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Úvodní slovo redakční rady
Myslím, že i v kronice bude o čem psát, co všechno
jsme už zažili. Další skvělou akcí nebo zprávou je
úspěch nebo lépe řečeno výzva našich malých dětských ochotníků, která na ně čeká v Divadle Karlín
v Praze – no schválně se na to podívejte uvnitř listů.
Aby bylo všem anomáliím učiněno za dost, přestěhujeme v září Obecní úřad do tělocvičny. To není
laciný aprílový žert (máme září), to je skutečnost.
Asi budeme (dost možná) jediná obec v zemi, která úřaduje v tělocvičně. Ale proč ne, určitě jste už
slyšeli, proč se tak děje. Další oddělení školky pro
naše nejmenší spoluobčánky za to stojí. Takže když
půjdete na úřad, nezapomeňte si s sebou vzít pytlík
se sportovním oblečením a obutím, kdyby se po vás
vedle poplatků chtěl ještě nějaký ten cvičební úkon.
Dost možná vás čeká schůzka se starostou či místostarostou na bradlech nebo na kruzích, tak opatrně. Protože ve zdravém
těle je přece zdravý duch.
Konečně budou mít zastupitelé možnost během
jednání zastupitelstva vybít
své emoce při fotbale nebo
volejbale. To pak bude příležitost si to vzájemně rozdat koalice s opozicí. Snad
je diváci nevypískají. Trocha legrace na úvod ještě
nikoho nezabila. Přejeme
vám všem krásné babí léto,
pevné zdraví, pozitivní mysl
a dobrý orientační smysl
při hledání obecního úřadu
v komplexu naší tělocvičny.
Jménem redakční rady
Ing.Tomáš Huďa

Milí občané obou částí naší obce,
v pořadí páté vydání listů pomyslně „přistálo“ ve
vašich poštovních schránkách. Takhle poeticky si dovolím začít dnešní úvodník, protože to patří k barevnému podzimu a ten skrze babí léto začíná klepat
na dveře našich domovů. Příroda co nevidět přejde
do svého nejbarevnějšího spektra, aby dobarvila to,
co během roku nestihla. Otázkou je, jestli i Palkovické listy přinesou škálu barev, či nikoliv. V každém
případě přinášejí spoustu informací z naší obce. Jak
říká Mirek Donutil, stále se něco děje. Těžko říci, která z informací uvnitř je taková ta TOP, ale v každém
případě po tom všem, co se poslední půlrok událo,
si troufáme říci, že veskrze pozitivní informace je ta,
která říká, že se normálně otevřela škola a začal další školní rok. Ještě před rokem bychom se nad tím
možná ani nepozastavili, ale letos je prostě jiný rok.

2

5/2020

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo starosty

Milí Palkovjané a Myslíkovjané,
jak jste již určitě zaznamenali, dochází v současné době ke stěhování obecního úřadu do tělocvičny. Vy dříve narození si jistě pamatujete, že
dlouhé roky byl tehdy ještě Místní národní výbor
umístěn v kulturním domě. Jelikož jsme v roce
1993 v rámci restitucí museli opustit budovu, která sloužila pro provoz mateřské školy a lékařů a
zároveň nám přestaly vyhovovat stávající prostory
obecního úřadu, využili jsme nabídky místního JZD
a odkoupili jsme jejich správní budovu za cenu 10
miliónů korun. Umístění budovy není ideální, protože se nachází mimo centrum obce. Ale v té době
to bylo jediné možné řešení.
Za téměř třicet let se naše vesnice značně rozrostla a s tím rostou i nároky na poskytované služby jako jsou lékaři, škola, školka, obchody atd. V
roce 1993 měla naše mateřská škola 40 dětí, dnes
jich máme ve čtyřech odděleních 104. I tak kapacita školky nestačí. V letošním roce jsme bohužel
nemohli přijmout 26 dětí. Využili jsme proto dotace cca 10 miliónů korun, které použijeme na rozšíření MŠ. Má to ovšem zádrhel. Musíme vystěhovat
nejdříve kanceláře obecního úřadu, do provizorních prostor v tělocvičně. Po přestavbě stávajícího
domu služeb tam přestěhujeme lékařky i obecní
úřad. Věřím, že se nám podaří nové oddělení mateřské školy vybudovat co nejrychleji, a že v únoru
budou moci do školky nastoupit všechny děti, pro
které v září nezbylo místo.
V době, kdy Obec Palkovice kupovala budovu JZD jsem byl členem představenstva družstva
a spolurozhodoval jsem o prodeji budovy. Jako

mladému člověku se mi to zdálo správné rozhodnutí. Bral jsem to tak, že obec potřebuje tuto budovu jako rychlé provizorium, než začne budovat
centrum obce, které by odpovídalo významu Palkovic a Myslíku. Toto provizorium se však značně
protáhlo Uběhlo skoro třicet let a za tu dobu bylo
vypracováno snad 10 studii centra obce. Některé
byly lepší, některé horší. Vybrat to nejlepší řešení
nebylo vůbec jednoduché. Věřím však, že se vám
centrum obce jako celek bude líbit. I když vím, že
vyhovět všem nelze, protože to, co se líbí jednomu se nemusí líbit druhému. Myslím si, že občané
ocení především to, že budou mít v centru všechny potřebné služby – obecní úřad, lékaře, obchody, knihovnu atd. A také bude do centra lepší
autobusové spojení ze všech koutů naší vesnice
– z Podhůří, z Osady, z dolního konce i z Myslíka.
Jsem velmi rád, že u budování centra, dnes již jako
„zralý“ starosta, můžu být.
Trochu se však musím ohradit proti informacím,
že jsme z důvodu připravované přestavby domu
služeb zrušili tolik oblíbenou lékárnu. Pravda je
však jiná. Paní lékárnice ukončila činnost na vlastní žádost, poněvadž se potřebuje postarat o své
stárnoucí rodiče.
Vážení spoluobčané, blíží se krajské i senátní
volby. Nechci nikomu radit, jak má volit. Každý má
svého favorita, ale byl bych velmi rád, kdyby co
největší počet občanů přišel k volbám, ať již budou volit kohokoliv.
Po ne úplně ideálním létě vám všem přeji pohodový a slunečný podzim.
Váš starosta Radim Bača
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Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
toto úvodní slovo vzniká krátce po konci letních
prázdnin a v době pomalého nástupu podzimu.
V den, kdy jej píši, probíhá intenzivní stěhování
obecního úřadu do tělocvičny, jak již píše i starosta. Já bych se proto ve svém úvodním slově spíše
věnoval akcím, které nás na podzim čekají. V sobotu 3. října jsme pro Vás připravili po delší době
divadelní představení autora Michala Viewegha
„Román pro ženy“, které zahraje divadelní spolek
Komorní divadlo Arté. Lístky budou v předprodeji
za 80 Kč v úřední dny na pokladně OÚ ( již v budově tělocvičny, č.p. 20), na místě pak za 120 Kč.
Pomalu také po půl roční přestávce začneme promítat v našem kině. Od 9. října se můžete těšit na
české filmy a komedie. Pro velký zájem budeme

také hrát znovu 3Bobule. Neděle pak bude patřit
rodinným představením. Program kina na říjen najdete tradičně na konci listů.
Dalším tématem, kterému bych se rád věnoval,
je územní plán. Zastupitelstvo obce schválilo ještě jednu možnost předložit žádosti o změnu do
30. 9. 2020. Skutečně jde již o poslední příležitost.
Upravenou nebo doplněnou žádost také mohou
opětovně podat i ti, jejichž žádost byla již zamítnuta. O těchto žádostech by se ještě dodatečně
jednalo v říjnu a pak již celý proces změny začne
naplno. Věnujte prosím také pozornost poplatkům
spojených se změnou. O tom všem je krátká informace dále v listech.
Přeji vám všem pěkný podzim.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta

Usnesení
ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 3. 9. 2020
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.(Palkovice č. p. 619, Palkovice)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu splnění úkolu ze strany pana Josefa Lukeše ve věci možnosti pořízení vozu Dacia Duster
pro potřeby obce.
2. Informace o zajištění přestěhování pobočky České pošty v Palkovicích a kadeřnictví z Domu služeb
č. p. 267 Palkovice do objektu Coop Beskydy č. p. 265.
3. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 18. 6. 2020.
4. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 5. 6. 2020, 26. 6. 2020 a 8. 7. 2020.
5. Rozbor hospodaření obce za období 1–6/2020.
6. Zápis z kontroly Finančního výboru obce č. 3/2020.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Karla Menšíková a Dalibor Rada.
3. Členy návrhové komise ve složení Bc. Martin Polášek, Josef Lukeš a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Upřesnění úhrady za žádosti o změnu při provádění změny územního plánu č. 1:
a. Úhradu ve výši 2 000,- Kč za každou žádost o změnu územního plánu obce Palkovice, která
bude projednána a schválena Zastupitelstvem obce Palkovice. Částka je splatná do 90 dní od
schválení žádosti Zastupitelstvem obce Palkovice a je nevratná.
b. Úhradu ve výši 20,- Kč/m² plochy pozemku, která projde přes Krajský úřad MSK a ostatní dotčené orgány a bude zařazena do finální podoby územního plánu obce Palkovice. Částka je
splatná do 90 dní od schválení žádosti Zastupitelstvem obce Palkovice a bude vrácena žadateli
v plné výši do 90 dní od finálního schválení Změny územního plánu č. 1, a to v případě, pokud
změna nebude zařazena do finální podoby územního plánu obce Palkovice.
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c. V případě, že žadatel v uvedených termínech neuhradí v plné výši úhrady dle písmen a) a b),
pak bude žádost o změnu vyřazena z dalšího zpracování a projednání změny územního plánu
č. 1.
Poslední možnost předložení žádosti o změnu územního plánu č. 1 nejpozději do 30. 9. 2020.
Darovací smlouvu uzavřenou mezi Pavlem Adamovským a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku parc. č. 872/11, trvalý trávní porost, o výměře 61 m² v k.ú. Myslík, který vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 659-98/2018, který vyhotovila firma GIS-STAVINVEX a.s.,
IČ: 25394975, se sídlem Bučinská 1733, Petřvald 735 41, jehož ověření provedl Ing. Aleš Novotný
dne 1. 10. 2018 pod číslem 950/2018.
Darovací smlouvu uzavřenou mezi Magdou Kociánovou a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku parc. č. 406/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 434 m² v k.ú. Myslík.
Darovací smlouvu uzavřenou mezi Janou Osičkovou a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku
parc. č. 1124, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 317 m² v k.ú. Myslík.
Darování pozemku parc. č. 2397 o výměře 219 m² v k.ú. Palkovice do vlastnictví Moravskoslezského
kraje.
Podání žádosti o nabytí části pozemku parc. č. 3111 ostatní plocha, silnice v k.ú. Palkovice od
Moravskoslezského kraje. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým
plánem.
Nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č.j. UZSVM/OFM/3628/2020-OFMM
ze dne 10. 7. 2020 o odkoupení pozemku parc. č. 771/1 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú.
Palkovice za orientační kupní cenu, která byla Úřadem stanovena ve výši 535 000,- Kč. Konečná
kupní cena se může od navrhované orientační kupní ceny lišit. Rozdíl mezi oběma cenami nebude
vyšší nebo nižší než 30 %.
Stanovení výše měsíčních odměn a příplatků pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Palkovice
s účinností od 1. 10. 2020.
Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2020.
Smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální péče v zařízení Domov
sv. Jana Křtitele, s.r.o. uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Domovem sv. Jana Křtitele, s.r.o. ve věci
spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování sociálních služeb v Domově sv. Jana Křtitele, s.r.o.
v souvislosti s umístěním občana obce Palkovice, který splňuje podmínky pro užívání jeho služeb.
Smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální péče v zařízení Domov
pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Domovem
pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací ve věci spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, v souvislosti s umístěním občana obce Palkovice, který splňuje podmínky pro užívání jeho služeb.

III. Vyhlašuje:
1. Záměr prodeje vodovodu na pozemcích p. č. 405/2, 405/12, 406/2, 406/3 a 406/4, vše k. ú.Myslík.
2. Záměr prodeje části pozemků p. č. 1505/2 k. ú. Palkovice podél sousedícího pozemku p. č. 1505/1,
k. ú. Palkovice v šířce 1 m.
3. Záměr prodeje pozemků p. č. 1507, 1506, 1504, 1502, 1505/2 (mimo část dle předchozího bodu III.,
2) a části pozemku p. č. 1503 mimo místní komunikaci, vše k. ú. Palkovice a pověřuje Radu obce
přípravou podmínek záměru prodeje.
IV. Zamítá:
1. Nabídku Severomoravských vodovodů a kanalizací na odkup vodovodů vybudovaných v rámci
akcí: Vodovod Palkovice Podhůří, Prodloužení vodovodu pro 3 RD, Palkovice, Drážky – vodovod
a splašková kanalizace.
V Palkovicích dne 3. 9. 2020
Radim Bača					
Starosta						
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Změna územního plánu č. 1
Zastupitelstvo obce dne 3. 9. 2020 schválilo
poslední možnost předložení žádosti o změnu
územního plánu č. 1 nejpozději do 30. 9. 2020.
Předloženy mohou být nové žádosti, nebo doplněné a upravené žádosti, které již byly zamítnuty.
Zastupitelstvo dálo schválilo upřesnění úhrady za žádosti o změnu při provádění změny
územního plánu č. 1:
a) Úhradu ve výši 2 000,- Kč za každou žádost
o změnu územního plánu obce Palkovice,
která bude projednána a schválena Zastupitelstvem obce Palkovice. Částka je splatná do
90 dní od schválení žádosti Zastupitelstvem
obce Palkovice a je nevratná.
b) Úhradu ve výši 20,- Kč/m² plochy pozemku,
která projde přes Krajský úřad MSK a ostat-

ní dotčené orgány a bude zařazena do finální podoby územního plánu obce Palkovice. Částka je splatná do 90 dní od schválení žádosti Zastupitelstvem obce Palkovice
a bude vrácena žadateli v plné výši do 90 dní
od finálního schválení Změny územního plánu č. 1, a to v případě, pokud změna nebude
zařazena do finální podoby územního plánu
obce Palkovice.
c) V případě, že žadatel v uvedených termínech neuhradí v plné výši úhrady dle písmen
a) a b), pak bude žádost o změnu vyřazena z dalšího zpracování a projednání změny
územního plánu č. 1.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA
místostarosta

