že je škoda, že pa-
radoxně je tato snaha někdy lépe vnímaná mimo 
obec než některými našimi spoluobčany. Mělo by 
tomu být ale přesně naopak a měli bychom být 
všichni společně hrdi na to, že žijeme v obci, která 
je dávána jako příklad dobré praxe i dalším ob-
cím v ČR. Já osobně to vnímám jako další podporu 
pro vytváření vesnice, která odpovídá potřebám 
a standardům 21. století a primárně slouží svým 
občanům.

Knihu je možno si objednat přímo v nakladatel-
ství na této adrese: https://shop.mezimesto.com/

Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta

Významné ocenění dlouhodobé práce  
v rámci architektonického rozvoje obce
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Obec Palkovice usilovně 
pracuje na zlepšování dopravní 
bezpečnosti v obci. Aktuálním 
přírůstkem jsou čtyři nové infor-
mační radary, které jsou umís-
těny při vjezdu do obce po krajské silnici. První 
měřič se nachází nad bývalou benzínovou pum-
pou, druhý je u školky a sběrného dvora, třetí pak 
na Podhůří a čtvrtý na Myslíku u transformátoru. 
Kromě samotného informování řidičů na místě 
všechny tyto radary v sobě obsahují modul, který 
umožní data z nich on-line přenášet na webové 
stránky obce. Během několika měsíců toto bude 
zprovozněno a každý se bude moci podívat, kolik 
aut vjíždí do obce a kolik z nich překračuje ma-
ximální povolenou rychlost. Současně jsme další 

radar přemístili na Osadu k lesní 
školce Bezinka. Aktuálně také pra-
cujeme na zprovoznění optimali-
zaci rozmístění dalších současných 
měřičů rychlostí, které by se měly 

také přesunout blíže škole nebo na rozhraní Mys-
líku a Palkovic. 

Při pohledu na statistické údaje z měřičů 
rychlosti můžeme vidět, že nejvíce se pravidla 
dodržují při vjezdu do Palkovic nad benzínovou 
pumpou, kdy rychleji než 55 km/h jelo 14,8 % 
řidičů. Naopak nejméně se dodržují na Myslíku 
u transformátoru, kde rychlost 55 km/h překro-
čilo cca 40,5 % řidičů. Za pozornost také stojí 
nejvyšší naměřená rychlost 148 km/h taktéž na 
Myslíku u transformátoru!!!

Nové radary zvýší bezpečnost v dopravě  
a informace o ovzduší podpoří kvalitu životního prostředí 

Průměrná 
rychlost

Maximální 
rychlost

% aut nad  
55 km/h

% aut  
50–55 km/h

% aut pod  
50 km/h

u školky 50,3 km/h 98 km/h 28,7 % 29,6 % 41,7 %
nad benzínovou pumpou 48,1 km/h 108 km/h 14,8 % 31,9 % 53,3 %
Podhůří 50 km/h 98 km/h 26,2 % 26,2 % 47,7 %
Myslík, transformátor 54,1 km/h 148 km/h 40,5 % 27,4 % 32,1 %
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S instalací informativních měřičů rychlosti souvisí také instalace měřiče kvality ovzduší v blízkosti 
hlavní komunikace u základní školy. Stejně jako data z radarů budou i data z tohoto měřiče on-line 
k dispozici na webu obce. Aktuálně do listů přikládáme přehled, jak se situace v obci vyvíjela za měsíc 
duben. Na prvním obrázku je možno vidět vývoj teploty, tlaku vzduchu a vlhkosti. Průměrná teplota 
z toto období činila podprůměrných 5,8 °C a tlak byl nízký 980 hPa. Maximální teplota činila 26 °C a mi-
nimální pak 4,7 °C.

Na druhém obrázku, co se týče prašnosti, tak vyjádřeno koncentrací prachových částic, hodnota 
částic PM10 činila 44,1 µg.m-3 (denní limit je 50 µg.m-3) a částic PM2,5 činila 24,78 µg.m-3 (denní limit 
je 25 µg.m-3). Dá se říci, že hodnota těchto ukazatelů je v průměru vyhovující, k překročení dochází 
jen některé dny, naopak po většinu dní je hodnota ještě mnohem nižší. Je nutno také dodat, že měřící 
stanice je cca 2 m vzdálená od hrany komunikace, která hodnoty velmi ovlivňuje a ve skutečnosti ve 
většině obce jsou hodnoty prachu mnohem nižší. 
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informace dopravní komise obce

Záleží nám na tom, aby naše činnost měla smy-
sl a byla nápomocna k spokojenému a snadnější-
mu životu v obci.  Aktivně hledáme, navrhujeme 
a řešíme řadu podnětů, které k tomuto cíli směřují.

Naší snahou je zapojit do dění v této proble-
matice i další místní zájemce, kteří svým přístupem 
dokáží dát věcem svůj pohled a zároveň přiložit 
ruku k dílu. A tak se v minulém měsíci naše komise 
rozrostla o právoplatnou posilu, místního profesi-
onála v oblasti dopravních staveb pana Ing. Petra 
Mičulku. Nebráníme se však spolupráci s dalšími 
zájemci.

Několik vloni započatých, zimou pozastavených 
námětů, v minulých dvou měsících bylo opětovně 
realizováno. Dokončené jsou úpravy na spojovací 
silnici ze staré cesty na Bašku – náhrada kovových 
tyčí homologovanými „patníky“, včetně doplně-
ní na dalších místech v obci. Majitelé zahrad na 

základě „adresných písemných výzev“ postupně 
odstraňují vzrostlý porost zasahující do místních 
komunikací, pokračují jednání s kompetentními 
úřady a institucemi k usměrnění provozu na silni-
ci před kinem, možnosti instalace zpomalovacích 
prahů dle požadavků jednotlivých spoluobčanů, 

V bezpečnosti dopravy to není jediná dobrá zpráva. V dubnu a květnu probíhá intenzivní práce na 
dokončení přechodů pro chodce v centru obce a před budovou základní školy. Jak již starosta uvádí ve 
svém úvodním slově, v této souvislosti došlo také k zaslepení „kostelové“ modré lávky pro chodce, kte-
rou Policie ČR chtěla nechat uzavřít už v roce 2015 z důvodu nebezpečného vyústění přímo do krajské 
silnice. Na základě tehdejší domluvy lávka zůstala v provozu ještě několik dalších let do doby, kdy je 
zprovozněn nový skleněný most a staví se nový přechod pro chodce. 

Ing. David Kula, Ph.D., MBA,  
místostarosta
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jsou doplňovány dopravní značky na silnicích na-
pojujících se na hlavní silnici převážně na Myslíku.  

Jelikož se každoročně po zimním období vý-
razně objeví na cestách několik závad, které v pří-
padě ponechání jejich stavu znepříjemňují život 
a rozrůstají se do větších poškození, provedli jsme 
mapování místních komunikací společně s učině-
nou výzvou k široké veřejnosti prostřednictvím 
sociální sítě. Řada míst byla zadokumentována 
a předána „obci“ s cílem včasných oprav a preven-
ci předcházející větším škodám na majetku, životu 
a zdraví jejich uživatelů. 

Mimo to jsme zaznamenali poškození relativně 
nových povrchů, nepřímým i přímým poškozením 
účastníky provozu – odtržené a propadlé krajnice, 
poškozené kanálové poklopy a vpustě, neoprave-
né zásahy do silničního povrchu majiteli domů při-
pojujících se na inženýrské sítě, nevyhovující příč-
né žlaby odvádějící stékající vodu mimo silnici atd.  

V krátkém čase byl obci vyslyšen a realizován 
požadavek k usnadnění života našim imobilním 
spoluobčanům pohybujících se na vozících, spo-
čívající v rozšíření prostupu zábran spojovacího 
chodníku za fotbalovým hřištěm. 

