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Úvodní slovo redakční rady
Milí občané obou částí naší obce,
držíte v rukou čtvrté letošní vydání listů. Vydání
plné optimismu a radosti. Tak by se to dalo v jedné
větě shrnout. Naše obec se probudila z „covidového spánku“ a je to vidět na každém kroku. Kéž
by nám to vydrželo už napořád. Léto se začíná
hlásit a s ním přicházejí dovolenkové plány. Ať už
v rámci nadcházející dovolené a prázdnin pojedete za odpočinkem kamkoliv, či zůstanete doma,

přejeme vám spoustu krásných zážitků, rodinné
pohody a optimismu. Školákům pak přejeme konečně už normální prázdniny a také spoustu radostných zážitků. Vždyť smích na tvářích našich
dětí je pro nás ta největší odměna. Přejeme vám
pevné zdraví a těšíme se na shledanou v rámci letních sportovních a společenských akcí v naší obci.
Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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Obecní úřad a zastupitelstvo
Slovo starosty

Milí Palkovjané a Myslíkovjané,
tak snad se nám začíná blýskat na lepší časy. Určitě ještě nemáme vyhráno, ale věřme, že koronavirová pandemie pomalu ustupuje. Děti se vrátily do
škol. Sportovci mohou znovu využívat hřiště, tělocvičny, bazény i posilovny. Můžeme navštěvovat divadla, kina či jiné kulturní akce. Ještě stále s určitými
omezeními či za splnění předepsaných podmínek,
ale přece jen už je to veselejší.
Byť se mnozí domnívají, že „celý covid“ je výmysl, já si to osobně nemyslím. Sám jsem covid prodělal a rozhodně to nebyla žádná sranda. I proto jsem
se rozhodl, že se nechám naočkovat. Samozřejmě
vás nikoho nemůžu k očkování nutit, ale myslím, že
je to rozumné řešení. Je mi líto všech, kteří nemoc
covid nepřežili. Bohužel i v naší vesnici jsme měli
několik takovýchto úmrtí. Chci věřit, že už i díky
očkování bude líp a že se na podzim nebude opakovat situace z loňského roku.

Mnozí z vás se ptají, kdy už bude nový obecní
úřad nebo kdy se alespoň začne s jeho stavbou.
Mám pro vás tedy dobrou zprávu. Začátkem června nám byla přidělena na stavbu nového obecního úřadu dotace ve výši 20 mil. korun. O dalším
finančním příspěvku ještě intenzivně vyjednáváme.
Z dotace mám samozřejmě radost, ale zároveň mě
trochu děsí současná situace s umělým navyšováním cen stavebního materiálu. I z tohoto důvodu
mě mrzí, že se před šesti lety postavili někteří zastupitelé proti stavbě. Kdybychom tenkrát se stavbou
začali, mohli jsme mít dnes již hotovo, a ještě za
poloviční cenu. Ale vím, že „kdyby“ neplatí.
Milí přátelé, přeji vám hodně pěkných letních
dnů a hodně zdraví. Zvu vás na Festival dechovek
a pivní a gulášové slavnosti, na Dožínky a také samozřejmě na již tradiční letní kino.
Věřím, že už se vše v dobré obrátí.
Váš starosta Radim Bača

Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
své úvodní slovo v minulých listech jsem začínal pesimisticky s tím, že bohužel jsme stále v sevření protikoronavirových opatření, tudíž kulturní
a společenský život v obci téměř stojí a plánovat
budoucí akce je velmi nejisté. Naštěstí se situace

od té doby výrazně zlepšila a nyní se již plánování
kulturních a společenských akcí vrací do původních kolejí. Proto se dále v listech dočtete o tom,
jak na léto chystáme promítání letního kina, Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti i Obecní
dožínky a řadu dalších akcí. Pevně věřím, že se situace opět nezhorší a letošní akce si užijeme stejně, jako tomu bylo před dvěma lety.
Další věcí, která mi dělá radost, je postupná
úprava prostranství v centru obce. Kromě přechodu pro chodce, který propojil centrum s novou
skleněnou lávkou, a celým prostorem za potokem
nyní pracujeme na další etapě zpevněných ploch
kolem prodejny potravin. Od hlavní cesty z chodníku se dostanete bezpečným způsobem do obchodu či na poštu, už nemusíte chodit po cestě
spolu s dalšími auty. V plánu je brzké doplnění
o zeleň i nový trávník, taktéž za prodejnou přibude malý parčík s lavičkami. Radost mi osobně
také dělá kavárna, která byla v květnu v prodejně
potravin otevřena. Ačkoliv tento prostor měl původně sloužit ke zcela jiným účelům, tak se kavárně daří. Postupně se snažíme ještě zlepšovat
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značení, aby zmizely všechny papírové a zafoliované cedulky ze dveří i oken v budově. Nahradí je
jednotné značení u vchodu. V červnu také přibylo
malé venkovní posezení, které si velmi rychle získalo na oblibě. Mám radost z toho, že naše centrum postupně více ožívá a tvoří příjemné místo
pro odpočinek, sport i nákupy. Jak píše starosta, již
brzy začneme s přestavbou domu služeb na dům
s obecním úřadem a lékaři, který bychom chtěli

otevřít už příští rok. Pro obec to bude znamenat
další velký skok kupředu.
Pevně věřím, že menších i větších dobrých
zpráv bude postupně více a že již za malou chvíli nebudeme ani vědět, že nějaká omezení dříve
byla. Přeji Vám pěkné prožití léta a zvu Vás na
všechny akce v Palkovicích i na Myslíku.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta

Usnesení
z 17. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 31. 5. 2021 v tělocvičně v Palkovicích
(Palkovice č. p. 20)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Informaci starosty Radima Bače ve věci plánovaného vyčištění koryta potoka Václavka (Podhůrský
potok).
2. Informaci starosty Radima Bače ve věci zajištění mostních prohlídek a mostních listů u všech mostů
ve vlastnictví obce Palkovice.
3. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice ze dne 2. 3. 2021.
4. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 4. 2. 2021, 2. 3. 2021, 11. 3. 2021, 18. 3. 2021 a 26. 3. 2021.
5. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, K náměstí 22,
739 44 Brušperk, za rok 2020, schválený Valnou hromadou Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
dne 21. 4. 2021.
6. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 1-4/2021.
7. Zápis z kontroly finančního výboru obce Palkovice č. 2/2021.
II. schvaluje:

1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Bc. Barbora Pustková a Petr Kreuzmann.
3. Členy návrhové komise ve složení Josef Lukeš, Karla Menšíková a Ing. David Kula.
4. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2020.

5. Závěrečný účet Obce Palkovice za rok 2020, který se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami, na základě nichž Obec Palkovice přijímá opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků dle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, § 10 odst. 3 písm. b).

6. Jako opatření k nápravě chyb a nedostatků dle §10 odst. 3. písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. spočívající
v nezajištění předběžné řídící kontroly plánovaných a připravovaných operací Obec Palkovice vydala
dne 27. 5. 2021 novou Směrnici č. 3/2021 k řídící kontrole.
7. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Římskokatolickou farnosti Palkovice ve věci poskytnutí finančního daru ve výši 400 000,- Kč na opravu střechy a fasády kostela sv. Jana Křtitele
v Palkovicích.
8. Smlouvy o poskytnutí finanční dotace na podporu činnosti v roce 2021 dle přílohy č. 1.
9. Rozpočtovou změnu č. 5 pro rok 2021.
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10. A) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2021 fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31. 12. 2020 k trvalému pobytu v obci Palkovice a vlastní nemovitosti v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční dar bude vyplácen po předložení dokladu o zaplacení daně
z nemovitosti a zároveň fyzická osoba nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. Finanční dar ve výši 50 %
zaplacené částky daně z nemovitosti bude vyplacen v hotovosti nebo na účet ve lhůtě do 30. dubna
2022. Detailní pravidla stanoví Rada obce, kontrolou poskytnutí darů se pověřuje Finanční výbor.

B) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2021 podnikatelům-fyzickým
osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31. 12. 2020 vlastníky nemovitostí, užívaných pro
podnikatelskou činnost v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě
v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční dar bude vyplácen po předložení dokladu o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice a Myslík, o zaplacení daně z nemovitosti a zároveň
podnikatel nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. Finanční dar ve výši 50 % zaplacené částky daně
z nemovitosti, maximálně však 90 000,-Kč (devadesáttisíckorun), bude vyplacen v hotovosti nebo na
účet ve lhůtě do 30. dubna 2022. Detailní pravidla stanoví Rada obce, kontrolou poskytnutí darů se
pověřuje Finanční výbor.
11. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Šárkou Kaločovou, Jarmilou Služyovou a Obcí Palkovice ve věci
darování pozemku parc. č. 2390/16, orná půda, o výměře 45 m2 v k.ú. Palkovice dle Geometrického
plánu č. 2253-41/2021 vyhotoveného společnosti GIS-STAVINVEX a.s.

12. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Petrem Krhutem a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku parc.
č. 1433/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2 v k.ú. Palkovice dle Geometrického
plánu č. 2249-36/2021 vyhotoveného společnosti GIS-STAVINVEX a.s.

13. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Šárkou Kaločovou a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku
parc. č. 457/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2 v k.ú. Palkovice dle Geometrického
plánu č. 2015-544/2016 vyhotoveného společnosti GIS-STAVINVEX a.s.

14. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Petrem Kazdou a Obcí Palkovice ve věci koupě pozemku parc.
č. 2986/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 380 m2 v k.ú. Palkovice.

15. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Miroslavou Kuráňovou a Obcí Palkovice ve věci koupě pozemku
parc. č. 3100/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 510 m2 v k.ú. Palkovice, který vznikl
na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2254-42/2021, vyhotoveného firmou
GIS-STAVINVEX a.s.
16. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Drahomírou Šimkovou, Radkem Šimkem a Obcí Palkovice ve věci
koupě pozemku parc. č. 441/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 60 m2 v k.ú. Palkovice.
17. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/OFM/1443/2021-OFMM uzavřenou mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí
Palkovice ve věci převodu pozemku par. č. 1213/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Palkovice.

18. Kupní smlouvu č. UZSVM/OFM/3421/2021-OFMM uzavřenou mezi Českou republikou – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Palkovice ve věci koupě pozemku par. č. 771/1,
ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Palkovice.
III. vyhlašuje:

1. Záměr směny pozemků parc. č. 2693/2, 2696/4 a 2695/2 v k.ú. Palkovice za část pozemku parc.
č. 2985/20 v k.ú. Palkovice, vyměřeného dle geometrického plánu č. 2240-19/2021 zpracovaného
společností GIS-STAVINVEX a. s.
2. Záměr prodeje pozemků parc. č. 404 a 214/2, vše k. ú. Myslík.
3. Záměr prodeje pozemku parc. č. 180, k. ú. Palkovice.

V Palkovicích dne 31. 5. 2021

Radim Bača, starosta
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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Dar na opravu věže kostela sv. Jana Křtitele
a měli bychom se o něj společnou rukou starat.
Do sportu dáváme ročně 2
mil. Kč, do kultury dáváme 1
mil. Kč. Farnosti jsme za posledních 20 let žádné větší
finanční prostředky neposkytli, mimo jednu bezúročnou
půjčku, kterou farnost vrátila.
Obec pomáhá všem spolkům. Ročně jim dáváme více
než půl miliónů korun. Na
rekonstrukci střechy jsme přispěli jachtařům i myslivcům.
TJ Sokol Palkovice jsme přispěli na tenisové kurty atd.
V letošním roce jsme schválili 157 000 Kč pro trenéry, kteří trénují naše děti, na knihovny dáváme
300 000 Kč ročně plus náklady na budovy. Zkrátka,
snažíme se veškerému obecnímu společenstvu vyjít vstříc.
Vím, že každý máme svůj názor, ne vždy se
shodneme, ale věřím, že jsme rozhodli správně.

Vážení spoluobčané,
na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno na opravu věže kostela
sv. Jana Křtitele v Palkovicích
400 000 Kč. Zastupitelstvo
zdaleka nemělo jednotný názor na poskytnutí daru ani na
jeho výši. Za sebe ovšem musím říci, že jsem dar vv této
výši sám navrhl. Cítil jsem
povinnost farnosti přispět.
Slyšel jsem názory, že církve
dostaly v restituci množství
majetku a peněz, a proto nemají právo od obce peníze
na opravu kostela žádat. Kostel sv. Jana Křtitele
je však největší kulturní památka v obci. Byl dostavěn v roce 1631, tedy před 390 lety. Na nápisu
nad branou kostela je psáno, že je tento chrám
postaven ke cti a chvále Pána Boha, nákladem
obce Palkovice. Proto si myslím, že i když je na
listu vlastnictví farnosti Palkovice, beru to tak, že
kostel je součástí obce, nikdo nám jej neodnese

Radim Bača, starosta

SDH Palkovice získal nový dopravní automobil
Snad poprvé ve své historii
získala výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Palkovice nový dopravní automobil.
Jedná se o speciálně upravený
vůz Volkswagen Trasporter, který nahradí 25 let
starý vůz téže značky. Nový vůz bude sloužit řadě
účelů, jako je např. evakuace osob, výjezdy k likvidaci bodavého hmyzu či technickým zásahům
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jako je čerpání vody nebo odstraňování následků větrných smrští.
Automobil má v základní výbavě
svítilny, vymezovací pásku, páčidlo, a navíc jsme si nechali udělat
výsuvné plato na velké čerpadlo, na střechu příčníky pro upevnění žebříků a savic. Automobil je
v provedení 4x4, aby zvládl bez problému dojet
i na jakýkoliv kopec v obci.

4/2021
Vůz byl pořízen z poloviny za dotační prostředky a z poloviny je hrazen z obecního rozpočtu. Na pořízení byla poskytnuta dotace od
Ministerstva vnitra ČR – Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky
v rámci dotačního programu Účelové investiční
dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, výzvy JSDH_V2_2019 Pořízení nového
dopravního automobilu. Druhou část dotačního
financování pak poskytl Moravskoslezský kraj
z Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta

Dva nové přechody pro chodce
Oba přechody postupně doplňují síť chodníků a dalších dopravně bezpečnostních opatření v obci, které by měly napomoci bezpečnosti
chodců. Také došlo ke zvýšení komfortu a bezpečnosti užívání veřejného prostranství obce
včetně zajištění bezbariérového přístupu osobám
s omezenou pohyblivostí nebo orientací, anebo
např. lidem s kočárky na tato veřejná prostranství
a bezbariérový přístup k občanské vybavenosti
a veřejné dopravě.
Akce byla realizována v rámci dotačního projektu Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Palkovice registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/
0015252 Integrovaného regionálního operačního
programu v rámci výzvy MAS Pobeskydí. Celková
výše dotace činí cca 1 mil. Kč.

Od června letošního roku konečně slouží svému účelu dva nové přechody pro chodce v centru obce a před budovou základní školy. O těchto
přechodech bylo již v Palkovických listech i na
Facebooku napsáno mnoho, včetně toho, jakým
způsobem přechody využívat a jak to je s předností na něm. Proto si dovolím zrekapitulovat jen
některé základní údaje. O vybudování přechodu
obec usilovala již několik let, jejich přípravu komplikovaly složité majetkoprávní vztahy k pozemkům, přeložky sítí i zajištění návaznosti na další
stavby. S dokončením přechodů tak muselo dojít
k uzavření původní „kostelové“ lávky pro pěší,
která svým přímým vyústěním do hlavní komunikace byla nebezpečná. Nyní by přechody měly již
plně sloužit svému účelu.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA,
místostarosta
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Informace pro občany
Mimořádné léto pro dárce krve

Prosíme všechny dárce i nedárce, aby zvážili svou možnost přijít darovat krev. POTŘEBUJEME
VÁS VŠECHNY.
Nyní se rozjíždí operativa ve FNO a spotřeba krve je opravdu velká.
Blíží se léto a s ním i každoročně mnoho úrazů. Prosíme všechny, kdo jste zdrávi a můžete přijít
k odběru, tak neváhejte.
Bližší informace na www.fno.cz, www.facebook.com/krevFNO
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Děkujeme. Fakultní nemocnice Ostrava
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TAKÉ VAŠE KREV
MŮŽE ZACHRÁNIT
LIDSKÝ ŽIVOT!