Dopravní komise
Speed Marathon – dopravní akce
policistů v Palkovicích
V průběhu měsíce února, se řada palkovicko-myslíkovských respondentů zapojila na základě
výzvy k hlasování do celorepublikové preventivní
akce „Speed Marathon 2020“, při které prostřednictvím mobilní aplikace označovali místa na
silnicích v obci, u kterých vnímají, že řidiči překračují povolenou rychlost.
S ohledem na počet výsledku hlasování, byla
naše obec zařazena do seznamu 900 míst v obcích a městech, na které se 14. srpna 2020 dopravní policisté zaměřili.
A i přesto, že byla tato preventivní akce avizována veřejnými sdělovacími prostředky i sociálními
sítěmi, zaznamenali policisté hned několik neukázněných řidičů.
Zástupce vedoucího dopravních policistů Územního odboru Frýdek-Místek npor. Mgr. Radek Hrachový potvrdil, že „během tří hodinové kontroly měřili rychlost na silnici 4848 procházející Palkovicemi
a Myslíkem. Kontrolou prošlo několik desítek vozidel,
z nichž 8 řidičů překročilo nejvyšší dovolenou rychlost
s nejvýše naměřenou hodnotou 86 km/h. U dvou zjistili, že řídí pod vlivem alkoholu a za zjištěné přestupky
v dopravě uložili pokuty za téměř 7 tisíc korun“.
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Podobné výsledky byly zaznamenány i na ostatních měřených úsecích v celé republice. Ačkoli byly
dopravní kontroly zveřejněny jak před, tak i v průběhu 24hodinové dopravní akce, více jak 1700 řidičů
uvízlo v síti měření s překročením nejvyšší dovolené
rychlosti.
Co dodat? Snad jen nohu z plynu, více ohleduplnosti vůči okolí a šťastné kilometry bez nehod.

Věřím, že připravovaná instalace informativních
měřičů rychlosti se statistickými ukazateli v obci
a schválená realizace přechodu pro chodce u školy
s úpravami vodorovného dopravního značení, neukázněné řidiče částečně umírní a zvýší pocit bezpečí ostatních účastníků provozu.
Mgr. Petr Gřes, zastupitel,
předseda Dopravní komise

Lesní nástrahy na motorkáře
Každá akce vyvolává reakci. Ve chvíli, kdy nestačí domluva přichází represe a mnohdy dlouhodobě neřešený problém přeroste k zoufalému činu
jedince.
Nelze schvalovat jedno ani druhé. Každá strana má svou pravdu, své potřeby a pohled na věc.
Všechno je o toleranci, odpovědnosti a uznávání
pravidel společného soužití.
Naštěstí nejsme jako obec veřejně známá použitím střelné zbraně proti motorkářům jezdícím
v lese, ale ba naopak jsme místem, které je enduro
jezdcům nakloněno pořádáním různých motocyklových podniků.
Avšak stejně jako v minulosti tak i v současnosti u nás není všechno růžové. A třecí plochy
občas zaskřípou a problém nastane, když voda
přeteče. Kdyby se dodržovala daná pravidla, ti, co
v lese jezdí a způsobují hluk “neblbli“, mohla by

snad být relativně nalezena shoda a „přiměřená“
tolerance.
V minulosti umístěné nástrahy ocelových lan
mezi stromy v trasách vyježděných kolejí v lesním
porostu palkovických hůrek se obešly bez devastujících zranění. Ani v měsíci červnu v zemi umístěná ocelová nástraha s hroty nezpůsobila poranění.
Což je dobře. Jisté je to, že ti, co tyto předměty
v lese umístí, nechtějí ať se někdo smrtelně zraní,
spíše ať dojde k poškození pneumatik, poškození
strojů a ráznému dáni na vědomí, že „tady to soustavně opakující se ježdění opravdu vadí“.
To že situace není lhostejná ani místnímu enduro klubu, je zřejmé z veřejného prohlášení a výzvy
přípravného výboru zastoupeného předsedou panem Josefem Lukešem.
Mgr. Petr Gřes, zastupitel,
předseda Dopravní komise
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Prázdninové odpoledne s jízdou zručnosti pro děti
Školou zapůjčené prvky dopravní výchovy zpříjemnily 11. srpna prázdninové odpoledne mladým
cyklistům v areálu za tělocvičnou.
Trať připravená členy dopravní komise obsahovala několik prvků sloužících k nácviku jízdy zručnosti a dovednosti ke zvýšení schopnosti ovládání
dopravního prostředku.
Hned po startu projížděly děti sklopnou lávkou,
pokračovaly k jednoručnému uchopení předmětu a přenosu předmětu v kruhu, přes slalomovou jízdu, úzký průjezd vymezeným prostorem

s přesným zakončením jízdy bez shození hraničních kolíků. Poznávaly dopravní značky a za odměnu dostaly drobné dárky s dopravní tématikou
a papírovou skládačkou nejčastějšího dopravního
značení umístěného v obci.
Shodnou skládačku navrženou a vyrobenou
z podnětu dopravní komise, včetně rozvrhu hodin dostala palkovická škola koncem školního roku
k vlastnímu využití pro výuku BESIPu.
Mgr. Petr Gřes, zastupitel,
předseda Dopravní komise
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Podněty k realizaci
Úkolem, který si dopravní komise vzala za své je také aktivní spolupráce s veřejností. A tak veškerá
zjištění z podnětů spoluobčanů či vlastní iniciativy zpracovává, informuje o nich zastupitele a předává je
vedení obce k realizaci. O tom, které ze zjištěných podnětů budou a v jakém časovém horizontu realizovány a řešeny rozhoduje vedení obce případně další kompetentní instituce.
Poslední podněty, které byly předloženy se týkají:
- již jednou iniciovaného doplnění vodorovného
dopravního značení kolem zcela nevhodně
umístěného betonového sloupu v komunikaci

- zajištění opravy narušeného asfaltového povrchu místní komunikace v zatáčce na Myslíku v části sjezdu z hlavní silnice k rodinnému
domu čp. 21 a dále v křížení silnic ve směru
k vysílači na Hůrkách

- provedení ořezu náletových dřevin kolem
komunikace v obou směrech v části Myslíku od
fotbalového hřiště směrem na Hůrky
- nalezení řešení k havarijnímu stavu komunikace v části Podhůří kolem rodinného domu
p. Kořenského

9

5/2020
- písemné výzvy vlastníka rodinného domu a zahrady vedle prodejny pečiva k odstranění
a úpravě vzrostlých keřů bránících výhledu
na hlavní silnici 4848
- doplnění dopravního značení „Stezka pro
cyklisty/chodce“ v místě u OÚ ve směru ke sjezdovce a v opačném směru u sjezdovky
- doplnění dopravní značky „dej přednost
v jízdě“ v části Osada křížení místních komunikací v části „u Zbranka“ a ve směru od loděnice dopravní značkou “tvaru křižovatky s hlavní
a vedlejší silnicí“

Řada věcí se za období aktivní činnosti dopravní komise již podařila změnit, napravit a vylepšit.
Stále se však najdou další věci vyžadující zásah
k sjednání nápravy. Avšak tím, že si na ně místní
člověk zvykl, nebere je jako problematické, tak se
může stát, že se dlouhodobě přehlíží.
Jsou však věci, které si řešení vyžadují, a proto
jakékoli podněty týkající se dopravní komise adresujte prostřednictvím emailu na obecní úřad, nebo
kontaktujte jednotlivé členy osobně či telefonicky.
Žádný z podnětů nezůstane nezodpovězen.
Mgr. Petr Gřes, zastupitel,
předseda Dopravní komise