Nadále zůstávají k řešení stavební úpravy vy-
volané jednotlivými vlastníky rodinných domů 
a zahrad, znesnadňující plnohodnotné bezpečné 
užívání místních komunikací vzniklé nerespektová-
ním vydaných stavebních povolení a vyjádření do-
tčených institucí. Týká se to převážně nedodržení 
rozhledových výšek a vzdáleností umístěním ne-
vhodných typů oplocení a osázených porostů, kdy 
na úkor vlastního pohodlí a soukromí jsou ome-
zováni ostatní uživatelé veřejných cest a zároveň 
jsou vyvíjeny požadavky na umísťování dopravní-
ho zařízení po vlastníku komunikací, tedy obci.   

Závěrem věříme, že současná pandemická 
omezení brzy pominou a avízované veřejné setká-
ní s občany na téma Doprava v obci budeme moci 
uskutečnit.  

Mgr. Petr Gřes, Dopravní komise obce
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Pozor na přechod pro chodce 

Vypadá to, že se i přes malé komplikace, 
posunují věci správným směrem, a tak se 
letos v obci dočkáme dvou přechodů pro 
chodce, které zvýší bezpečnost účastníků 
silničního provozu. 

Samotné zbudování přispěje k umírnění 
dopravy projíždějících řidičů ve středovém úseku 
obce s řadou doplňujících značení. Snad každý 
rozumný účastník provozu zavnímá a na všechny 
tyto úpravy zareaguje tak, že bude více obezřetný 
a zpomalí. 

V poměrně krátkém úseku na sebe bude nava-
zovat svislé a vodorovné dopravní značení. Zvýraz-
ňující barevně a adhezně rozličný povrch vozovky, 
v obou směrech před přechodem, má mimo tzv 
optickou psychologickou brzdu nápomoci zkrácení 
brzdné dráhy v případě náhlé události a nasvětlení 
přechodů zdůrazní přechod pro chodce ve večer-
ních hodinách.

Je však třeba mít na paměti několik důležitých 
věcí i pro samotné přecházející chodce. Na pře-
chodu pro chodce nemá chodec absolutní před-
nost, i tady jsou dopravně bezpečnostní pravidla, 
kterými se má řídit, chce-li „přežít“.

Prvním pravidlem je, že pokud chci přejít silnici 
a ve vzdálenosti méně než 50 m je přechod pro 
chodce, musím využít tohoto místa. Dále v těsné 
blízkosti u přechodu zbytečně nepostávám, a ne-
vedu s dalšími diskuzi, tím způsobuji jen nervozitu 
řidičů, kteří neví, jestli hodlá chodec přejít po pře-
chodu či nikoli. 

Při přecházení přes přechod mám na pamě-
ti, že než vstoupím do vozovky opakovaně se 

rozhlédnu vlevo i vpravo, dbám na svou 
bezpečnost a nevstupuji zbrkle do vozov-
ky. Nespoléhám se na absolutní přednost, 
vnímám dopravní situaci zrakem i slu-
chem, mám oční kontakt s řidičem auta 
a plynule přecházím. 

Projíždějící řidič se podle platných předpisů 
k přechodu pro chodce musí přibližovat tako-
vou rychlostí, která mu v případě potřeby umožní 
před přechodem bezpečně zastavit. Nesmí ome-
zit nebo ohrozit chodce, který přechází vozovku 
na přechodu pro chodce, nebo který přechod pro 
chodce hodlá zjevně využít. Povinností je umožnit 
chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky. 

Cyklista, pokud chce užít přechodu, před pře-
chodem z kola sesedne a po přechodu kolo vedle 
sebe vede.  

I přes všechna pravidla je nutná obezřetnost na 
obou stranách jak chodců, tak řidičů. Správné návy-
ky si je nutné osvojit a používat je v praxi, jen tak se 
dá předejít těm nejtragičtějším situacím. 

K tomu, jak se správně na silnici chovat by měli 
dětem vysvětlit samotní rodiče, škola, BESIP, auto-
škola, dopravně preventivní kampaně Policie České 
republiky a média. 

Pevně věřím, že vybudováním těchto dvou pře-
chodů dojde, za předpokladu dodržování pravidel 
všech účastníků provozu, k značnému zklidnění do-
pravy a zvýšení pocitu bezpečí. 

Mgr. Petr Gřes,  
Dopravní komise obce
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Vážení spoluobčané, vlastníci půdy,
komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v katas-

trálním území Palkovice jsou nyní v etapě řešení 
Návrhu nového uspořádání pozemků. Návrh ře-
šení zašle projekční firma jednotlivým dotčeným 
vlastníkům doporučenou poštou.

Projektant vychází zejména z požadavků vlast-
níků v době projednávání jejich nároků v říjnu 
2018, ze zaměření skutečného stavu v terénu a za-
stupitelstvem schváleného Plánu společných zaří-
zení v prosinci 2019. 

Plán společných zařízení byl projednáván vole-
ným Sborem vlastníků pozemků v průběhu celého 
roku 2019 a zahrnuje opatření ke zpřístupnění po-
zemků, cestní síť, vodohospodářská a protierozní 

opatření na ochranu zemědělského půdního fon-
du i opatření na ochranu přírody a krajiny.

V červnu letošního roku bude paní projektant-
ka několik dní osobně přítomna na obecním úřadě 
k projednávání konkrétních návrhů.

Upozorňuji všechny dotčené vlastníky, že 
o termínu projednávání budou informováni 
v průvodním dopise spolu se zasláním návr-
hu KoPÚ. Jednání se budou konat v Palkovi-
cích v budově tělocvičny č.p. 20, v současných 
provizorních prostorách Obecního úřadu 
v Palkovicích. 

Slavomír Bača,  
zastupitel obce Palkovice

informace k průběhu  
Komplexních pozemkových úprav v Palkovicích

demografický přehled  
obyvatel obce Palkovice za rok 2020

obyvatelé část Palkovice část Myslík obec celkem

stav k 01.01.2020 2 916 498 3 414

      v roce 2019:

přihlášení 72 24 96

narození 34 8 42

odhlášení 65 11 76

zemřelí 26 2 28

stav k 31.12.2020 2 931 517 3 448

          z toho:

-  muži 1489 256 1 745

-  ženy 1442 261 1 703

nejstarší žena – ročník 1923                                 

nejstarší muž – ročník 1926

V celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2020 
(3 448 osob) je započteno 22 cizinců s pobytem 
na území obce Palkovice.
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iNfORMAce PRO ObčANy

Sběrný dvůr 
Od 15. 5. 2021 bude sběrný dvůr otevřen takto:

středa  15.00 – 18.00

sobota  7.30 – 12.00    12.30 – 16.00

terénní odlehčovací služba v časech (po) covidu 

Terénní odlehčovací 
služba je jednou z našich 
terénních služeb péče. 
Tato služba pomáhá peču-
jícím osobám získat čas pro odpočinek či řešení 
vlastních záležitostí, jako např. návštěva lékaře, 
úřadu apod., s vědomím, že je jeho blízký v dob-
rých rukou a je o něj kvalitně postaráno. O tom, 
jak to ve službě vypadá nyní, po ročním boji se zá-
keřným virem, jsme si popovídali s vedoucí služby 
Kateřinou Göttlicherovou a pracovnicemi Danou 
Grygovou a Janou Zahradníkovou.

Jak se za poslední rok proměnila Terénní od-
lehčovací služba (TOS)?

Máme registrovanou kapacitu na 3 uživatele 
v jednom okamžiku, to znamená, že se rozrostl náš 
tým, a jsme schopni vypomoci více lidem. V průbě-
hu roku se měnila také různá hygienická opatření 
a postupy, jinak vše fungovalo na jaře a jinak pak od 
podzimu a na to jsme museli reagovat. Dá se taky 
říci, že se dostáváme více do povědomí lidí. Díky 
tomu, že jsme měli možnost nakoupit pomůcky 
k aktivizačním činnostem, jsme zase o něco flexibil-
nější v nabídce činností pro klienty.

Lidé nyní nemohou cestovat, opouštět do-
mov, ale na nedostatek klientů si nestěžujete, 
čím to? Změnila se nějak klientela, nebo její 
preference?