Krevní centrum FN Ostrava hledá nové dárce
Co je potřeba?
Ochota darovat 470 ml krve, dobrý zdravotní stav,
věk 18 až 60 let, hmotnost nad 50 kg.
Kde?
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava
Jaké jsou výhody odběru krve?
Pracovní volno 24 hodin po odběru,
za každý odběr daňový odpočet.

STAŇTE SE
DÁRCEM KRVE!

Kdy?
Po:
Út, St:
Čt:
Pá:

7.00 – 14.30 hod.
7.00 – 14.30 hod.
7.00 – 18.00 hod.
7.00 – 14.30 hod.

Bezplatná linka

800 260 004
www.fno.cz
www.facebook.com/KrevFNO

Vyhněte se sousedským sporům.
Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně!
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby
se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené
vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé

lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do
rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se
rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě
8
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a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do
osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od
nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu
poskytuje, a objemu bazénu. V případě, že je možné ho navézt jednou cisternou (průměrně 10 kubíků vody dle typu vozu), činí cena do vzdálenosti
deseti kilometrů 1195 korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé
napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit,
zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti VodoTech
(www.vodotech.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako
jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme
sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být
příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází
k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou
se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách
bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká
vedoucí laboratoří společnosti VodoTech Pavla Veselá.

napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke
změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za
následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se
může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové
odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To
se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří
můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel
vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné
napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně
mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední
den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení.
Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou
potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme
ke spokojenosti našich odběratelů napustili více
než dvě stě šedesát bazénů,“ vysvětluje Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou
linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou
poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky
a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná

Mgr. Marek Síbrt,
manažer vnějších vztahů,
mluvčí SmVaK Ostrava a.s.

Na kolečkových bruslích bezpečně
dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům
provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v § 53 zákona
361/2000 Sb.

Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad
těmi deštivými a studenými, což přináší možnost
častěji využívat rekreační a sportovní aktivity prováděné venku. Mezi tyto patří velmi populární kolečkové brusle. V následujícím textu si připomeneme povinnosti bruslařů na kolečkových bruslích a základní
zásady bezpečné jízdy na nich.

Mezi povinnosti bruslaře patří:
• Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí
bruslař na kolečkových bruslích ohrozit ostatní
chodce. Tato povinnost platí také pro lyžaře nebo
osoby pohybující se na obdobném sportovním
vybavení. Nebude zde tedy jezdit rychle a kličkovat mezi ostatními chodci. Na chodníku se pohybují děti, senioři, lidé s kočárky nebo se psy a při
rychlé jízdě nemusí bruslař dostatečně rychle zareagovat na změnu směru pohybu těchto osob
a může dojít ke střetu.
• Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se bruslař musí pohybovat po levé
krajnici vozovky nebo při jejím levém okraji (stejně

Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci.
To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti
9
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• Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo, neveďte na vodítku zvíře.
• Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete.
• Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité
hudby ze sluchátek na uších či manipulace s mobilním telefonem za jízdy.
• Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit
ihned, brzdná dráha kolečkových bruslí je v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola dvojnásobná.
• Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte na ně zejména při snížené viditelnosti.
Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze
na výukový materiál zpracováno hravou formou
téma, jak se bezpečně chovat na silnici.
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_silnicich_MDV_casopis_06_042020_screen_KM_prona.pdf

jako chodec čelem proti jedoucím vozidlům). Během jízdy při levém kraji vozovky mohou jet vedle
sebe maximálně dva bruslaři. Při zvýšeném provozu, snížené viditelnosti či nepřehledném úseku,
smějí bruslit pouze jednotlivě za sebou.
• Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně
a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život,
zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
• Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce
a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce
a pro cyklisty, je bruslař povinen používat pouze
pruh vyznačený pro chodce. Zde se jezdí vpravo
a jednotlivě za sebou.
• Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Zde
platí pro bruslaře povinnost řídit se pravidly určenými pro jízdu na jízdním kole.
Základní zásady, jak předcházet úrazům na kolečkových bruslích:
• Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti.
Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte. Respektujte technické možnosti bruslí.
• Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
• Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou
výbavu, vždy však používejte ochrannou přilbu,
sportovní rukavice, chrániče na zápěstí, lokty
a kolena.

Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko
vzniku úrazů a konfliktů s dalšími účastníky silničního
provozu a zvyšuje se pravděpodobnost, že se z výletu či krátké projížďky vrátíte ve zdraví domů.
nprap. Bc. Marika Jeličová,
vrchní inspektor oddělení prevence,
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Palkovice může
v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 11,80 t. Na každého obyvatele tak připadá
3,47 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok
2020 k úspoře produkce CO2 o 140,86 tun. Víte,
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? Padesát
pět kusů.

Nebylo nutné vytěžit 6 919,69 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do
Brna po dálnici D1 a to 259 krát.
Došlo také k úspoře 71 232,71 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 71 233 krát.
Podařilo se recyklovat 6 789,23 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 279 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 239,63 kg mědi, což by postačilo pro ražbu
42602 1€ mincí, nebo 296,03 kg hliníku, který by
stačil na výrobu 19736 plechovek o objemu 0,33 l.
Roman Tvrzník,
předseda představenstva, Elektrowin a.s.
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OBEC PALKOVICE
2020

11 803

140,86

55

6 919,69

259

71 232,71

71 233

6 789,23

239,63

279

42 602

296,03
19 736

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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Základní a Mateřská škola Palkovice
Sázení stromků

Ve středu 5. 5. jsme ve spolupráci s vedením
obce zahájili projekt „Zasaď si svůj vánoční stromeček“. Cílem projektu je během první
poloviny května vysadit pod vedením vysokého
napětí nad sjezdovkou několik tisíc jedliček, které
mohou v budoucnu posloužit třeba jako vánoční stromečky ve škole, na úřadě nebo v kostele

a budou také k dostání na vánočním jarmarku.
Do sázení se podle počasí postupně zapojí většina žáků. Děti si tak smysluplně užijí pobyt na
čerstvém vzduchu, něco se dozvědí o sázení,
a hlavně stráví čas se svými spolužáky v jiném
než digitálním prostředí.
Mgr. Milan Šponer
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Sportovní výzva pro žáky 2. st. ZŠ Palkovice
V období od 17. 3. do 31. 5. se měli
žáci ZŠ Palkovice možnost zapojit do
sportovní výzvy. Cílem této bodovací
soutěže bylo alespoň částečně kompenzovat množství času, který žáci
trávili během distanční výuky před
monitory počítačů. Zapojení žáků do
„projektu“ bylo dobrovolné, i tak mě
mile překvapil jejich zájem.
Celkem se výzvy zúčastnilo
48 žáků. Ti postupně získávali body
za zdolání libovolného ze 30 zadaných beskydských míst. Každé navštívené místo
bylo bodově ohodnoceno, za každých 5 získaných
bodů byl žák odměněn jedničkou za sportovní výkon, která bude zohledněna v závěrečné klasifikaci na konci školního roku. Navíc nejaktivnější žáci

budou odměněni atraktivními věcnými odměnami.
Celkovými vítězi se stali tito žáci:

dívky
1. místo – Eliška Bužková (VI.A),
2. místo – Laura Michálková (VI.B),
3. místo – Karolína Machálková (VIII. tř.)
chlapci
1. místo – Václav Vraník (VII.B)
2. místo – Jan Oliva (VII.B)
3. místo – Daniel Onderka (VII.B)
Doufám, že všichni zúčastnění žáci si vylepšili svou
fyzickou kondici a z navštívených míst si odnesli
spoustu nevšedních zážitků.
Mgr. Pavel Tomalík