Letopisecká komise
Letopisecká komise pro Palkovice a Myslík ve
volebním období 2018-2022 působí ve složení
Ing. Tomáš Huďa (předseda), Mgr. Jitka Krpcová
(kronikářka), Radim Bača (starosta obce), Ing. Richard Vysloužil, Dagmar Bajtková, Stanislav Harabiš,
Karla Menšíková, Martin Kurečka, Jiří Eliáš. Činnost
komise nespočívá jen ve schvalování příslušných
kronikářských záznamů, ale její hlavní náplní má
být také shromažďování a třídění archiválii, neustále
rozšiřování archivu a připravování materiálů pro své
budoucí následovníky. V neposlední řadě se má komise podělit o své poznatky se širokou veřejností.
V současné době se letopisecká komise snaží dohledávat jména padlých a zemřelých občanů
Myslíku a Palkovic během I. a II. světové války, a také
jména obětí Rudé armády při osvobozování obou
obcí v květnu 1945. Ve spolupráci se zaměstnankyní
obce Mgr. Dagmar Lepíkovou a se staršími členy
oddílu Žlutý kvítek (Jana Bajtková, Martina Polášková, Hana Polášková, Jiří Bajtek, Kateřina Vyvialová,
Petra Vyvialová, Jaromír Šupina, Anežka Sochová,
Eliška Kubalová, Kateřina Žváková) se postupně dohledávají jména těchto osob z několika pramenů –
obecní kroniky Palkovic (v obecní kronice Myslíku
takové záznamy chybí), z elektronické databáze
vojenské kartotéky (ta je zatím neúplná), ze záznamů vojáků ve Vojenském ústředním archivu a dále
se po těchto jménech pátralo v seznamech ztrát,
které vycházely v letech 1914-1918 v dokumentech
Verlustliste ausgegeben am, Nachrichten über
Verwundete und Kranke, Alphabetisches Verzeichnis der in den Verlustlisten, matrikách obcí, sčítacích
operátech, vojenských úmrtních matrikách. Jména
příslušníků Rudé armády se zjišťovaly z přístupné
ruské databáze „MEMORIAL“.
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Nejvíce práce bylo se sháněním jmen obětí
z I. světové války. Podle sčítacích operátů z roku 1910
bylo v té době v Palkovicích celkem 314 domů,
v nichž žilo 2.025 obyvatel. Kronikář Adolf
Brázda zaznamenává, že pomalu nebylo jediného
muže, aby nebyl stále se opakujícími prohlídkami
nakonec uznán způsobilým k vojenské službě, a to
od ročníku 1865 po 1899. Z Palkovic bylo na vojnu
povoláno celkem 450 mužů, což je 22 % obyvatelstva. Doma zůstávaly jen děti, ženy a staří. Mnozí
muži se domu vraceli s podlomeným zdravím, s válečnými zraněními a dosud máme zmapováno, že
válku nepřežilo 75 palkovických občanů, tj. 3,70 %
obyvatelstva. V databázi jsou uvedeni i občané, kteří nezemřeli přímo na frontách nebo v polních nemocnicích, ale i ti, kteří podlehli následkům nemoci
tyfu nebo tuberkulózy po návratu z války, případně
dodatečně byli prohlášeni za nezvěstné.
Na Myslíku bylo v roce 1910 celkem 131 domů,
v nichž žilo 822 obyvatel. Počet padlých občanů
Myslíku je evidován ve výši 34, tj. 4,14 % obyvatelstva.
Na své mimořádné schůzi 29. 7. 2020, které se
zúčastnili jako hosté také honorární konzul Ruské
federace Ing. Aleš Zedník, Mgr. Dagmar Lepíková,
Ing. Jaromír Ivánek a Jaromír Šupina, členové letopisecké komise rozhodli, že pro vytvoření seznamu
válečných ztrát, především jmen jednotlivých občanů, která mají být vyryta na novém památníku
obětí válek, bude vycházeno ze záznamů v obecních matrikách, s tím, že v případě dvou jmen
bude uváděno jen jedno jméno, běžně používané
a ve vojenských záznamech zapsané. Toto rozhodnutí jsme byli nuceni po konzultaci s PhDr. Pavlem
Štěpánem, Ph.D., vedoucím oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České
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republiky změnit. Ten nám sdělil, že je vhodné na
pomník uvést jména a příjmení tak, jak ho osoba
oficiálně užívala, a za základní zdroj doporučil údaje
v matrikách, přičemž v případě dvou křestních jmen
nedoporučuje jedno z nich vynechat. Proto mnoha
jména neodpovídají dnes známým tvarům a druhé
křestní jméno bude na pomníku zaznamenáno jen
ve verzi počátečního písmene.
Dále bylo na jednání komise rozhodnuto, aby
v seznamu byla všechna jména, která jsou uvedena v kronice Palkovic, i když k nim nebudou dohledány veškeré dokumenty. Vycházeno při tom
bylo ze skutečnosti, že kronikář té doby musel mít
pro zpracování údajů informace nebo záznamy
v té době k dispozici. Ze seznamu byli vyřazeni
ti obyvatelé, k nimž kromě jmen nebyly dohledány žádné příslušné materiály, případně se z dalších záznamů zjistilo, že byli v obcích dále činní
i v poválečném období. I takové vojenské záznamy
se skutečně našly. Jako příklad můžeme uvést Štěpána Baču, které dle vojenských záznamů zemřel
v období 15. – 19. 7. 1915, ale ve skutečnosti se stal
ruským legionářem, vrátil se po válce do Palkovic,
založil v obci rodinu a zemřel 10. 12. 1980.
Ze zjištěných jmen byli z Palkovic vyřazeni: Jan
Bílek (čp. 257, * 2. 5. 1877), z Myslíku Valentin
Jalůvka (čp. 103, * 14. 2. 1883), František Jurečka (čp. 122, * 3. 8. 1890), kteří se po válce oženili,
a nemohlo se tedy jednat o vojenské ztráty. Pro
nezjištění příslušnosti k obcím Palkovice a Myslík
byli dále vyřazeni František Mazoch (* 1875, patří pod Místek), Ferdinand Jurečka (* 20. 3. 1878,
vše evidováno ke Kozlovicím čp. 127), žádné písemnosti nebyly zjištěny ke jménům Antonín Liberda (* 1894) a Jan Šáchel (* 1896 – existuje jen
záznam vojáka bez dalších písemnosti).
U jmen obětí z II. světové války dochází k významné změně u Msgre. Kubáně, kdy jsme původně vycházeli ze záznamu v matrice, v němž
je uveden jako Metoděj, ale na základě informací
od PhDr. Pavla Štěpána, Ph.D. a PhDr. Eduarda
Stehlíka, Ph.D., MBA jsme přistoupili ke jménu
Methoděj, neboť toto jméno dotyčná osoba skutečně běžně používala. Co se týká označení, zda
použít vojenskou nebo kněžskou hodnost jsme
nakonec zvolili vojenskou hodnost – tedy generál
šéf duchovní správy, zkráceně gen.
V případě příslušníků Rudé armády, kteří byli pochováni v Palkovicích a zemřeli na následky zranění z předcházejících bojů nebo zastřelením v obci
Palkovice, velkou práci udělal v roce 1986 bývalý kronikář Jaroslav Jalůvka, který ve spolupráci
se sovětskými úřady zjistil celkem 7 jmen těchto
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vojáků. Zbývající dva vojáky téměř po 75 letech
dohledal v ruské databázi bývalý kronikář Jaromír
Šupina. Jména příslušníků Rudé armády byly dále
konzultovány s honorárním konzulem Ruské federace, který naše zjištění potvrdil. Odstraněn byl také
nedostatek u jména Severiněnko, který je na vojenském hřbitově ve Frýdku uveden v nesprávném
tvaru Severiněmko.
Avšak po návštěvě delegace z Moldavska
v roce 2011 evidujeme navíc jméno Ion Gheorge
Cretu, které v databázi není uvedeno, a sháníme
přes vojenské databáze a úřady k němu další informace. Částečnou odpověď jsme obdrželi 26. 8.
2020 od vedoucího sekce sociální ochrany Moldávie Lt. col. Marcela Ciolpana, který sdělil, že zatím bezúspěšně hledají v Centru vojenské historie,
v archivech Národní armády a v Knihách paměti.
Mohlo by se možná jednat o příslušníka Rudé
armády, který zemřel na Myslíku, i když oficiálně
v této obci žádní ruští vojáci nepadli. Avšak pamětníci si přesto na jednu oběť vzpomínají. Pro zajímavost uvádíme, že ani sousední obec Metylovice
neeviduje žádné ztráty Rudé armády na svém území, ale přesto na jejím tehdejším hřbitově a okolí
byli pochováni nejméně tři členové Rudé armády.
Také jsme pátrali, kde byl pochován neznámý
zajatec, jenž byl zastřelen v lomu na Myslíku, protože žádný kronikář té doby tuto skutečnost nezaznamenal. Po jednání s pamětníkem Tomášem
Jalůvkou z Myslíku jsme zjistili, že všichni zastřelení
byli odvezeni do Palkovic. A protože ani farní kronika
a matrika neuvádí, že by tento zajatec byl pochován
v samostatném hrobě, dospěli jsme k závěru, že byl
pohřben 9. 5. 1945 do společného hrobu s vojáky
Rudé armády. Tuto skutečnost nám potvrdila i pamětnice Jarmila Zemanová z Palkovic. Dokonce
si vzpomněla, že o pohřeb ruských vojáků se tehdy
mj. postaral i P. František Mastil, který při spouštění
jejich těl do společného hrobu nechal z kostelní věže
troubit píseň „Volha, Volha, máti rodná“. Není však
zřejmá národnost zajatce, neboť záznam v knize zemřelých pro Myslík uvádí, že se jednalo o Rusa nebo
Fina, v jiném dokumentu je dokonce uvedeno, že se
jednalo o Belgičana. Z těchto důvodů bude na pomníku označení NEZNÁMÝ ZAJATEC.
Není vyloučené, že níže uvedené seznamy
jsou úplné nebo neobsahují chyby. Žádáme proto občany, aby v případě zjištění nedostatků
ihned kontaktovali Mgr. Dagmar Lepíkovou
na obecním úřadě (735 750 487) nebo badatele Jaromíra Šupinu (mobil 608 469 079),
aby došlo k nápravě dříve, než budou jednotlivé seznamy definitivně připraveny k výrobě.
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Jména obětí I. světové války z Palkovic
Poř.
1