Více se na nás obracejí lidé po propuštění z ne-
mocnice, kdy došlo ke zhoršení zdravotního sta-
vu a rodina potřebuje poradit, pomoci. Stejně tak 
nás pečující využívají v době, kdy oni sami potře-
bují vyřešit své zdravotní problémy. Tato doba je 

náročná i pro pečující, jsou 
více unavenější a hledají 
různé možnosti pomoci.

A co TOS a Covid-19? Celý Váš malý tým si ne-
mocí prošel. Jak vás to poznamenalo? 

Když jsme si nemocí procházeli my, měli jsme 
pochopení od pečujících i klientů a při péči o kli-
enty nám pomohla hodně naše dohodářka. Po 
uzdravení jsme zase mohli my na oplátku působit 
u klientů, kteří covidem onemocněli.

Změnil se nějak Váš přístup ke klientům? 
I s ohledem na to, že odhalit tuto nemoc v te-
rénu je složitější než v pobytových službách.

Uvědomujeme si, jak velké riziko neseme, 
můžeme nakazit sebe, ale i jiné klienty. Mluvíme 
o tomto riziku s klienty i zájemci více než před-
tím, dodržujeme všechna požadovaná hygienická 
opatření. Obezřetnost je více než na místě. Někteří 
klienti mají z tohoto onemocnění strach a my se je 
snažíme uklidnit, jsme schopni poradit i při prv-
ních příznacích.

Vnímáte nějaké změny naopak u klientů?
Je to různé, někdo se začíná více bát onemocně-

ní, jiní zase nabývají odvahy, že to půjde k lepšímu 
a jsou ochotni podstoupit i riziko toho, že si ob-
jednají naše služby s vědomím, že chodíme k růz-
ným uživatelům. U mnoha pečujících pozorujeme 
zlepšení pečovatelské práce, což je pozitivní. Rádi 
ukážeme, jak se o blízké lépe starat a rodiny jsou 
pak velmi vděčné za tuto pomoc.

Silvie Vojkovská,  
Charita Frýdek-Místek
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V době covidové distanční výuky se staly virtu-
ální výpravy do nejstřeženějších prostor Česka do-
slova hitem. Energetici je proto ještě vylepšili a na-
bízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny 
ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního 
interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu 
do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo 
k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky 
unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. 
Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z po-
hodlí domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých 
zájemců.

Proč nosí „jaderníci“ žluté kombinézy? Kolik 
nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné 
elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého 

energetického menu, který začali ve virtuálním te-
levizním studiu ČEZ servírovat profesionální mo-
derátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti 
na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do eko-
logických energetických provozů oživuje distanční 
výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny 
bez zábavy. 

Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného 
formátu on-line prohlídek elektráren těšit? Špič-
ková technika interaktivního TV studia umožňuje 
propojit unikátní 3D modely, animace a videa ze 
zákulisí. Další novinkou jsou fyzikální pokusy, origi-
nální rekvizity dovezené přímo z elektráren a pro-
stor pro divácké dotazy. Někteří z virtuální show 
neodejdou s prázdnou, mají totiž možnost vyhrát 
v soutěžích o ceny. „Hosté se s námi podívají i tam, 
kam se při běžných exkurzích nedostanou. Hravou 
a názornou formou jim ukážeme, jak se rodí beze-
misní energie a kam se ubírá moderní energetika 
21. století. Doufám, že v létě budeme moci naše 
infocentra a elektrárny znovu otevřít, aby si u nás 
naši virtuální návštěvníci získané znalosti ověřili. 
On-line prohlídky ale v určité podobě plánujeme 
zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková.

Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich 
spuštění na konci loňského roku se k do elektrá-
ren virtuálně podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků.  

Virtuální exkurze v elektrárnách:  
díky obřímu zájmu připravil čeZ nové studio i program 
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„A to nemluvím o pozitivních ohlasech, kterých při-
šlo nepočítaně. Tohle všechno nás přivedlo na my-
šlenku posunout hranice ještě o kousek dál a na-
bídnout lidem v této nelehké době zážitek, na kte-
rý opravdu nezapomenou. Vymysleli jsme pro ně 
program, který je ještě rozmanitější, interaktivnější 
a zábavnější. Těší nás, že touto cestou pomáhá-
me studentům i učitelům zpestřit distanční výuku 
a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat. 
Věříme, že je zbrusu nová podoba našeho on-line 
bádání v zákulisí elektráren nabije nejen pozná-
ním, ale i pozitivní energií,“ vysvětluje vedoucí info-
center Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková. Účast na 
prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajis-
tí jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.cz. 

On-line přenos z televizního studia bude probíhat 
až do konce školního roku. Na každý všední den je 
vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí

– dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřej-
nost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. 
Všechny exkurze jsou zdarma.

Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou 
nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina ČEZ na-
bízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line 
prostředí například pokračují interaktivní besedy 
Energie – budoucnost lidstva, týdně také přibý-
vají novinky a zajímavosti na vzdělávacím portálu  
www.svetenergie.cz

Vladislav Sobol,  
mluvčí/komunikace a marketing ČEZ, a. s.

cyklistická sezóna začíná 

Mrazivé dny jsou snad 
za námi. Sníh ze silnic je 
pryč a ranní teploty jsou 
také stále příjemnější. Není 
divu, že cyklisté jsou na ces-
tách stále častějším jevem. 

Ale i o kolo je třeba 
řádně pečovat. Před první 
jarní vyjížďkou po dlouhé 
zimě by každý cyklista měl 
navštívit nejprve specializo-

vaný servis, kde kolo řádně zkontrolují a uvedou 
do stavu, ve kterém může bezpečně vyjet na ces-
tu. Někteří cyklisté si své kolo servisují sami, a tak 
je třeba po zimě připomenout povinnou výbavu 
jízdního kola:
- přední odrazka bílé barvy
- zadní odrazka červené barvy
- dvě na sobě nezávislé brzdy
- oranžové odrazky ve výpletu kol
- oranžové odrazky na obou stranách pedálů

Přestože toto je povinná výbava jízdního kola, kolo 
doplňujeme také o:
- světlomet s bílým světlem
- zadní svítilnu červené barvy

A to zejména za snížené viditelnosti, tedy po-
kud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za mlhy 

nebo deště. Při snížené viditelnosti je vhodné po-
užít také reflexní prvky. 

Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povin-
nost užívat za jízdy ochrannou přilbu. Tuto po-
vinnost ukládá cyklistům do 18 let zákon. Přesto, 
i pokud jste starší, používejte při jízdě ochrannou 
přilbu, může Vám zachránit život. 

A závěrem pár připomenutí:
- cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
- cyklista nesmí vozit předměty, které by zne-

snadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožo-
valy jiné účastníky silničního provozu

- na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém 
okraji vozovky, jen jednotlivě za sebou

- jízdním kolem se rozumí i koloběžka, pro kte-
rou tak platí stejná pravidla jako pro jízdu na 
jízdním kole

- je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro 
cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným pro-
vozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený 
prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít

- cyklista jedoucí na jízdním kole je také považo-
ván za řidiče a platí pro něj stejná pravidla jako 
pro řidiče motorových vozidel, takže tak jako 
nepatří alkohol za volant, nepatří ani za řídítka 
jízdního kola 

Cyklistická sezóna tedy může začít, nezapo-
mínejte však, že i cyklista je účastníkem silničního 
provozu, a proto je třeba být obezřetný a dodržo-
vat dopravní předpisy. 

nprap. Karla Špaltová, vrchní inspektor
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ZáKLAdNí A MAteřSKá šKOLA PALKOVice

12. a 19. 4. palkovická škola konečně znovu ožila. 
Do škol, prakticky po celé ČR, se po dlouhé době 
dostali předškoláci i žáci 1. stupně, z nichž většina 
neviděla školní lavici na živo od Vánoc. Po úvodním 
povinném testování se děti rozprchly do svých tříd, 

kde se nadšeně vítaly se svými spolužáky a učiteli. 
Teď už si společně všichni přejeme, aby byl návrat 
ostatních žáků co nejplynulejší a škola se rychle za-
plnila do své původní kapacity.