Tradičně netradiční Olympiáda
V pátek 4. 6. 2021 proběhly v areálu TJ Sokol
Palkovice Olympijské hry v netradičních sportech,
které se letos konaly u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Stejně jako letní Olympijské hry se
ty naše pořádají v pravidelném čtyřletém cyklu,
což z nich činí událost zcela výjimečnou, protože

žáci 2. stupně již v Palkovicích letní, netradiční
Olympiádu znovu nezažijí. Hlavní myšlenkou této
akce je připomenout si Olympijské hry jako takové, které jsou přední mezinárodní sportovní akcí,
jejichž součástí jsou soutěže v letních a zimních
sportech s účastí tisíců sportovců z celého světa.
Dalším cílem naší, palkovické olympiády je, dnes
tolik potřebný, aktivní pobyt na čerstvém vzduchu
a dobrá zábava. A protože se organizátoři drželi
známého Coubertinovského „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“, prohlašuji za vítěze všechny účastníky sportovních klání. Díky patří rovněž
panu starostovi, který Olympiádu oficiálně zahájil
a všem vyučujícím, kteří se na hladkém průběhu
vydařené akce podíleli.
Mgr. Milan Šponer
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Tipy na výlety – Palkovice a blízké okolí
Po medvědích tlapkách za krkavci
Rodiny s dětmi, ale také ti, kteří touží po
procházkách Beskydami s krásnými výhledy,
a přitom nechtějí jen šplhat do kopců, jistě
ocení šestici tras nazvanou Po medvědích tlapkách. Užít si tak mohou výlety se spoustou přírodních, ale i dalších zajímavostí, navíc s odměnami pro malé i velké.
Medvěd se pohybuje na dobře přístupných
stráních, než by se vrhal do příkrých srázů. Proto
se právě tato šelma stala symbolem stezek provázejících nenáročným terénem o celkové délce
více než sto kilometrů. Barevné značky s ušima
propojují obce Malenovice, Ostravici, Čeladnou
a Novou Ves. Zhruba patnácti kilometrové stezky
tvoří okruhy, které se dají různě zkrátit a trasu vybrat podle toho, zda ji hodláte projít pěšky, projet na kole nebo třeba vezete kočárek. Jednotlivé

okruhy dostaly pojmenování podle zvířete, které
je pro tuto oblast charakteristické. Medvědí stezka tak směřuje kolem úpatí hor, v našem případě na vrstevnicových spojnicích vedoucích okolo
Lysé hory, zaječí stezka vás provede po loukách
a polích v okolí Čeladné, čapí stezkou se můžete vydat kolem řeky Satiny do lokality s hnízdištěm čápa (Nová ves) a krkavec vás zase pozve na
procházku do ptačí rezervace na Ostravici. Právě
tato oblast je hnízdištěm více než desítky chráněných druhů ptáků, ke kterým patří také krkavec
velký. Krkavčí stezka je i dnešním tipem na procházku a v jejím průběhu nás čeká jak návštěva
Ostravice, tak i přilehlých lesů na úbočích Smrku,
Čupelu a Smrčiny.
K atraktivním cílům patří přehrada Šance ukrytá
v údolí mezi horami.

Červená Krkavčí stezka
Matce, která se o své mláďata nestará, se říká
krkavčí. Ke krkavcům je to ale úplně nespravedlivé, neboť jsou to naprosto vzorní rodiče. Co víte
o životě krkavců vy? Zajímavosti na toto téma se
dozvíte na stanovišti Horské chaty Liptov, ke které
se dostaneme z Ostravice od zastávky Mazák (kde
také můžete zaparkovat auto a začít zdolávat stezku). Z letoviska (Liptov) pod Lysou horou, jež nabízí
občerstvení i ubytování s krásnými výhledy na okolí
Ostravice, budeme pokračovat mírným stoupáním
lesní šotolinou k Penzionu Sluníčko, k dalšímu tu-

ristickému ubytovacímu centru. Kromě občerstvení
tu najdou zábavu především děti, na které tu čeká
Lanové bludiště Opičárna se speciálním uspořádáním překážek, kdy si každý může zvolit jen ty, které
chce překonat.
Následuje několik kilometrů dlouhý sestup
(či sjezd) lesem a krajinou na úpatí Smrčiny (810 m)
s nádhernými výhledy na Ostravici a Smrk na protější straně řeky. Stezka dále vede kolem řeky Ostravice, která je přirozenou hranicí mezi Moravou
a Slezskem. Na několika místech v obci Ostravice
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je na mostech vyznačena země, ve které se právě
nacházíte. Při výletech se tak můžete bavit i tím, že
před mostem jste na Moravě a za mostem už stojíte ve Slezsku. Také v samotné Ostravici je lákadel
pro děti i dospělé více než dost. S dětmi se můžete
vydat do Ráje dřevěných soch poblíž hotelu Freud,
kde kromě vyřezávaných zvířat najdete i pohádkové postavičky – např. vodníka, či postavičku skřítka Dobbyho z Harryho Pottera. Navštívit můžete
Beskydský Pivovárek, a pokud vám zde zachutná
i místní regionální kuchyně, bude se vám druhá část
stezky jistě zdolávat s elánem. Vede po vrstevnici

na úbočí Smrku, kam se dostaneme zhruba po kilometr a půl dlouhém stoupání opět s vyznačenými
červenými tlapkami. V jednom z nejvyšších bodů
trasy se také, již poněkolikáté, setkává Krkavčí a Liščí
stezka. S nádhernými výhledy na Lysou horu, které
nás v tomto úseku provázejí, se po několika kilometrech rozloučíme a míříme k poslednímu cíli trasy
– k přehradě Šance. Po cestě dolů si ještě můžeme
prohlédnout přes 200 let starou Lípu na Ujmisku.
Důvodem vyhlášení ochrany v roce 1991 byla estetická hodnota stromu, která po seřezání v mládí
vytvořila nevšedně rostlou korunu.

Historie pod hladinou přehrady
Přehrada Šance byla postavena v letech 19641969 kvůli potřebě zásobárny pitné vody a jako
ochrana před povodněmi. Svůj název získala podle vrchu Šance (576 m n. m.). Z důvodu výstavby tohoto vodního díla však mnohé z původního
reliéfu krajiny zmizelo pod hladinou. Především
museli odejít místní obyvatelé a také zanikla romantická železnice z Frýdlantu nad Ostravicí do
Bílé. Obec Staré Hamry byla rozdělena vodou na
2 části. Krkavčí stezka vede po hrázi přehradního
díla, o kterém se více dozvíte v informačním centru, které bylo otevřeno v roce 2019 ve zrekonstruované hrázní budově.
Kromě čarokrásných a mnohdy netypických výhledů do známé krajiny Moravskoslezských Beskyd nabízejí stezky Po medvědích tlapkách i další
bonus v podobě soutěže. V infocentrech jednotlivých obcí si můžete vyzvednout mapu a na
trase do ní sbírat razítka. Za vyplněnou mapku
obdržíte odměnu. Více informací o všech medvědích stezkách najdete na webových stránkách
www.pomedvedichtlapkach.cz.
Mgr. Lenka Vašková
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Kultura a společenský život
Den otevřených dveří nové MŠ u příležitosti Dne dětí
na místě vystřídalo několik stovek dětí i dospělých,
kteří si kromě výše uvedeného mohli užít i doprovodný program pro děti v podobě skákacích hradů
či hasičské pěny nebo si mohli dát něco dobrého
k jídlu a pití. Velký úspěch měla zmrzlina zdarma,
které se natočilo téměř 800 porcí.
Nové oddělení MŠ a úprava její zahrady byla
realizována v rámci dotačního projektu „Rozšíření
kapacity MŠ Palkovice registrační číslo CZ.06.2.67/0
.0/0.0/18_110/0009978 Integrovaného regionálního
operačního programu.“
Ing. David Kula, Ph.D., MBA,
místostarosta