Příjmení a jméno

Adamík Rudolf

Datum narození

Čp.
23

18. 2. 1893

Datum úmrtí

Bojiště

23

19. 6. 1915

ruské

174

3. 10. 1917

ruské

60

2

Bača František Václav

23. 9. 1890

4

Bartek Cyril

30. 6. 1879

214

6

Bílek Martin

8. 11. 1876

229

25. 7. 1880

240

27. 5. 1915

197

16. 12. 1916

rumunské

93

26. 7. 1915

ruské

3

5
7

8

9

10
11

12

13

14
15
16
17

18

Bača Ludvík

Bilek Alois

17. 5. 1897

Blanář Ignác Štěpán

3. 8. 1896

Bůžek František

Bůžek František

28. 1. 1889

Bůžek František

21. 3. 1891

Bužek Jan

15. 2. 1884

Čajanek Tomáš

20. 12. 1875

Bůžek Valentín

9. 2. 1886

Dárek František Václav

24. 9. 1895

Fuciman Bohumír

5. 11. 1895

Harabiš Štěpán

10. 12. 1893

Habrnál Eduard

1890

Habrnál Emil

19

Holub František

21

Hrtoň Jan

20

19. 8. 1884

4. 1. 1885

39

108
14

166

284

4. 7. 1916

15. 7. 1918
2. 3. 1915

3. 9. 1915

ruské

ruské
ruské

italské

22. 6. 1915

104

29. 12. 1914

127

29. 4. 1915

159

22. 5. 1915

3. 7. 1915
1915

italské

5. 2. 1891

203

Chlebek Karel

14. 10. 1885

172

24

Chylek Alois

17. 2. 1881

140

26

Kocích Jan

7. 8. 1892

240

Kocich Štěpan Jan

5. 12. 1889

8

Kožuch Antonín

12. 1. 1876

167

18. 2. 1917

rumunské

18. 4. 1878

263

6. 11. 1916

ruské

22
23

25
27

28
29
30
31

32

33

34

Honč Josef

118

1916

Chlebek Vincenc

4. 4. 1871

Juřica František

23. 7. 1891

Kocich Josef

1893

Kopec Josef

1897

Krč Julius

16. 4. 1883

Kula Karel

Kusý Emil Jan

Kusý František

35

Kusý Jan

37

Lanča Jan

36

17. 12. 1873

171

264

6. 12. 1883

222

26. 1. 1875

76

7. 3. 1888

12

186

31. 1. 1895

31. 12. 1882

Kusý Josef

44

66
41

2. 7. 1918

italské

únor 1915

srbské

18. 3. 1918

20. 6. 1917

ruské

12. 8. 1916

ruské

26. 1. 1915

srbské

4. 2. 1917

srbské

16. 10. 1916
24. 8. 1916
26. 8. 1914
7. 2. 1918

italské

ruské

italské
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Příjmení a jméno

38

Lanča Jan

40

Lepík Filip

39
41

42

43

44
45

46
47

48

ruské

9. 9. 1886

163

9. 3. 1917

ruské

Menšík Rudolf

27. 3. 1890

289

6. 6. 1916

srbské

Mičulka František

4. 6. 1899

126

1. 7. 1918

italské

1. 7. 1890

285

15. 3. 1874

239

31. 3. 1889

218

3. 5. 1889

Mazoch František

Mazur Valentín

8. 2. 1889

Mičulka Cyril

31. 7. 1877

30. 7. 1884

Mičulka Pavel Jan

4. 1. 1891

18. 11. 1914

190

2. 6. 1918

srbské

75

23. 2. 1915

ruské

167

12. 2. 1915

ruské

13. 6. 1874

126

19. 5. 1915

251

7. 6. 1916

italské

92

16. 10. 1916

ruské

7. 5. 1883

64

Šimek Bohuslav

13. 12. 1885

66

Vachala Ludvík Alois

25. 8. 1888

68

Vyvial Josef

13. 3. 1880

70

Zlý Antonín

1895

19. 6. 1889
13. 1. 1889

86

94

295
177
151

2. 4. 1885

286

14. 5. 1887

196

8. 11. 1890

199

83

71

Zlý Bohumír

73

Zlý Jan

22. 11. 1881

250

Zlý Rudolf Matěj

21. 2. 1894

291

75

Zlý František

8. 10. 1885

Zlý Jan

10. 7. 1896

13

ruské

listopad 1917

Sasyn Jan

Zlý Alois Jan

5. 5. 1915

italské

96

13. 6. 1883

Velička Leopold

italské

4. 9. 1895

Sasyn Antonín

Špaček Josef

19. 7. 1918

10. 7. 1918

267

11. 12. 1883

Šimek Alois

119

ruské

24. 3. 1884

Pustka Jan

62

74

15. 2. 1917

Picha Jan

Pustka Jan

72

1. 9. 1914

149

5. 8. 1891

ruské

10. 8. 1916

14. 2. 1886

Pavlíček Emil František

italské

112

Paluzga Valentin

60

69

75

30. 4. 1879

Pokluda František Josef

67

163

Opěla Filip Jakub

58

65

srbské

3. 9. 1916

Opěla Filip Jakub

63

27. 1. 1917

srbské

226

54

61

Bojiště

21. 7. 1915

12. 6. 1886

Mazoch Adolf Antonín

Ondrušák Josef

59

261

Mališ Antonín

52

57

15. 5. 1888

Lepík Jan

Najdek Vincenc

56

246

9. 4. 1875

Datum úmrtí

24. 8. 1917

51

55

13. 4. 1894

135

205

Mičulka Ignác

53

Čp.

10. 11. 1892

Lanča Rudolf

49
50

Datum narození

136

236

27. 8. 1914

ruské

ruské

30. 5. 1915

srbské

27. 8. 1914

ruské

29. 1. 1919
4. 7. 1916

ruské

24. 6. 1915

italské

říjen 1914

6. 12. 1919

25. 7. 1916

23. 9. 1914