Mgr. Milan Šponer

Vítejte zpátky! 

Zápis do školní družiny
Zápis do školní družiny v ZŠ a MŠ Palkovice proběhne 8. 6. 2021 od 7 do 17 hod. Prosíme zá-

jemce o ŠD, aby doručili své žádosti o docházku do školní družiny na sekretariát ZŠ. Formulář je ke 
stažení na webových stránkách školy v sekci formuláře, popřípadě k vyplnění na sekretariátě školy. 

Mgr. Milan Šponer
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Žáci 8. a 9. třídy dostali v únoru za úkol vyjád-
řit své pocity v básni napsané anglickým jazykem. 
Tématem jejich básně měl být Coronavirus nebo 
Valentine’s Day. Přestože je to úkol těžký, žáci se 
o tvorbu pokusili a výsledky byly velmi zdařilé. 
Ve svých dílech vyjadřovali především své pocity 
samoty, své koníčky, ale i lásku, naději a někteří 

nezapomněli ani na humor. Myslím, že všichni naši 
mladí začínající tvůrci by si zasloužili malou poklonu 
a přikládám na ukázku jen některé z odevzdaných 
prací.

Za anglický jazyk  
Martina Černohorská

Poezie v AJ

Evelína Vašková, 9. třída

Covid is still here,
we must be at home.

Almost a year,
we are alone.

We must wear mask,
when we go out.
It‘s so hard task,

wear it throughout.

We are bored,
because it‘s long time.

I‘m so tired,
but school is still online.

Hana Žůrková, 8. třída
Will you be my Valentine?

I remember when cupid‘s arrow hit us
It was then I saw hearts in your eyes

I wanted kiss you on your lips 
And give you a million roses
A few days later, I received a  

Valentine‘s cards wish was from you
I was happy and excited, so I also  

wrote Valentine‘s cards for you
I wrote in it, will you be my Valentine?

And you said fine
Those were children‘s times

And now it‘s been years
We‘re together until now 

Zuzana Jursová, 8. třída
Sad Winter

Snowman is staring through the snow,
When will I meet you? I don’t know.

The carrot nose is broken by the frost,
for better Wi-Fi I’d give any cost.

I want to return to my school, 
to stay stupid isn‘t cool.

Jonáš Galásek, 8. třída

I‘m looking forward to spring, 
when I can start fishing. 

It can rain, the sun can shine, when I can fish 
I‘m still fine. 

Carp, pike, zander, eel, 
every fish is a surprise still!

Daniel Janošec, 9. třída

We spent lot of time alone, 
our minds have almost blown. 

Our computers became really hot, 
We couldn‘t even make a basketball shot. 

Adéla Zachrlová, 9. třída

Covid is stupid 

Štěpán Zeman, 8. třída

Covid 19
Everyone has to wear a veil,

Or he gets infected,
And be ill.

Children don´t go to school,
they must be at home,

and teachers too.

People can´t meet,
They are at home,

And only eat. 
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Velikonoce ve 3.b 

Velikonoce jsme letos strávili trošku odlišně, 
ale i tak jsem si je užili. V distanční výuce jsme si 
pomocí únikové hry připomenuli oslavy a tradice 
křesťanského svátku. Nezapomněli jsme ani na 
online společné výtvarné malování. Vyvrcholením 

týdne byla návštěva naší milované paní katechetky 
Dany Málkové v naší online hodině, která dětem 
odpovídala na jejich zvídavé otázky.     

Mgr. Šárka Juřicová

V rámci výuky jsme se rozhodli si s dětmi 
zpestřit jarní čas. Máme tento celoroční projekt, 
abychom poznávali naše okolí a v přírodě načer-
pali síly.

Na 11 krásných místech naší vesnice nyní zís-
káváme prostřednictvím indicií a úkolů písmenka 
( jednou za týden – za odměnu), která složíme do 
slov a nakonec slova spojíme do ucelené myšlen-
ky, která je základem a výsledkem projektu.

Odměnou jsou krásné prožitky a milá ilustrace 
s myšlenkou.

Užijme si život, jak dokážeme i v této těžké 
době, kdy se nemůžeme běžně potkávat. Najdě-
me si malé radosti, které máme kolem sebe, raduj-
me se tady a teď. Kdo hledá, najde.

 
Krásné dny s teplem  

přeje všem Mgr. Miroslava Žídková

třídní projekt 2.A – celoroční  
„Putujeme za poznáním, teď Palkovicemi…“ 
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i žáci připravují výzvy 

Hmyzí hotely žáků 2. stupně Zš Palkovice 

Dne 18. 2. 2021 ve 
čtvrtek nám paní učitel-
ka Martina Černohorská 
řekla, že nám připravila 
„třídní výzvu“. Celá tato 
výzva spočívala v tom, 
že máme vyjít nahoru 
na Ondřejník a zjistit 
kód, který byl zapsán ve 
vrcholové knize. Hned 
co jsem se to dozvěděl, 
začal jsem se domlou-
vat na výletu na Ondřejník. Dva dny na to jsme 
se vydali na Ondřejník. Ve 14.00 jsme vyšli, kolem 
čtvrté jsme byli nahoře, našli jsme kód a šli jsme 
dolů. Cestou dolů jsme přemýšleli o dalším výle-
tu. Jako první nás napadl Čupek, dále nás napad-
lo, že by mohlo být zajímavé připravit něco i pro 
paní učitelku, která tohle celé vymyslela. Dne 6. 3. 
2021 v sobotu jsme šli na Čupek s cílem připravit 
cestu pro paní učitelku a nahoře si opéct něco na 

ohni. Rozhodli jsme se, že uděláme cestu pomocí 
QR kódu, aby se i paní učitelka něco přiučila. Při-
pravili jsme několik QR kódů na Čupku, s tím, že 
když paní učitelka najde první QR kód a naskenuje 
ho, nasměruje jí to k dalšímu kódu a tak dále, až 
na Čupek. Díky paní učitelce teď chodíme s ostat-
ními žáky 7. B na okolní hory a na čerstvý vzduch.

Václav Vraník, 7. B

Na výlet spolu, ale každý zvlášť 
Žáci 7. B zareagovali na “třídní výzvu“ velmi 

rychle a v překvapivě velkém počtu. Jsem ráda, že 
se děti rozhodly trávit čas venku, že je to inspi-
rovalo k dalším výletům a aktivitě, a že se jejich 
život neodehrává jen před obrazovkou počítače. 
Velmi oceňuji jejich nápad připravit výzvu i pro 
mě. Přinutili mě naučit se pracovat s QR kódy,  

čemuž jsem se do té doby vyhýbala. Užila jsem si 
procházku, chvilky napětí i radost z toho, že naše 
práce má smysl a že i malý nápad může být inspi-
rací k velkým věcem. Třídě 7. B děkuji.

Martina Černohorská,  
třídní učitelka 7. B

V průběhu 2. pololetí netradičního školního 
roku 2020/2021 se žáci některých tříd 2. stupně 
měli možnost zapojit do přírodopisného projektu 
s názvem „Hmyzí hotel“. Cílem projektu bylo zpří-
jemnit žákům distanční způsob výuky přírodopisu 
a alespoň částečně kompenzovat on-line výuku 
u počítače praktickou činností v dílně. Mnohdy si 
ani neuvědomujeme závislost lidstva na hmyzu 
a jsem moc rád, že někteří žáci svými výtvory při-
spěli ke zlepšení životních podmínek těchto drob-
ných živočichů. 