Dne 3. června 2021 se uskutečnila první větší letošní akce, kdy u příležitosti Dne dětí si bylo možno
prohlédnout nově vybudované oddělení mateřské
školy v budově pod Habešem a nově upravenou
zahradu MŠ s řadou herních prvků. Na prohlídku
bylo přistaveno také nové hasičské auto, o kterém
se můžete dočíst v jednom z předchozích článků.
Ačkoliv jsme se rozhodli akci díky uvolnění epidemiologických opatření uspořádat až na poslední
chvíli, tak se velmi vydařila. Během odpoledne se
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Letní kulturní akce
Máme tady léto a s ním hlavně postupný návrat k běžnému životu téměř po roce a půl epidemiologických opatření. Obec Palkovice se v tomto ohledu také vrací k tradičním letním akcím
a aktivitám. Můžete se těšit na letní kina, Festival
dechovek, pivní a gulášové slanosti, Nohejbalový
turnaj na Myslíku, a hlavně na Obecní dožínky.
Kromě toho léto v Palkovicích tradičně začíná
poslední červnový víkend poutí a s ní spojenou
páteční taneční zábavou se skupinou Sagar.
Letní kino odstartuje letos na závěr školního roku 30. června představením pro děti Sněžný kluk. Další termíny jsou: sobota 3. července
s filmem Chlap na střídačku, pátek 23. července
s filmem Bábovky a sobota 24. července s filmem
Mazel a tajemství lesa. V srpnu se pak můžete
těšit na film Matky, který promítneme v pátek
6. srpna a v sobotu 7. srpna zakončíme letní kino

filmem Princezna zakletá v čase. Představení budou začínat vždy po setmění, nejdříve ve 21 hodin. Vstupné bude letos na všechna představení
dobrovolné. O občerstvení se postará Hospůdka
na hřišti. Podrobnosti k programu kina naleznete
dále v listech.
V sobotu 17. července se vrátí již tradiční Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti.
Guláš se bude vařit již od rána, kulturní program začne ve 13 hodin. K poslechu i tanci zahraje Dechová hudba Fryčovice, Jablunkovjanka,
Jistebnická 13 a Boršičanka. Po vyhlášení výsledků
soutěže o nejlepší guláš bude následovat taneční
zábava.
Do soutěže o nejlepší guláš se letos přihlásila
opět řada tradičních, ale i nových týmů. Budete mít možnost ochutnat jejich výtvory a můžete opět hlasovat o ten nejlepší guláš. Při vstupu
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bude následovat taneční zábava se skupinou Krakatit. Připraven bude taktéž doprovodný program
pro děti a občerstvení po celý den. Vstupné je
dobrovolné.
Léto v obci bude vrcholit 21. srpna již
XVII. Obecními dožínkami, které budou opět
nabité řadou vystoupení, doprovodným programem pro děti i dospělé a výborným jídlem a pitím. Už nyní se můžete těšit na vystoupení naší
Palkovjanky, písničkáře Pokáče a Kaczi, hudební
legendu kapelu Olympic s Petrem Jandou, zpěváka skupiny Elán Vašo Patetejdla a skupinu Poeotika. Večer pak k taneční zábavě zahraje skupina
Sagar. Akce bude začínat po poledni, vstupné pro
příchozí do 14 hodin bude 100 Kč a poté 200 Kč.
Odběratelé Palkovických listů získají v příštím čísle čtyři slevové kupóny na vstupné ve výši 50 %
a děti do 15 let a ZTP/ZTP-P mají vstup zdarma.
Více informací postupně zveřejníme na plakátech,
obecním webu i Facebooku. Už nyní se těšíme na
všechny akce a setkání s vámi.
Kulturní komise

získáte hlasovací lístek, který budete moci do
18 hodin odevzdat vyplněný. Udělena bude i cena
odborné poroty, ve které tentokrát zasednou
např. účastnice soutěže MasterChef Česko nebo
kuchař vyhlášené restaurace. Vyhlášení výsledků a předání cen se pak uskuteční okolo 19.30.
K výborným gulášům si budete moci dát pivo
z menších i větších pivovarů, připraveno bude
i další občerstvení. Děti se mohou těšit na velký
doprovodný program v podobě skákacího hradu,
malování na obličej, Airbrush tetování, zábavného tvoření, zorbingových koulí, hasičské pěny
a v 18.15 vystoupí klaun Pepíno Prcek. Tradičně
bude také tematická fotobudka. Vstupné na akci
zůstává stejné jako předloni, tedy 50 Kč, děti do
15 let a ZTP/ZTP-P mají vstup zdarma. Další informace naleznete na plakátku na zadní straně
obálky Palkovických listů.
Poslední sobotu v červenci se na Myslíku uskuteční tradičně netradiční Nohejbalový turnaj, do
kterého se budete moci také zapojit. K večeru pak
zahraje myslíkovské uskupení Vafle a od 20 hodin
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Senior klub
Seniorské bilancování
Naposledy jsme se na těchto stránkách setkali
vloni v 6. čísle. Od té doby jste sice dostali do rukou
4 čísla těchto listů, ale zdravotní situace nám nedovolila setkávat se a pořádat hromadné akce, takže
nebylo o čem psát. Přesto se za tuto dobu stalo
mnoho událostí a nejsmutnější je, že naše řady do
dne uzávěrky tohoto čísla navždy opustilo 14 členů.
Čest jejich památce.
Ale přejděme k pozitivnějším informacím. Nyní
se zdá, že omezující pandemická situace se již zlepšuje, a proto jsme ve středu 19. května uskutečnili
naši první letošní masovější akci. Nešlo sice o plánovaný zájezd, protože nebyly povoleny skupinové
prohlídky muzeí, ale i drobná změna v plánu našich
akcí přesto pomohla k přátelskému setkání po delší
době odloučení.
30 nedočkavých seniorů navštívilo ve Staříči Miniarboretum a okrasné zahradnictví u Holubů. Velké obavy sice měli někteří návštěvníci z deštivého
počasí, které nás po svátku Žofie postihlo, ale jako
u téměř všech našich akcí se návštěva obešla bez
komplikací – spadlo jen asi 100 kapek a v závěru
dokonce vysvitlo slunce. Menší část výletníků využila naplánovanou veřejnou autobusovou dopravu
a ti pohodlnější (či méně pohybliví) dorazili automobily, přestože od výstupní zastávky U kostela to
bylo k areálu zahrady jen asi 700 metrů (z kopce).
Po zaplacení vstupného se nás vřele ujal pan
Holub, který má s rodinou toto miniarboretum
na svědomí. Seznámil nás s jeho historií, kdy tuto
zahradu založil v roce 1993 a do současné doby
ji stále udržuje a zdokonaluje. Na jednohektarovém pozemku je vybudována řada skalek, vodních
ploch, odpočívek, záhonů a také část lesa. Vše

doplňují železné plastiky zvířat, plazů a brouků.
Hlavní náplní pěstovaných dřevin jsou čarověníky,
což jsou chomáčovité nebo metlovité znetvořeniny na stromech a keřích, které jsou tvořeny hustěji
nahloučenými větvičkami, často odlišného zabarvení, tvaru a uspořádání olistění nebo jehlic. Majitel
miniarboreta se nám plně věnoval téměř 2 hodiny,
odpovídal na řadu vznesených dotazů a neopomenul se pochválit několika vypěstovanými unikátními
rostlinami.
Všichni výletníci byli s návštěvou této zahrady
velmi spokojeni, ba až přímo nadšeni. Na závěr si
někteří z návštěvníků zakoupili drobné zelené doplnění do svých zahrádek nebo nabízené dekorativní
plastiky.

A co nás čeká?
V době, kdy se Vám toto číslo dostává do rukou,
už budeme mít za sebou tradiční smažení vaječiny
v areálu SKSC na Myslíku. Na programu pro nejbližší dobu máme ve středu 14. července naplánován
autobusový zájezd do Zlatých Hor v Jeseníkách.
Doufáme, že nám to zdravotní situace umožní.