ruské

italské
ruské

srbské
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Jména obětí I. světové války z Myslíku
Poř.

Příjmení a jméno

1

Blanař Antonín

3

Bužek Jozef

5

Eliáš Antonín

2

4
6
7

8
9

10
11

12

13

14
15

16
17

18

19

20
21

22

23

Datum narození

Čp.

Datum úmrtí

Bojiště

17. 9. 1895

52

12. 9. 1915

ruské

17. 1. 1891

Blanař Jan

24. 9. 1875

Červenka František

27. 9. 1896

22. 4. 1893

Eliáš Antonín

29. 12. 1896

Eliáš Jan

25. 10. 1890

Eliáš Vincenc (Čeněk)

52

109
75

35

48

103

4. 6. 1917

Jurečka Antonín

28. 2. 1894

122

1916

italské

Koza Jozef (Josef)

31. 8. 1884

94

12. 1. 1915

srbské

Jalůvka Ján

1. 7. 1882

Konvička Jan

23. 1. 1892

Kubečka Ján

27. 6. 1876

115
25

68

Mikenda Valentin

24. 12. 1889

45

Pustka František

26. 12. 1895

78

12. 10. 1915

Slípek Josef

12. 3. 1890

107

24. 8. 1914

Ulčák Cyrill

25. 10. 1888

93

Pucoch Josef

14. 8. 1893

Sedlář Josef

11. 4. 1870

Ulčák Alois

3. 6. 1892

14. 1. 1917

rumunské

1914

srbské

7

93

22. 12. 1893

71

Zeman Valentin

30. 5. 1895

Žáček František

11. 3. 1891

14. 1. 1879

Vašiček Anton

6. 8. 1884

Vivial Anton

11. 5. 1882

Zeman Antonín

5. 10. 1885

Žabenský Josef

14. 3. 1891

14

ruské

italské

Vyvial Josef

Urbiš Jan

ruské

1918

33

34

30. 8. 1890

19. 6. 1916

ruské

47

22. 10. 1897

32

13. 8. 1917

ruské

29. 5. 1915

Vašíček Josef

33

1915

italské

75

135

31

1915

30. 11. 1891
10. 3. 1896

13

1916

Kuřec Anton

Mališ Josef

27. 6. 1894

29

ruské

16. 7. 1890

Jalůvka František

Valchář Anton

30

4. 8. 1915

28. 6. 1916

italské

22. 11. 1917

58

26
27

1915

115

Ulčák Jan

28

1916

4. 5. 1891

24
25

31. 12. 1916

3

1914

3. 10. 1917

18

16. 8. 1918

85

30. 7. 1915

91

72

46

126
77

ruské

ruské

ruské
ruské

italské

italské

7. 2. 1917

srbské

9. 9. 2018

italské

1. 10. 1917

5. 12. 1914
10. 8. 1916

10. 6. 1916

14. 9. 1915

21. 11. 1914

ruské

italské

srbské
italské
ruské

italské
ruské
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Jména obětí II. světové války z Palkovic
Poř.
1

2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

Příjmení a jméno
Bílek Josef

Datum narození

Čp.

Datum úmrtí

258

26. 1. 1943

8. 8. 1906

345

17. 4. 1927

57

Bittner Josef

12. 3. 1906

Čuraj Leopold

16. 11. 1887

383

Hlaváč Miroslav

16. 10. 1912

38

Červenka Alois

Gřunděl František

Kapsa Matěj

Kapsa Rudolf

18. 5. 1924

20. 2. 1904
14. 4. 1911

4. 4. 1943

Osvětim

5. 11. 1941

Mauthausen

18. 9. 1885

280

19. 6. 1942
17. 3. 1943

14. 12. 1899

320

14

Kocich Valentin

16. 10. 1906

396

16

Kurečka Václav

17. 9. 1918

108

17

18

19

20
21

Kretek Václav

Kusý Vladimír

135

4. 5. 1945

17. 5. 1894

Picha František

13. 6. 1874

364

Poruba Milan

27. 10. 1928

358

Šupina Václav

12. 8. 1922

142

14. 3. 1920

253

28

Volný Václav

Zpěvák Josef

Žídek Jan

neznámý zajatec

12. 5. 1902

31. 10. 1918
3. 3. 1889

20. 1. 1908

Vratislav
Belgie

Belgie

Buchenwald

4. 5. 1924

302

Dachau

Osvětim

Palkovice

5. 5. 1945

Mičulka Alois

Osvětim

5. 5. 1945

101

343

Baška

Palkovice

21. 6. 1910

3. 11. 1924

307

Osvětim

5. 5. 1945

15. 4. 1945

Špaček Stanislav

31

12. 5. 1944

324

26

29

57

14. 3. 1940

21. 6. 1910

Mališ Jaroslav

Polášek Alois

30

15. 6. 1944

Menšík Vladimír

24

27

219

15. 9. 1899

Mičulka Alois

25

5. 2. 1928

5. 3. 1942

Mališ Adolf

22
23

14. 9. 1906

4. 5. 1945

41

Kubečka František

15

21. 3. 1942

15

Kubáň Metoděj

12. 4. 1897

Briege

15

314

Kula František

Vídeň

Myslík

Flőssenburg

12

13

6. 11. 1943

Brno

27. 7. 1944

16. 11. 1894
26. 7. 1894

4. 5. 1945

Bojiště

166

Kiša František

Kubala Dominik

1. 10. 1941

Myslík

Myslík

7. 1. 1942

Mauthausen

27. 1. 1943

Osvětim

Palkovice

401

14. 2. 1943

177

23. 2. 1945

Bayreuth

57

4. 5. 1945

Myslík

4. 5. 1945

4. 5. 1945

Osvětim
Myslík

Myslík

15. 4. 1945

Buchenwald

4. 5. 1945

Myslík

Čp.