Mgr. Pavel Tomalík
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Za portáši na Opálenou 
Jedním z atraktivních turi-

stických cílů na úpatí Ondřej-
níka, které přitom stále patří 
k těm méně navštěvovaným, 
je lyžařský areál Opálená. Zá-
zemí k zimním radovánkám 
především pro rodiny s dět-
mi je i možnou zastávkou 
při jarním cyklovýletu. Z Pal-
kovic vyrazíme po cyklotrase 
č. 6004 - Olešná ve směru 
na Metylovice a Frýdlant 
a pokračujeme kolem budovy Horské služby po 
ul. Pstružovské přes část obce Pstruží pod úpatím 
Ondřejníku s mírným stoupáním, až se cesta napo-
juje na tzv. Jezevčí stezku. Odtud necelý kilometr do 
kopce nás čeká první zastávka – ski areál Opálená 
s pěknou vyhlídkou a venkovní galerií dřevěných 
soch v čele s portášem a jeho věrným psíkem. To na 

paměť místních ochránců zá-
kona a strážců hor – portášů, 
kteří tu při svém povolání 
mnohdy riskovali vlastní živo-
ty. V upomínku na záchranu 
chlapce, kterého tu dvě stě let 
zpátky unesli uherští lapkové 
v domnění, že za něj dosta-
nou tučné výkupné, na tomto 
místě uspořádali velký oheň. 
Od ohně a žáru opálila se na 
desítky metrů dokola tráva – 

odtud vznikl název Opálená. O blaho současných 
návštěvníků se tu postarají mimo jiné místní re-
stauratéři. Mlsouni sem jezdí na kynuté borůvkové 
knedlíky, v nabídce jsou ale také jehněčí speciality 
a domácí polévky. Nyní však omezeně a dle vlád-
ních nařízení pouze ve venkovních prostorách, což 
může být při pěkném počasí i příjemným bonusem. 

Osvěžení z Ogaru 
Pro pokračování v jízdě okolo Ondřejníku opět 

ztratíme nastoupené metry a vrátíme zpět po 
Jezevčí stezce na cyklostezku č. 6007 ve směru na 
Čeladnou a Kunčice pod Ondřejníkem. Ještě před 
železničním přejezdem uhneme vpravo (na cyklo-
trasu č. 6008), kde trasa kopíruje železniční trať kra-
jinou luk s krásnými výhledy směrem na malebné 
beskydské vrcholky v pozadí s nejvyšší Lysou ho-
rou. Při pohledu na ně nám krajina rychle „ubíhá“ 
a setrvačností se rázem ocitneme v Kunčicích pod 
Ondřejníkem u Beskydského rehabilitačního centra, 
jehož areál si můžeme prohlédnout a využít k od-

počinku. Kromě přístřešku u Ferdinandova zřídla tu 
najdeme například i pomník básníka, spisovatele 
a rodáka z Frenštátu pod Radhoštěm Josefa Kaluse, 
který dlouhá léta působil jako učitel a ředitel školy 
na Čeladné. Pokud jste první zastávku odolali láka-
vému občerstvení, zde na Čeladné máte opět dost 
možností to napravit. Vybírat můžete z několika 
restaurací či se vydat do zdejšího Pivovaru Ogar, 
kde nabízejí, nyní pouze v okně, několik chuťově 
zajímavých druhů pivních speciálů s nádechem růz-
ných druhů ovoce a koření. Nejen k pivu tu podávají 
skvělou škvarkovou pomazánku a další chuťovky. 

Na kole okolo Ondřejníku a Hůrek 

Blízko od domova a v nohách téměř pade-
sát kilometrů? Přesně tak můžeme strávit den 
v sedle kola, oprášit staré dobré trasy poblíž 
našich nejbližších vrcholků, ale také objevovat 
nové, které vznikly teprve nedávno.  

Zdatnější cykloturisté možná raději vyrazí na vr-
chol Ondřejníku z Frýdlantu n. Ostravicí po silnici 

(Ondřejnická) nebo z Kozlovic kolem garáží ČSAD 
a pak po zelené turistické značce. Radost z jízdy na 
kole a krásné výhledy se však nabízí i méně zdat-
ným cyklistům či rodinám s dětmi. Například po 
úpatí Ondřejníka či kolem Hůrek, kde cyklotrasy 
kopírují či propojují nejen města a obce, ale také 
řadu drobných přírodních a kulturních zajímavostí. 

tiPy NA VýLety – PALKOVice A bLíZKé OKOLí
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Přes Radegastovy cyklotrasy 
Pokračujeme po cyklotrase Radegastův okruh 

3, který vede zčásti po chodníku kolem hlavní ko-
munikace a po necelém kilometru, u Hospůdky na 
Kopečku, uhýbá od hlavní silnice a stáčí se těsněji 
k Ondřejníku. Cyklotrasy – tzv. Radegastovy okru-
hy – tvoří přes 200 kilometrů cyklotras propojují-
cích nejatraktivnější místa Beskyd, které jsou teri-
toriem pohanského boha Radegasta. Více o nich 
ale až někdy příště. 

Po žluté turistické značce vedoucí zčásti po 
zpevněné komunikaci a částečně po nezpevně-
ných lesních cestách pokračujeme zhruba 5 ki-
lometrů, poté se cesta napojuje na cyklotrasu 
č. 6008 (ze které jsme se odklonili v Kunčicích 
p. O.) – to už na druhé, západní straně Ondřejní-
ku z kozlovické strany (Kozlovice, zastávka u Kří-
že). Pro ty, kteří příliš neholdují horskému terénu 
či nemají patřičné vybavení kola, doporučuji tuto 
část cesty/výletu nahradit cyklotrasou vedoucí po 
silnici přes Tichou. V Kozlovicích pokračujeme přes 
centrum obce až ke křižovatce, odkud se dáme 
buď vpravo, směrem na Myslík a do Palkovic, nebo 

si cestu prodloužíme okolo Palkovických Hůrek, ve 
směru na Hukvaldy. Další zastávka je v příjemném 
prostředí hukvaldské Hospůdky na Koupališti po-
blíž hučící Ondřejnice. Tam nás dovede cyklotrasa 
č. 6006 údolím mezi hukvaldskou oboru a Palko-
vickými Hůrkami, kolem Areálu Na Mlýně. Místo 
klasického koupaliště zde nyní můžete využít více-
účelového a tzv. Pumtrackového hřiště nebo spo-
činout na lavičkách ve stínu stromů a občerstvit se 
v okně lesní restaurace. 

do arboreta za čarovějníky  
Dále nás čekají zhruba 2 kilometry po proudu 

Ondřejnice po tzv. Naučné stezce Janáček oči-
ma dětí a poté se napojíme zpět na cyklotrasu 
č. 6006 a pokračujeme přes Rychaltice do Fryčo-
vic. Před místním hřbitovem s kostelem Nane-
bevzetí Panny Marie se od cyklotrasy odkloníme 
a pokračujeme směrem vpravo do Staříče. Ne-
daleko jeho centra si můžeme udělat zastávku 
a navštívit okrasné zahradnictví s miniarboretem, 
které je otevřeno denně v čase od 8 do 17 hodin. 

Kromě různých druhů rostlin z celého světa se 
zde specializují i na okrasné stromy tzv. čarově-
níky, vzniklé výrazným shlukováním větví na stro-
mech a keřích. Čarověníky či čarovějníky, lidově 
nazývané čarodějné metly či čarodějná nebo 
hromová košťata, věníky a podobně, jsou méně 
náročné na pěstování, respektive jsou více odol-
né než původní druhy, proto mají i řadu uplatně-
ní – v menších zahradách a předzahrádkách, na 
skalkách, vhodné jsou i pro výsadbu na hroby. 
Mimo to je celé arboretum přírodní oázou s růz-
nými květinovými či rostlinnými zátišími, zkrátka 
slast pro oko každého pěstitele.    

Poslední úsek vede po cyklotrase č. 6003 ko-
lem Rozhledny Okrouhlá a singletrailu, kde se 
mohou vyřádit ti, kteří by ještě trpěli přebytkem 
energie. Pak již zbývá přejet do Chlebovic a vy-
stoupat do chlebovického kopce, zamávat pře-
hradě Olešná hurá domů! A na tachometru krás-
ných 48,9 km. 