Společenská rubrika
I v této rubrice jsme se již dlouho nesetkali, takže musíme dohonit resty. V prosinci loňského roku
oslavili svá kulatá životní jubilea paní Marie Seibertová a pánové Josef Krhut a Drahomír Červenka, všichni z Palkovic. Od ledna letošního roku
až do konce července se do řady jubilantů zařadily
paní Marie Stavinohová, MUDr. Lenka Zemanová, Marta Tuhovčáková, Helena Kubáňová,
Miroslava Murková, Ludmila Friedrischová,
Zdeňka Vlková, Marie Ulčáková, Mgr. Libuše
Vantuchová, Anna Kocurková, Ludmila Morysová, Emilie Paluzgová, Věra Blahutová – všechny z Palkovic a Jana Jalůvková a Ota Havlíková
z Myslíku, dále pánové Jiří Válek, Josef Červík,
Josef Gavlas a Jan Žvak, všichni z Palkovic. Všem
oslavencům přejeme k jejich jubileím pevné a stálé
zdraví, dobrou osobní pohodu, a i trochu štěstí.
Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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Sport
TJ Sokol Palkovice

Děti si pod vedením instruktorů
osvojí a zdokonalí hru tenisu a korfbalu
Za nepříznivého počasí ve sportovní hale
Cena týdenních aktivit
včetně stravy a občerstvení - 1980 Kč/os.
Kontakt:
tjsokolpalkovice@email.cz
608 46 86 23

21

4/2021

Spolky v obci
SDH Palkovice
Ukliďme si Palkovice a Myslík 2021
Hasiči z Palkovic a Myslíka se
ve spolupráci s Obecním úřadem
Palkovice zapojili již po sedmé
do celorepublikové akce Ukliďme
Česko.
V letošním roce se opakovala situace z roku minulého. Úklid
Palkovic a Myslíku nám epidemiologická situace nedovolila uspořádat společně a v jeden den, proto
jsme se rozhodli pro individuální sběr. Z jednoho
dne jsme rozvolnili úklid na 14 dní a kvůli nepřízni
počasí pak ještě o další dva týdny prodloužili.
Soustředili jsme se nejen na příjezdové komunikace, centrum a okolí potoků a říček, ale více
jsme tentokrát zašli do lesů a míst, které jsme měli
již delší dobu vytipované, jen na ně nezbyl čas...
Pustili jsme se zde hlavně do skládek, které byly
dlouhodobě zaznačeny na Zmapuj to.cz...Některé se podařilo úplně odstranit a některé alespoň

částečně. Skládky jsou z dob
dávno minulých, a jsou tak
rozsáhlé, že není v našich
silách ani v silách obecního
úřadu je odstranit všechny
najednou. Dali jsme si proto postupné cíle a společně
s obecním úřadem je budeme
likvidovat.
Výsledek letošního sběru
zní neuvěřitelně, téměř 40 tun odvezeného odpadu! To vše, jak již bylo zmiňováno, za velké součinnosti obecního úřadu a dobrovolníků. Za tuto
pomoc moc děkujeme. Bez Vás bychom tolik míst
neuklidili.
V současné době pro Vás připravujeme z tohoto výjimečného ročníku krátké video, které bude
ke zhlédnutí na obecním facebooku.
Za výbor SDH Palkovice
Petra Opělová
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život ve farnosti
Veřejná sbírka

V minulém čísle PL jsme vám přinesli informaci
o tom, že začala rekonstrukce věže kostela sv. Jana
Křtitele. Jak jste si určitě všimli, kolem věže kostela
se postavilo lešení. Samotná rekonstrukce bude
mít dvě etapy. První etapa se týká pouze věže
kostela a proběhne v letošním roce. Druhá etapa rekonstrukce se dotkne zbývající části střechy
kostela, kde bude také vyměněná krytina a dojde
k opravě a zpevnění nosných částí střechy. Druhá
etapa zatím svůj časový plán a rozpočet nemá.
V letošním roce tedy dojde ke kompletní rekonstrukci věže kostela. Je potřeba vyměnit některé
velice narušené nosné krovy i další dřevěné části,
dále proběhne výměna staré plechové krytiny (falcovaný pozinkovaný plech) za novou měděnou.
Jelikož taková oprava se neobejde bez lešení, bude
využito této příležitosti, kdy zde bude stát lešení
a dojde ještě k opravě fasády věže kostela. Ta už to
také nutně potřebuje. Rozpočet (první etapy) byl
provádějící firmou stanoven na 2 471 190 Kč. Převážná část nákladů bude pokryta z vlastních zdrojů
farnosti. Ministerstvo kultury přislíbilo dotaci ve výši
cca 230 tis. Kč a Obec Palkovice přispěla darem ve
výši celkem 400 tis. Kč (200 tis. Kč dostane farnost
letos, 200 tis. Kč příští rok).
Samotnou rekonstrukci bude provádět firma
Artes Frýdek-Místek, která se na podobné stavební práce specializuje.
Náš kostel je zároveň i zapsanou kulturní památkou a slouží nejen pro věřící. Je vizitkou naší
obce a jejího nově se rodícího centra. Vzhledem
k tomu, že náklady na rekonstrukci nejsou úplně
malé, zřídila Římskokatolická farnost Palkovice na
tento účel veřejnou sbírku. Určitě se najdou občané, kteří rádi přispějí libovolným finančním darem na dominantu naší obce. Sbírka je zřízena ve

smyslu zákona č. 117/2001 Sb. a je řádně ohlášená
a osvědčená Krajským úřadem v Ostravě pod č.j.
MSK 52878/2021.
Byl zřízen transparentní účet
6008664319/0800 vedený u České
spořitelny, na který je možno
bezhotovostně přispívat převodem z účtu
nebo za pomocí platebního QR kódu.
Odkaz na účet najdete na farních
stránkách www.farnostpalkovice.cz

Bude probíhat od 1. 6. do 31. 10. 2021.

Dále je možno přispívat do zapečetěných
kasiček, které jsou umístěné na těchto veřejně
dostupných místech: prodejna Prašivka, Pekařství Boček, Modrá Labuť, COOP Beskydy, Obecní
úřad (umístěn v budově tělocvičny č.p. 20) a kostel
sv. Jana Křtitele. Peníze z kasiček budou také uloženy na transparentní účet.
Výtěžek sbírky bude zveřejněn na farních stránkách a v Palkovických listech.
Ing. Tomáš Huďa

Byli jsme při tom
Rekonstrukce věže našeho kostela sv. Jana Křtitele je v plném proudu. Byla stržena stará plechová
krytina a ze špice věže byla sundaná báně (kopule)
s křížem. Čeká je totiž nová povrchová úprava (po-