Datum úmrtí

Bojiště

83

29. 8. 1944

118

17. 3. 1942

22

6. 4. 1944

Praha

Jména obětí II. světové války z Myslíku
Poř.
1

2

3

4

Příjmení a jméno
Bílková Františka

Jurek Jan

Marák František

Stýskala Jindřich

Datum narození
21. 8. 1880

20. 5. 1908

10. 10. 1901
30. 4. 1896
15

117

106

5. 5. 1945

15. 6. 1944

Myslík

Ostrava

Vratislav
Osvětim
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Jména vojenských obětí II. světové války
Poř. Příjmení a jméno
1

2

3

4
5
6

Payne Russell Irwing

SGT

USA

rtm.

Ukrajina

Ganěbnyj Vasilij Nikolajevič

vojín

Ukrajina

Čižik Ivan Grigorjevič

Josan Dumitru
(Žasan Dmitrij Nikolajevič)

Palienco Sava
(Pollenko Savva Prokopjevič)

Severiněnko Fjodor Petrovič

9

Trofimenko Jefim Michajlovič

10

Příslušnost

Čagarin Semjon Anufrijevič

7

8

Hodnost

Skuba Jefim Semjonovič
Urazov Čembej

rtm.

Ukrajina

Narozen

Datum
úmrtí

18. 4. 1922 29. 8. 1945

Místo
úmrtí

Palkovice

1903

4. 5. 1945

1920

4. 5. 1945

Palkovice

1909

7. 5. 1945

Palkovice

Palkovice

vojín

Moldavsko

1920

5. 5. 1945

Palkovice

vojín

Moldavsko

1926

4. 5. 1945

Palkovice

npor.

Ukrajina

vojín
čet.

des.

1913

Rusko

1909

Turkmenistán

1904

Ukrajina

Když v roce 2011 delegace z Moldavska donesla kámen se čtyřmi jmény 4 jejich padlých vojáků
v Palkovicích, nebyly vzneseny žádné další dotazy ohledně pravdivosti těchto jmen. Avšak vzhledem k tomu, že se v roce 2020 snažíme vycházet
i z různých dalších dokumentů, dospělo se k závěru, že některá jména moldavských vojáků nejsou
podložena žádnými písemnostmi. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o jméno Iona Gheorge Cretu
a dalším jménem je Vasile Ganea. Při pátrání jsme
zjistili, že kámen se stejným jménem byl dovezen
do Sološnice na Slovensku. Dále na tomto kameni
jsou uvedena jména Stefan Tulbur a Timofei Cretu.
Z databáze víme, že Vasilij Nikolajevič Ganěbnyj pocházel z vesnice Redki v okrese Hajsynském

1895

5. 5. 1945

Palkovice

5. 5. 1945

Palkovice

5. 5. 1945

Palkovice

4. 5. 1945

Palkovice

a oblasti Vinnycké. Vinnycká oblast je jednou
z 24 samosprávných oblastí Ukrajiny, která na jihu
sousedí s Moldavskem, od kterého je oddělena
řekou Dněstr. I když se nám nepodařilo dohledat
obec Redki, zcela jasnou jsme měli jen oblast, domníváme se však, že se nejednalo o moldavského vojáka, ale o vojáka ukrajinského. Z tohoto důvodu jsme při přepsání vycházeli z ruského tvaru
jména. S tímto návrhem by souhlasili i generální
konzul Ruské federace Alexander Kalačev a konzul Valery Terentiev, kteří byli v Palkovicích dne
18. 8. 2020 na návštěvě.
Jen pro zajímavost, z Vinnycké oblasti pochází
i S. A. Čagarin, ke kterému se Moldavané nehlásí.
Zpracovala Letopisecká komise

Poděkování
Letopisecká komise děkuje Janě Bajtkové, Martině Poláškové, Haně Poláškové, Jiřímu Bajtkovi, Kateřině Vyvialové, Petře Vyvialové, Anežce Sochové, Elišce Kubalové a Kateřině Žvákové za osobní zapojení a pomoc při hledání
jmen padlých osob. Komise děkuje Mgr. Dagmar Lepíkové za to, že si celou problematiku válečných hrdinů vzala na starost nad rámec svých pracovních povinností a vše zkoor-

dinovala se zainteresovanými subjekty. Zvláštní poděkování patří panu Jaromírovi Šupinovi, který se velkou měrou podílel na koordinaci tohoto náročného projektu a svým úsilím
a odbornými znalostmi z oblasti historie výrazně doplnil a upřesnil konečný stav obětí obou
světových válek.
Ing. Tomáš Huďa
(předseda Letopisecké komise)
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Komise místního hospodářství a cestovního ruchu
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s činnostmi, na kterých se komise podílí v tomto volebním období.
Komise místního hospodářství a cestovního ruchu aktualizuje ceny v obecních cenících dle potřeb obce a vývoje cen u dodavatelů apod. (např.
svoz a likvidace odpadu).
Jak jistě víte, průběžně dochází k navýšení poplatku za uložení odpadů na skládkách, proto
i obec musela na toto navyšování reagovat a po
dlouhé době mírně navýšit poplatek pro občany. Sazba poplatku od roku 2020 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů proto

CERTIFIKÁT
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Palkovice
ZA ROK 2019 JSTE VYTŘÍDILI 5 437,00 kg A TÍM USPOŘILI:

98,01 MWh

3,59 t

8 515,71 l

343,43 m3

370,45 kg

11,08 t

elektrické energie

ropy*

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí

* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
125 230,96 km v běžném osobním automobilu.

primárních surovin

vody**

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 4 609,80 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.
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činí 540,-. Ta je tvořena z pevné
částky 194,- Kč za kalendářní rok
a z částky 346,- Kč, která je taktéž za kalendářní rok a je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka.
Jedním z úkolů naší komise je
monitorovat sběr a podporovat třídění odpadů. Na facebookových
stránkách rozvedli občané konverzaci o přeplněných kontejnerech
na tříděný odpad. Snažíme se pravidelně kontrolovat obsah těchto
kontejnerů a bylo zjištěno, že některé kontejenry byly zaplněné obsahem, který tam nepatří. Chtěli
bychom Vás požádat o správné třídění odpadu do kontejnerů a také
zmačkáváni velkých obalů. Tímto
můžeme předejít problémům jako
jsou přeplněné kontejnery. Jak jistě víte, v naší obci se nachází sběrný dvůr, který je otevřen ve středu
od 15.00 do 18.00 a v sobotu od
8.00 do 11.00. Pokud máte najednou více odpadu, doporučujeme
jej odevzdat právě tam.
V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž měst
a obcí o keramickou popelnici,
které jsou zapojené do systému
EKO-KOM. Hodnotí se množství
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vytříděného odpadu přepočteného na jednoho
obyvatele. V minulých letech se obec Palkovice většinou řadila mezi 10 nejlepších „třídičů“ z celkových
52 obcí. V roce 2019 jsme se umístili až na 15. místě.
Komise dále pracovala na úpravě dalších obecních ceníků, například se jedná o:
• předplatné Palkovických listů a inzerci v nich,
• pronájem stánků, lavic a stolů, pojízdného pódia, partystanu,
• za pronájem v budově Sportovně kulturně společenského centra na Myslíku č.p. 118,
• služby související s užíváním prostor Hasičské
zbrojnice v Palkovicích č.p. 398.