Mgr. Lenka Vašková 
Plán trasy: https://mapy.cz/s/pefufujoso 
Opálená: https://www.areal-opalena.cz/

Pivovar Ogar: https://www.pivovarogar.cz/
Miniarboretum: http://www.miniarboretum.cz



3/2021

21

KuLtuRA A SPOLečeNSKý ŽiVOt

Obrovský úspěch dětského  
ochotnického divadelního souboru NAHLAS! 

Bohužel, tak jako celý kulturní život v zemi 
stojí, stojí také dětský divadelní soubor NAHLAS!. 
Už je to rok a půl, co jsme odehráli, troufám si 
tvrdit, poslední a úspěšné představení Líná Anka 
a Ovcééé. Jak jsme již zmiňovali v minulých čís-
lech, přihlásili jsme se s těmito hrami také do sou-
těže. V rámci regionálního kola soutěže dětských 
ochotnických divadel Pionýrský Sedmikvítek jsme 
obsadili první místo a posunuli jsme se tak do 
celostátního kola. Finálové kolo se bohužel ně-
kolikrát termínově posouvalo, až se odsunulo 

do online prostředí. Byli jsme vyzváni, abychom 
poslali záznam představení. Díky obci Palkovice, 
která nám umožnila pořídit již při premiéře zá-
znam celého představení, jsme byli schopni tento 
poslat. A voila! Vyhráli jsme celostátní kolo sou-
těže amatérských divadel Pionýrský Sedmikví-
tek!!! S hrou Líná Anka jsme obsadili první místo, 
s jednoaktovkou Ovcééé třetí místo. Opanovali 
jsme tedy stupně vítězů v naší kategorii, a to nám 
dává ještě větší chuť k další práci. Divadelní sou-
bor nadále žije, i když jsme se bohužel dlouho 
neviděli. Ale nezoufejme. Už se nám v hlavě rodí 
další plány a další hra. Jakmile to situace dovolí, 
tak jedeme dááál...

Mgr. Hana Brožová

Uplynulý rok byl pro veřejný kulturní život 
smutný. Bohužel nám nebylo umožněno vlád-
ními nařízeními uspořádat žádnou akci. Už je to 
více než rok, co jsme v obci měli besedu s paní 
Kostkovovu a následným promítáním filmu Ženy 
v běhu. Byla to vlastně jedna z posledních větších 
akcí, kterou jsme byli schopni uspořádat. Z vašich 
ohlasů víme, že se vám tento večer líbil. Jakmi-
le to situace umožní, máme v plánu pozvat další 
známé osobnosti. 

Plesová sezóna se letos, stejně jako v loňském 
roce, musela odsunout na další rok. Snad se situ-
ace natolik zlepší, že si v příštím roce zaplesáme, 
zase se všichni potkáme a pobavíme.

Ale nicméně jsem optimista a doufám, že už 
vidíme malinké světlo na konci tunelu a snad ale-
spoň v létě budeme moci udělat nějakou hezkou 
akci na čerstvém vzduchu. Moc se na vás těšíme 
a brzy na viděnou.

Mgr. Hana Brožová

Kulturní život v obci
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SPORt

Naše obec se stále rozrůstá o nové lidi. Na-
štěstí jsou mezi nimi i tací, kteří neberou slogan 
„Dobře se tu žije“ jen jako pozvánku, ale snaží 
se tomuto místu také něco nabídnout a zapojit 
se do místního dění. Jednou z nich je paní De-
nisa Cabáková, která své dovednosti a čas věnu-
je dětem, jejich zdravému rozvoji ve spojení se 
sportem.

Paní Deniso, před několika lety jsme se 
poprvé potkali na palkovickém víceúčelo-
vém hřišti tenisových kurtů. Při krátké roz-
pravě jsme zavedli rozhovor do atletického 
sportu. Po nějaké době, jsem postřehl v obci 
vaši aktivitu s místní školou. Co vás k tomu 
vedlo?

V Palkovicích bydlím s rodinou čtyři roky. Již 
od útlého věku jsem inklinovala ke všem druhům 
sportu, nicméně nejvíce mě oslovila lehká atleti-
ka, kterou jsem aktivně a závodně provozovala 
do svých osmnácti let.

Pokud tomu dobře rozumím, nastěhovala 
jste se do Palkovic, „nevěděla jste co s vol-
ným časem“, zjistila jste, co tady není a na-
bídla jste své zkušenosti a dovednosti místní 
škole, rodičům a dětem.

Neřekla bych, že jsem nevěděla, co s volným 
časem, mám malé děti a spoustu dalších aktivit, 
ale lákala mne možnost kroužky rozjet ve větším 

množství a dělat radost sobě i dětem. Díky pro-
středí a lidem, ve kterém jsem se během svého 
atletického života pohybovala, jsem si po mno-
ha letech znovu našla cestu k atletice a rozhod-
la jsem se k tomuto krásnému sportu a do jis-
té míry také životnímu stylu vrátit. Chtěla jsem 
předávat své zkušenosti a radost z pohybu těm 
nejmladším. Nelenila jsem a po absolvování po-
třebných trenérských zkoušek jsem ve spolupráci 
s atletickými kluby SSK Vítkovice a AK Hošťálko-
vice oslovila školy a školky s nabídkou atletické-
ho kroužku. Krátce nato jsme začali učit základy 
atletiky a dalších pohybových dovedností místní 
děti a také ty z blízkého okolí. 

Atletika je naprosto skvělým průpravným 
všestranným sportem pro děti. Kdysi naše 
sportovní tělovýchovná obec měla u fotba-
lového hřiště krátkou běžeckou dráhu, před 
pár léty se v areálu školy vybudovalo dosko-
čiště pro nácvik skoku do dálky. Minimální 
atletickou průpravu začleňují mimo školy do 
svých tréninkových hodin jednotlivé spor-
tovní oddíly TJ Sokol Palkovice. A tak si my-
slím, a co jsem z loňských ohlasů rodičů za-
znamenal, vaše aktivita byla velmi pozitivně 
dětmi i rodiči přijatá.

Děkuji a opravdu doufám, že především děti 
mají z našich společných tréninků skvělé zážit-
ky, a že je veškerá zpětná vazba od rodičů tak 
upřímná, jak se zdá. Každopádně i tyto pozitivní 
ohlasy mne motivovaly k tomu, že jsem se v létě 
roku 2020 rozhodla zorganizovat sportovní pří-
městský tábor v Palkovicích. Byla to pro mne 
velká výzva, jelikož jsem doposud s ničím po-
dobným zkušenosti neměla. Díky podpoře pana 
starosty, rodiny, přátel a oddílů jsem uspořádala 
tři a troufám si říct úspěšné tábory plné sportu. 
Děti se krásnou zábavnou formou her setkaly ne-
jen se základy lehké atletiky, ale také všeobecné-
ho pohybu, tance a věřím, že s radostí budou na 
naše společné zážitky vzpomínat stejně jako já. 
Byla to legrace a mé děti, které obě navštěvují mé 
kroužky a rovněž se také účastnily příměstských 
táborů, se těší na další ročníky.

Sportovně naladěná, nová a aktivní 
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Zima je za námi, jaro je tu. Alespoň podle ka-
lendáře. My si tu zimu na Myslíku užili, alespoň 
podle toho, kolik bobů stihly děti polámat. Pro-
tože byly děti ve větší míře doma, kvůli online vý-
uce, vymýšleli jsme pro ně různé aktivity. Ještěže 
žijeme v kopcích, žádný tak nezůstal ušetřen, aby 
z něj nevznikla bobová dráha, sáňkovací závodiš-
tě, a dokonce i lyžařský „areál“. Zkrátka řádilo se 
všude a na vše dohlíželi věrní diváci – sněhuláci. 
S prvními sněženkami a pupeny na stromech už 
přemýšlíme, co dalšího tento rok podnikneme. 
Pro vás, naše věrné fanoušky. Bohužel Velikonoční 

dílny jsme uspořádat nemohli, ale alespoň jsme si 
velikonočně nazdobili zastávku autobusu a okna 
bývalé školy na Myslíku. To víte, tvoření nám chybí. 
Dětský den, další z našich srdečních akcí, letos ješ-
tě bohužel uspořádat nemůžeme. Ale pevně Věří-
me, že alespoň „Tradiční fotbalový turnaj“ koncem 
července, i když v pozměněné podobě, uskuteční-
me. A tak se pomalu pouštíme do přípravy. 