zlacení a nátěr). A právě u zmiňované báně se na
chvíli zastavme.
Bývá už takovou tradicí, že se do báně ukládají
vzkazy pro další generace. Proto jsme byli plní na23
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pětí a očekávání, jaký že to vzkaz najdeme v kopuli
našeho kostela. Zaprášená plechová schránka ve
tvaru malé roury vydala své tajemství. Ve středu
9. června se na faře sešli zástupci naší obce, farnosti a Biskupství ostravsko-opavského, aby společně
zjistili, a hlavně řádně zdokumentovali to, co nám
zanechali naši předci. Jmenovitě se sešli starosta Radim Bača, místostarosta David Kula, kronikář
obce Richard Vysloužil, předseda Letopisecké komise Tomáš Huďa, farář P. Bronislav Wojnar, člen
Letopisecké komise Jaromír Šupina a zástupce
biskupství Václav Kotásek. Zástupce biskupství pan
Kotásek má s podobnými artefakty velké zkušenosti
(starost o kostely v celém biskupství), a proto jsme
mu svěřili úkol otevřít schránku a prozkoumat její
obsah. Z roury vypadl poměrně malý papírový balíček, převázaný červenou stuhou. Po rozbalení jsme
uvnitř našli dva ručně psané dopisy (inkoustem)
a tři kusy dobových mincí. Dopisy byly datovány
z roku 1896, tedy vznikly před necelými 125 lety.
První dopis informoval o tom, že věž kostela
přikrýval v roce 1896 pozinkovaným plechem
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klempířský mistr Josef Růžička z Místku. Tento
mistr kromě našeho kostela pokrýval ještě střechy
kostelů sv. Jakuba a Všech svatých v Místku, horního
kostela ve Frenštátě pod Radhoštěm, dále v Malenovicích na Borové a v Paskově, jak jsme se dočetli
v listě. Z dopisu nešlo poznat, zda to mistr Růžička
zhotovil sám, nebo společně s pomocníky. Na druhé straně dopisu bylo sice obyčejnou tužkou napsáno nějaké jméno a další (pravděpodobně německý)
text, ale s ohledem na uplynulou dobu, to už nešlo
přečíst.
Ve druhém dopise jsme se dočetli o přesném
datu, kdy byla báně (společně se vzkazem) na kostel vyzdvižena. Bylo to 17. září 1896 v 16 hodin. Dále
se v něm psalo o tom, že dřevěnou vazbu věže
navrhl a zhotovil tesařský mistr Ferdinand
Hendrych z Místku. Společně s ním na vazbě pracovali: František Friedl polír z Místku (polír znamená dobový název pro vedoucí funkci na stavbě
jako stavbyvedoucí, předák, dozorce - pozn. red.),
bratři František Jan a Josef Mališovi z Myslíka,
Jiří Krč a Alois Kocich oba z Palkovic, Josef Chlebek a jeho syn Jan Chlebek z Místku a Josef Král
také z Místku. Měděnou báni zhotovil Paul Waler,
kotlář z Místku a toho času radní a náměstek starosty v Místku.
Kříž zhotovil Karel Onderka, zámečník z Místku.
Zajímavá byla informace o tom, kolik dostávali
pracovníci plat. Polír obdržel 2 zlaté nebo 4 koruny na den, ostatní tesaři brali 1 zlatý a 50 krejcarů
na den, což bylo (podle měnové reformy) 3 koruny. Celkové náklady se vyšplhaly na 1527 zlatých
a 53 krejcarů (náklady jsou uvedeny ještě ve staré
měně, protože v roce 1892 došlo v Rakousko-Uhersku k měnové reformě, kdy zlatý a krejcar byly nahrazeny korunou a haléřem v měnovém poměru
1 zlatý = 2 koruny – pozn. red.).
Počasí mělo být v daném roce 1896 hodně deštivé, což se odrazilo v pozdnější sklizni obilovin, následkem čehož všechno zdražilo.
Kromě dvou dopisů nám předci ještě zanechali
tři mince, které platily v té době (už bylo po měnové
reformě). Jednalo se o jednu Rakousko-Uherskou
dvoukorunu z roku 1893, dvacetihaléř a desetihaléř
z roku 1895.
Originály historických dokumentů poputují do
archívu a kopie zůstanou pro zájemce vystaveny
v kostele.
Naším úkolem bude vytvořit nějaký vzkaz dalším
generacím a tento uložit po vzoru tradice do báně
opravené věže kostela. Představu máme, ale o tom
zase v příštích listech.
Ing. Tomáš Huďa
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Společenská rubrika
Diamantová svatba manželů Antonína
a Jarmily Polachových z Palkovic
Šedesát manželských let,
jak výjimečná věc!
Říká se, že diamanty jsou věčné,
ať věčně trvá i vaše láska.
Blahopřejeme Vám k
diamantové svatbě!
Dne 10. června 2021 oslavili krásné výročí společného života
diamantovou svatbu manželé Antonín a Jarmila Polachovi.
Gratulujeme k Vaší silné a pevné lásce k Vaší diamantové svatbě, která je toho důkazem.
Do dalších let společného života přejeme pevné zdraví, lásku, štěstí a rodinnou pohodu.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.
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První miminko narozené na Myslíku v roce 2021
Blahopřejeme tatínku a maminko,
narodilo se Vám miminko.
Je to krásný kluk,
ať je zdravý jako buk.
Ať všem dělá jenom radost
a nemáte s ním žádnou starost.
Ať celý život kvete jen
a splní se mu každý sen.
Prvním miminkem narozeným na Myslíku
v roce 2021 je Tobiáš Osička.
Narodil se 1. 4. 2021, v 9.42, vážil 3500 g a měřil
50 cm.
Rodičům Davidovi a Janě Osičkovým jsem předala kytičku a dárek pro Tobiáška.
Blahopřejeme.
Za komisi KPOZ předsedkyně
Karla Menšíková, redakční rada
Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.

Rodiče David a Jana Osičkovi s Tobiáškem a dcerou
Terezkou

Blahopřejeme

Rozloučili jsme se

Košík plný kvítí
chci Vám k narozeninám dát,
k tomu sluníčko ať svítí,
ať máte důvod proč se smát.
Krásné narozeniny

Co vděkem za vaši lásku a péči
vám můžeme dát?
Hrst krásných květů naposled
a pak jen vzpomínat.
V dubnu nás opustil pan Pavel Saran
z Palkovic.
V květnu jsme se rozloučili s panem
Evženem Friedrischem a paní Marií
Halatovou, oba z Palkovic.
V červnu jsme pak na poslední cestu
vyprovodili paní Marii Kišovou a paní
Jaroslavu Nakoukalovou, obě z Palkovic.
			
Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou
soustrast redakční rada Palkovických
listů, zastupitelstvo a KPOZ.

V měsíci květnu oslavili své krásné životní
jubileum paní Ludmila Morysová, 95 let,
paní Anna Kocurková, 85 let, paní Marta
Laníková, 85 let, pan Josef Červík, 85 let,
paní Milada Zlá, 91 let, všichni z Palkovic.
V měsíci červnu oslavili své krásné životní jubileum paní Libuše Ivánková, 97 let,
paní Ema Paluzgová, 80 let, paní Anna
Mertová, 92 let, paní Marie Krčová, 92 let,
všichni z Palkovic. Na Myslíku slavil své krásné životní jubileum pan Jan Eliáš, 80 let.
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
Kdo by odmítal v horkém počasí džbánek domácí limonády? Receptura je
tak jednoduchá, že je škoda to
nezkusit. Základem pro tento nápoj
je bezový sirup. Ten se v kuchyni neztratí,
protože v zimě se pár kapek hodí do čaje, v hor-

kých dnech si z něj připravíme osvěžující bezovou limonádu. Máte chuť vyrobit si
domácí bezový sirup? Aby vám
byl recept k něčemu dobrý, musíte
vyrazit k prvnímu bezovému keři a natrhat
si potřebné množství květů.

Osvěžující bezová limonáda

Avokádový sendvič
s mozzarellou

Suroviny

25 květů černého bezu
1 l převařené vody
1 kg cukru
šťáva z 5 ks citrónů

Suroviny

3 lžíce olivového oleje
100 g cherry rajčat rozpůlených		
sůl		
1½ avokáda		
½ citrónu, šťáva		
2 žitné bulky
½ okurky, pokrájené na kolečka
1 paprika, pokrájená na kolečka
125 g mozzarelly

Květy opláchneme a naskládáme je do velké sklenice, zalijeme převařenou vodou, která ovšem nesmí
být horká, protože by květy okamžitě zahnědly a sirup by měl těžkou újmu na kráse. Nádobu utěsníme
poklicí nebo vhodným víkem (stačí talířek) a necháme stát do druhého dne na chladném místě.
Druhý den nálev přecedíme přes plátýnko nebo
jemný cedník a vsypeme celou dávku cukru. Cukr
mícháme tak dlouho, dokud se úplně nerozpustí.
Můžeme malinko zahřívat, ale teplota nesmí přesáhnout 45 °C. Když je cukr dokonale rozpuštěn,
přidáme vymačkanou šťávu z citrónů a hotový sirup
naplníme do čistých lahví, zavíčkujeme a uskladníme
v chladném sklípku nebo chladničce.
Teď se můžete osvěžit domácí bezovou limonádou, protože nezbytný sirup už máte doma po ruce.