Přejeme vám za TJ Sokol Myslík krásné jaro a už 
se na vás všechny těšíme.

H&H

Milí Myslíkovjané a Palkovjané

Současné období sportu příliš nepřeje, 
nervozita a hlad mezi všemi sportovně na-
laděnými lidmi sílí, jednoznačně sport chybí. 
Lidé vyrážejí do přírody, hledají náhradní al-
ternativy toho, čemu se běžně doposud vě-
novali, a tak s netrpělivostí očekávají příchod 
možnosti opětovně se setkávat a společně 
sportovat.  Jak jste na tom vy s organizací 
a přípravami na ten vytoužený čas, neod-
radila vás od sportovních příprav ta dlouhá 
přestávka?

Díky zpětné vazbě rodičů a dětí jsem nadále 
chtěla v celém tomto konceptu pokračovat, nic-
méně zákeřný virus Covid-19 nikomu ze sportov-
ců v různých odvětvích nepřál a znemožnil nám 
organizovaně běhat, skákat, plavat, kopat... Pev-
ně věřím a vidím světélko na konci této smutné 
doby, kdy budeme zase moci běhat, řádit a spor-

tovat, jak tomu bylo dřív. Přes velikou nejistotu 
plánuji také na letošní léto příměstské tábory 
a pevně věřím, že se zase potkáme, zase si pro-
cvičíme atletickou abecedu, zahrajeme si spoustu 
her a zatančíme si Sloníka Toníka. A budeme si 
prostě a jednoduše užívat radosti z pohybu a her 
na čerstvém vzduchu.

Upřímně mne těší váš zájem a optimizmus 
v příchod lepšího období. Děkuji vám za roz-
hovor a přeji mnoho spokojených sportovně 
naladěných dětí i rodičů při sportu na obec-
ních i sokolských sportovních plochách.  

Děkuji za váš zájem a v této nelehké době 
nám všem přeji pevné zdraví a hodně příjem-
ného pohybu. Budu se na děti zase brzy těšit  
– Denisa Cabáková 

Mgr. Petr Gřes
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ZO Palkovice měla k 31. 12. 2020 – 50 členů.  
V pátek 14. 2. 2020 v restauraci Pod Habešem 
proběhla výroční členská schůze.  Výbor základní 
organizace nadále pracoval ve stejném složení 
jako v předcházejícím roce:
Předseda – Lenka Žaarová
Tajemnice – Mgr. Vladimíra Knollová
Jednatelka – Mgr. Miroslava Bednářová

Hospodářka – Jarmila Zemánková
Další členové: Ing. Magda Kopecká, Vít Oleják, 
Mgr. Jana Radová.

Kontrolní komise byla doplněna o Marcelu 
Darkovou za MUDr. Antonína Ledera. Nové slo-
žení komise je nyní: předsedkyně: Dagmar Belavá 
a členové: Jarmila Holínková a Marcela Dárková.

Uskutečnily se přednášky – o bylinkách a jed-
lých květech s Ing. Miladou Schlingerovou. Další 
naplánované přednášky vzhledem k vyhlášení 
nouzového stavu již bohužel neproběhly. Nevy-
jeli jsme ani na žádný zájezd, to vše z důvodů 
vyhlášení vládních opatření…

Těsně před vyhlášením všech omezení stihl 
3. 3. 2020 Zdeněk Závodný naučit žáky 5. tříd 
naší ZŠ v Palkovicích roubovat.

Po částečném uvolnění opatření a při dodržo-
vání hygienických opatření se v pátek 12. 6. 2020 
uskutečnilo smažení vaječiny. Počasí a sluníčko 

nám přálo, tak jsme si to společně venku v našem 
areálu konečně užili.

Výstava ovoce a zeleniny úspěšně proběhla 
18. 9. – 21. 9. 2020 opět v restauraci Pod Habešem.

 Podzimní covidová vlna a následné vyhlášení 
nouzového stavu bohužel ukončilo veškeré po-
řádání akcí a možnost setkávání. Snad ten letošní 
rok bude lepší a bohatší na společné akce.

Lenka Žaarová  
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích

SPOLKy V Obci

činnost Palkovických zahrádkářů v roce 2020

Fotografie z akcí najdete na http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/

Akce v roce 2020 
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v minulem čísle jsem vám přál k Velikonocům. 
Pro mnohé z vás už Velikonoce dávno skončily. 
My věřící ale stálé prožíváme dobu velikonoční, 
která liturgicky trvá až do slavnosti Seslání Ducha 
svatého, což letos bude 23. května (kdy se škvaří 
vaječina).

V tomto čísle Palkovických listů, bych vás rád 
seznámil s tím, co ve farnosti plánujeme a chys-
táme na letošní sezónní rok. A to proto, že se to 
netýká jen věřících farníků, ale nás všech občanů 
Palkovic. Na letošní rok se plánuje první etapa 
rekonstrukce střechy našeho kostela sv. Jana 
Křtitele. První etapa se týká věže kostela (a malé 
sanktusové věžičky), ve druhé etapě by se jednalo 
o zbývající část střechy kostela. Druhá etapa zatím 
svůj časový plán a rozpočet nemá.

O co se tedy konkrétně jedná v 1. etapě? V prvé 
řadě je potřeba vyměnit některé velice narušené 
krovy i některé další dřevěné části, dále se jedná 
o výměnu krytiny věže. Dosud stávající pozinkova-
ný plech, který je potřeba přibližně co 10 let natírat 
a stojí to nemalé peníze, chceme vyměnit za mě-
děnou krytinu, která už bude „na věky“. Jelikož 
taková oprava se neobejde bez lešení, chceme vy-
užít této příležitosti, kdy zde bude stát lešení a zá-
roveň opravit fasádní omítku věže kostela. Ta už to 
také potřebuje. Jak se říká: „práce jak na kostele“. 
Každého z vás napadne otázka: „A kolik to bude 
stát?“ Rozpočet je stanoven na 2 471 190 Kč. Jistě 
to není malá suma. Ale řekl bych, že je to jedná 
z menších sum, které v naší obci spolknou různé 
taky nezbytné rekonstrukce.

Náš kostel je zároveň i kulturní památkou 
a slouží nejen pro věřící lidi. A troufám si říct, že 
kostel je vizitkou každé obce (a to především věž 
kostela). Chceme požádat o pomoc, o spolufi-
nancování této nutné rekonstrukce i vás občany 
Palkovic. V naší obci připravujeme veřejnou 
sbírku na tento účel. Každý z nás se bude moci 
svobodně rozhodnout přispět (nebo nepřispět) 
libovolnou finanční částkou. Za vše budeme 
velice vděční! Bude možnost přispět bezhoto-
vostně na transparentní účet nebo v hotovosti 
do zapečetěných kasiček umístěných na několi-
ka veřejně dostupných místech v obci (podob-
ně jako letos při Tříkrálové sbírce). V současné 
době zajišťujeme potřebná povolení na Kraj-
ském úřadě. S bližšími informacemi o konání 
veřejné sbírky vás seznámíme v příštím čísle 
Palkovických listů. 

Každý, kdo někdy navštívil tento náš kostel, 
tak mi jistě dá za pravdu, že je moc hezký, útulný 
a člověk se tam může velice zklidnit a znovu na-
čerpat duchovní energii. Přes léto, už bude zase 
kostel otevřen pro veřejnost.  Pamatujme i na to, 
že všichni neseme zodpovědnost za kulturní dě-
dictví naších předků! 

My všichni se v tomto našem kostele modlíme 
za vás všechny a jistě i za odvrácení celé té smut-
né pandemické situace. Kéž všichni s novou vírou 
a naději začneme prožívat radostnější teplé jarní 
a letní období. Všem vám ze srdce žehnám!   

Farář Bronislav Wojnar

drazí spoluobčané,

ŽiVOt Ve fARNOSti 
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SPOLečeNSKá RubRiKA

blahopřejeme Rozloučili jsme se 

První miminko narozené v Palkovicích v roce 2021 

Nejkrásnější ze všech dárků
dává život do kočárků.
V jednom z nich teď tiše dýchá
Vaše štěstí, Vaše pýcha....
Blahopřejeme k narození děťátka!

Prvním miminkem narozeným v Palkovicích 
v roce 2021 je Mikuláš Šnajdr. 

Narodil se 1. 1. 2021 ve 12.31, vážil 4150 g a měřil 
52 cm. Rodičům Jáchymovi a Veronice Šnajdrovým 
jsem předala kytičku a dárek pro Mikuláška.

Blahopřejeme.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, 
redakční rada Palkovických listů,  

rada a zastupitelstvo obce. 
Rodiče Jáchym a Veronika Šnajdrovi s Magdalénkou 
a Mikuláškem

Dny plynou jak tiché řeky proud, 
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

V březnu jsme se rozloučili s panem 
Jaromírem Šimkem a panem Milanem 
Uhrovičem, oba za Palkovic. Na Myslíku jsme 
se rozloučili s paní Jaroslavou Krasulovou.

V dubnu jsme na poslední cestu vyprovodili 
pana Josefa Erharta, pana Zdeňka Kulhánka 
a pana Miroslava Židka, všichni z Palkovic.

 Všem pozůstalým vyslovuje  
upřímnou soustrast redakční rada  

Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ.

Vše nejlepší k Vašim narozeninám,
samé růže, samé kvítí,
spokojenost dlouhé žití.
Ať se na Vás štěstí směje,
to vše ze srdce Vám přeje....

V měsíci dubnu oslavili své krásné 
životní jubileum pan Jan Seibert, 93 let, 
paní Zdenka Vlková, 90 let, paní Ludmila 
Friedrischková, 80 let a paní Blažena 
Stachurová, 90 let všichni z Palkovic. 
V dubnu slavila své krásné narozeniny paní 
Jiřina Jalůvková, 93 let z Myslíku.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí, lásky a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ  
předsedkyně Karla Menšíková,  

redakční rada Palkovických listů,  
rada a zastupitelstvo obce.  
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HOLKy V AKci

Zdravá pizza bez mouky 

Fathead těsto na pizzu je bezlepkové, nízkosa-
charidové a je vhodné na keto dietu. Na výrobu 
se používá sýr, vejce a nízkosacharidová alterna-
tiva mouky, my jsme použily mandlovou mouku. 
Výsledkem je syté a chutné low-carb těsto, které 
se texturou a chutí podobá klasickému těstu na 
pizzu. Při správné přípravě navíc křupe.

Co jsme tedy použily na výrobu těsta na pizzu?
K výrobě těsta jsme použily strouhanou moz-

zarellu a lučinu, ale věříme, že dobře poslouží ja-
kýkoliv sýr, který máte rádi. Na pojivo jsme použily 
vajíčko a místo klasické mouky mandlovou mouku, 
která je bezlepková a nízkosacharidová.

Jak vyrobit dokonalé těsto na pizzu bez mouky?
Mozzarellu si natrháme nadrobno a společ-

ně s lučinou ji pomalu rozehřejeme na pánvičce 

v jemnou směs. Postupně přidáme mandlovou 
mouku, sůl a bylinky dle naši chuti, po odstavení 
z plotny vmícháme do těsta vajíčko. 

Těsto důkladně propracujeme a mezi 2 listy 
pečícího papíru vyválíme těsto o průměru 1-2 cm. 
Odstraníme pečící papír a propícháme vidličkou, 
aby se těsto v troubě nenafouklo. Korpus pečeme 
do zlatova na 220 °C po dobu 6-10 minut. Poté 
přidáme rajčatovou salsu, oblíbené ingredience 
a pečeme dalších 5 minut.

Těsto
1/2 šálku strouhaného sýru
1/2 šálku mandlové mouky
1 sýr lučina
1 vejce
sůl, bylinky

Rajčatová omáčka na pizzu
1 plechovka loupaných rajčat (400 g)
1 cibule
2 stroužky česneku
1 lžíce oleje
sůl, pepř
bazalka, tymián

Nakrájenou cibuli podusíme na oleji, přidáme 
rozmačkaná rajčata i se šťávou. Směs osolíme, 
opepříme, přidáme česnek a koření. Za stálého 
míchání asi 30 minut zvolna povaříme.

Občas se mezi lidmi objeví 
názor, že co je zdravé, to není 
chuťově dobré. Může se nám stát, 
že narazíme na nějakou velmi zdra-
vou potravinu a její chuť nás neosloví. Výjimky však 
i v tomto případě potvrzují pravidlo, že i zdravé 
pokrmy mohou být také velmi chutné. Dnes si udě-
láme nízkosacharidovou a bezlepkovou pizzu, 
která je naprosto jednoduchá a z alternativních těst 

na pizzu nejvíce připomíná tu 
klasickou. Je zdravá, je chutná 

a zasytí na dlouhou dobu, záro-
veň se ale nemusíte bát, že byste z ní 

byli nafouklí a cítili se těžce.
Tohle těsto, kterému se v zahraničí často říká 

„fathead pizza“, nás ale opravdu překvapilo, pro-
tože nejenže je skvělé, opravdu se chuti pravé pi-
zzy podobá!
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Květáková pizza 

Suroviny
1 menší květák
1 vejce
50 g eidamu
sůl, 
oregano
bazalka

Postup
Troubu si předehřejeme na 200 °C. Květák uva-

říme ve vodě. Poté jej rozmixujeme (např. tyčovým 
mixérem) spolu s vejcem, prolisovaným česnekem, 
soli, kořením a nastrouhaným sýrem. Těsto dů-
kladně propracujeme a mezi 2 listy pečícího papí-
ru vyválíme do tvaru a požadované tloušťky, těsto 
propícháme vidličkou. Dáme do trouby na 15-30 
minut. Poté přidejte rajčatovou salsu, oblíbené in-
gredience a pečte dalších 5 minut.

Dobrou chuť a inspiraci ve zdravém vaření vám přejí Holky v akci.
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PLOTY- MONTÁŽE 
  WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ     
Tel.: 722 550 000, OVA-Nová Bělá, 
Hrabovská 5/39, po-pá  8:00-15:00 
 

Pletivové ploty, bezúdržbové plotovky, 
svařované plotové dílce 2D, 3D.  
Branky, dvoukřídlé brány. I na míru. 
----------------------------------------------------- 
        THUJA OCC. SMARAGD 
    NA ŽIVÝ PLOT,  www.THUJA.cz 
   Pěstujeme, prodáváme, sadíme. 
---------------------------------------------------- 
GARÁŽOVÁ VRATA  VÝKLOPNÁ 
www.VRATA-OSTRAVA.cz DVOUKŘÍDLÁ 
doprava na místo, zajistíme i montáž 

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená 
tisková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové a informační komise, 
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Martina Mertová, Dana Huďová a Mgr. Lenka Vašková  
E-mail: mmertova@palkovice.cz.  Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter Frýdek-Místek. Internetová verze: www.palkovice.cz.
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor 
tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně přístupných zdrojů.  
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termínový kalendář

8. 6. Zápis do školní družiny
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Pro děti

Procházka 
Dnes je venku krásný den, 
půjdem všichni spolu ven. 
 Zápisníček s sebou vem, 
a s úsměvem rychle ven. 
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 „Zkus najít venku na procházce vše, co vidíš na 
obrázku. Své objevy si zapiš.“ 

    

    

    

    



tajenka pro dospělé