Postup
Zapékací mísu vymažte olejem, vložte rajčata,
osolte a pečte 10 minut v troubě předehřáté na
200 °C. Avokádo smíchejte se solí a šťávou z citrónu. Spodní část pečiva namažte avokádovou pomazánkou, vyskládejte okurkou, paprikou, mozzarellou, grilovanými rajčaty a přiklopte vrchní částí
pečiva.

Křupavé máslové sendviče s náplní z jablek a goudy
Už jste zkoušeli kombinaci jablka a sýru? Jakkoli nelogické se to může zdát, toto spojení chutná naprosto neodolatelně. Zažijte svoji premiéru
s máslovým sendvičem, ve kterém se skrývá horká
náplň tvořená jablkem a rozteklou goudou.

Postup

Na plátek chleba položte sýr, polovinu množství jablek a navrch zase sýr a poté plátek chleba.
Každý sendvič namažte na vrchu máslem.
Rozehřejte pánev a položte na ni sendviče
máslovou stranou dolů. Z každé strany restujte
dozlatova, v případě potřeby přidejte máslo.
Servírujte teplé.

Suroviny

4 plátky (např. toastového) chleba
1 jablko (zbavené jadřince, oloupané a nakrájené na tenké plátky)
4 plátky goudy
máslo

Dobrou chuť a krásné léto přejí Holky v akci.
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kino Palkovice
Sobota 3. 7. 2021

Chlap na střídačku

Již patnáct let št‘astně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá
a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž,
že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě ženy představí tento nový způsob
života Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc. Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, tedy jeden týden se svou
ženou, ten druhý zase s milenkou, se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny.
Komedie / Česko / 2020 / 109 min / ČSFD 45 % / 12+

Pátek 23. 7. 2021

Bábovky

Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy,
prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy,
ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.
Romantický / Drama / Komedie / Česko / Slovensko / 2020 / 97 min / ČSFD 62 % / 12+

Sobota 24. 7. 2021 (rodinné představení)

Mazel a tajemství lesa

Děti ze skautského oddílu tráví své letní prázdniny na místě, které je ukryto v horách romantické lesní oblasti. Tři týdny
žijí jako divoši – spí v týpí, myjí se v potoce, vaří své jídla na ohni a baví se v lese kolem. Tentokrát však skauti přicházejí
do svého lesa naposledy. Díky plánu těžit zde lithium, zmizí jejich divočina navždy…
Rodinný / Česko / Slovensko / Německo / 2021 / 80 min / přístupný

Pátek 6. 8. 2021

Matky

Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy,
vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě
porodily, případně jsou těhotné. Ústřední postavou je Sára s tváří Hany Vagnerové. Má hezkej zadek a tak ho začala fotit
a stala se profesionální influencerkou. Jako úplně čerstvá matka se chystá napsat knihu, ale představovala si to celé takové
jednodušší. Petra Hřebíčková představuje trochu snobskou, zato dost osamělou Hedviku. Její manžel workoholik je doma jen
zřídka. Sandra Nováková, jako Zuzana, je po rozchodu bez peněz, je upracovaná a uhoněná matka dvou sígrů. A nakonec
Gabriela Marcinková jako Eliška, která má skvělého kluka, naprosto nesnesitelné rodiče, je těhotná a pořád zvrací.
Komedie / Česko / 2021 / 95 min / přístupný

Sobota 7. 8. 2021 (rodinné představení)

Princezna zakletá v čase (rodinné představení)

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit
v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše
se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne
svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě
nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.
Pohádka / Fantasy / Komedie / Česko / 2020 / 115 min / ČSFD 74 % / přístupný

Začátek promítání filmů – po setmění, nejdříve ve 21.00. Vstupné dobrovolné.
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Pozvánky na akce
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Termínový kalendář
14. 7.

Senior klub – zájezd do Zlatých hor

17. 7.

Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti – volnočasová plocha za tělocvičnou, od 13.00

30. 7.

Noční volejbalový turnaj, volejbalové kurty Palkovice

31. 7.

Nohejbalový turnaj, hřiště SKSC Myslík, 9.00, od 18.30 hudební program s večerní zábavou

21. 8.

Obecní dožínky – volnočasová plocha za tělocvičnou, od 13.00

27. 8.

Memoriál A. Řezníčka, běh na Kubánkov – volnočasová plocha za tělocvičnou, 17.00

Kino
30. 6.
3. 7.

Sněžný kluk (rodinné představení)
Chlap na střídačku

23. 7.

Bábovky

24. 7.

Mazel a tajemství lesa (rodinné představení)

6. 8.

Matky

7. 8.

Princezna zakletá v čase (rodinné představení)
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pro děti

Léto
Školka, škola končí nám,
běžím směrem k prázdninám.
Slunce svítí, krásně hřeje
léto nám všem pěkně přeje.
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12 věcí, co musím stihnout během
prázdnin:
Stanování

Pozorovat hvězdy

Postavit hrad z písku

Piknik

Letní kino

Jít bosí trávou

Grilovačka

Výlet do Zoo

Rodinný výlet do přírody
¨
Domácí limonáda

Vidět východ,
západ slunce

Postavit v lese domeček skřítkům
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Počátky a historie Palkovic se dá najít jen z několika málo historických pramen
Tajenka

že v roce 1762 při požáru hradu Hukvaldy pravděpodobně věškeré písemné do
Podle dochovaných zdrojů měly původně Palkovice pravděpodobně několik rů

1. Listnatý statný strom s ostře pilovitými listy, poskytující velmi tvrdé dřevo.

Dnes se podíváme na stromy a keře, které máme kolem sebe. Budeme hledat

2. Okrasný mohutný strom, který se teprve nedávno stal součástí nové palkovické aleje.
3. Strom, jehož dřevo hoří jako jedno z mála i mokré.

1. Listnatý statný strom s ostře pilovitými listy, poskytující velmi tvrdé dřevo
4.
nebo keř s velkými
trny, jehož
tvrdé který
dřevo odolá
hnilobě v nedávno
zemi až 100 stal
let. součástí nové palk
2.StromOkrasný
mohutný
strom,
se teprve
3.StatnýStrom,
jako jedno
mála
mokré
5.
jehličnan,jehož
který aledřevo
na rozdílhoří
od ostatních
na zimuzsvé
jehličíineudrží.
4. Strom nebo keř s velkými trny, jehož tvrdé dřevo odolá hnilobě v zemi a
6. Typický keř, jehož červenými plody podobné šípkům se ve farmaciii přidávají do léků k léčení srdce.
5. Statný jehličnan, který ale na rozdíl od ostatních na zimu své jehličí neud
7. Keř, jehož zelené listy se na podzim zbarví do krvavé barvy, podle které dostal druhový název.
6. Typický keř, jehož červenými plody podobné šípkům se ve farmaciii přidá
8.
jehož
dřevo jelisty
nejtěžší
českými dřevinami
navíckrvavé
je prudcebarvy,
jedovatý.podle které d
7.Jehličnatý
Keř,strom,
jehož
zelené
se mezi
na podzim
zbarvía do
8.StatnýJehličnatý
jehož
je nejtěžší
mezise českými
dřevinami
9.
listnatý strom,strom,
jehož sladký
nektardřevo
z květů láká
včely, jeho plody
sbírají pro lesní
zvěř na zimu.a navíc
9. Statný listnatý strom, jehož sladký nektar z květů láká včely, jeho plody se
10. Jehličnatý keř, původem ze severní Ameriky, který se hojně používá jako živý plot.
10. Jehličnatý keř, původem ze severní Ameriky, který se hojně používá jako
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
Správna odpověď z minulého čísla je: NEJLIDNATĚJŠÍ

Správna odpověď z minulého čísla je: NEJLIDNATĚJŠÍ

Vylosovaným
obecního
trička
se stává
Michal
Bužek.Bužek.
Blahopřejeme.
Vylosovanýmvýhercem
výhercem
obecního
trička
se stává
Michal
Blahopřejeme
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