historií), dětské hřiště, sportoviště i kulturní vyžití
(kino apod..). Nově se také setkáváme s lidmi, kteří
obdivují centrum z pohledu architektury (hasičská
zbrojnice, nový skleněný most, tělocvična).
Velmi populární je cykloturistika. Máme zde několik cyklotras, ale mapy jsou již asi deset let staré
a tudíž neaktuální. Čeká se také na propojení s cyklostezkou na Olešné. Zde na straně Palkovic je
vše připraveno k realizaci, čekáme pouze na Magistrát města Frýdku-Místku, který musí ještě dořešit poslední majetkové záležitosti na místecké
straně, Toto propojení nás také posune, co se týká
cestovního ruchu o kus dále.
Od roku 2018 se komise aktivně podílí spolu
s Kulturní komisí na organizaci akcí jako je Ukliďme Česko, přípravě vánočního jarmarku, který je
lákadlem nejen pro místní. Rovněž tak v minulém
roce Dožínky, Gulášové slavnosti atd.
Jednou z hlavních věcí celého období, které bychom se chtěli věnovat, je příprava naučné stezky
okolo Palkovic. Jejím smyslem je vytvořit naučnou
stezku, která provede místní i turisty po známých
i méně známých místech v naší obci.
Pokud byste měli nějaký zajímavý podnět ke
zvýšení kvality služeb v naší obci nebo cokoliv, co
by mohlo naši obec zatraktivnit pro turisty nebo
i širokou veřejnost, budu ráda, když mě budete
kontaktovat prostřednictvím obecního e-mailu:
oupalkovice@palkovice.cz.
Bc. Barbora Pustková
předsedkyně komise

Druhým tématem komise je cestovní ruch
v obci. Palkovice a cestovní ruch je velmi široké
téma. Je tady mnoho věcí, které dlouhodobě sledujeme a snažíme se je změnit či posunout jejich
vývoj kupředu.
Na základě komunikace s ubytovacími zařízeními jsme zjistili, že by bylo dobré poskytnout
pro hosty, kteří k nim přijíždějí propagační letáček
s atraktivitami naší obce a také službami, které zde
můžeme nabídnout. Stejně tak bychom propagační letáky umístili do tělocvičny, kde se sjíždějí sportovci z různých míst naší republiky. Těchto letáčků
je v současné chvíli nedostatek, proto připravujeme návrh jejich obnovy.
Zaměřili bychom se nejen na oblast Palkovických Hůrek, ale také na sakrální památky (Myslíkovské Lurdy a další kapličky s různou zajímavou
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INFORMACE PRO OBČANY
Obecní byty
Občané Palkovic mohou na Obecní úřad v Palkovicích podávat žádosti o byt v domě č.p. 320 (pod
školou). Tento dům je určen pro seniory. A dále do domu č.p. 414 (nad školou), kde jsou tzv. startovací byty, především pro mladé rodiny. Nájemní smlouva se zde uzavírá zpravidla na dobu pěti let.

Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné DOMA
7. října a proběhne po celé ČR. Je to den, kdy se
můžete do kampaně zapojit vy všichni. Stačí si vzít
s sebou kamkoliv půjdete papuče, vyfotit se v nich
a sdílet s #papucovyden na Facebooku nebo Instagramu. Dáte tak světu najevo, že v tom jedete s námi. Na papučový den vás zve také Olga
Sommerová, Pavel Liška, Markéta Stehlíková a další. Jejich medailonky najdete na Facebooku v události „Doma. Týden pro mobilní hospice 2020“. O Papučovém dni se můžete dočíst na
www.papucovyden.cz.
Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to
jsou, zjistíte ve spotu na stránkách Papučového
dne. A proč zrovna papuče? Protože nám připomínají domov, a tak si tento den díky papučím bereme kousek svého „DOMA“ s sebou.
Těšíme se na vaše fotky!
Jana Pastrňáková,
Mobilní hospic Ondrášek

80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 %
se to opravdu podaří. Jedním z mnoha důvodů je, že se k nim včas nedostanou informace o mobilních hospicích. A právě to má za cíl
kampaň „DOMA.“ změnit.
Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců
z celé ČR. Společně chceme šířit myšlenku umírání doma. Chceme, aby lidé věděli, že tato možnost
existuje, a že existují organizace, které jim v této
situaci pomohou. Snažíme se jen nabídnout alternativu k nemocnicím a podobným zařízením.
Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné
dospělé i děti v poslední fázi nemoci v jejich domovech tak, aby mohli svůj život dožít důstojně
a doma mezi svými blízkými.
V týdnu od 5. do 11. října budou probíhat po
celé ČR akce zapojených hospiců, které najdete
na stránkách www.umiratdoma.cz. Největší akcí
je PAPUČOVÝ DEN. Letos připadne na středu

Upozornění
Obecní úřad v Palkovicích, který byl přemístěn do budovy tělocvičny č.p. 20 bude opět v provozu
od 21. září 2020. Úřední dny: pondělí a středa 7.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00.

Vývoz popelnic
V případě jakýchkoliv problémů s vývozem popelnic na komunální odpad se obracejte přímo
na Frýdeckou skládku a.s., mob. 603 881 676.
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Školní rok 2020/2021 zahájen!
V úterý 1. září jsme po vynucené delší pauze zahájili
nový školní rok. Všichni jsme
byli velmi potěšeni, že jsme se
konečně mohli, až na výjimky,
setkat osobně. Prvňáčky přišel
přivítat i pan starosta Radim
Bača, který popřál dětem klidnou, úspěšnou, ale i zábavnou
školní docházku. Já osobně
věřím, že bouřky, které jsme
zaznamenali v průběhu posledních dní přinesly i to
pověstné blýskání se na lepší časy, a že déšť přinesl
do nového školního roku i do našich osobních životů i ty toužebně očekávané kapičky štěstí. Doufám,
že společně strávíme co největší množství času na
živo, a že online výuka bude jen pouhým doplňkem

a zpestřením běžné výuky,
protože osobní kontakt je
v mezilidských vztazích nenahraditelný. Pokud by se však
měla opakovat situace z letošního jara, jsem přesvědčen
o tom, že společně vše zvládneme a vzdělávání v Palkovicích bude mít svou kvalitu.
Naopak úroveň výuky by se
měla opět zvednout i díky
projektu obce, který škole zajistil dalších, přibližně
sto digitálních zařízení. V novém školním roce přeji
všem pevné zdraví, rychlý návrat ke každodenním,
obyčejným radostem i starostem a také aby nadcházející školní rok 2020/2021 byl rokem plným dobré
nálady, nadšení a optimismu.
Mgr. Milan Šponer

20

5/2020

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Návštěva generálního konzula Ruské federace v Palkovicích

V úterý 18. srpna 2020 navštívili naši obec na
cestě po Moravskoslezském kraji generální konzul
Ruské federace v Brně pan Alexander Kalačev, konzul Valery Terentiev spolu s honorárním konzulem
Ruské federace v Ostravě panem Ing. Alešem Zedníkem. Jejich návštěva byla spojena nejen s uctěním památky padlých sovětských vojáků u Památníku obětem 1. a 2. světové války a na místním
hřbitově, ale také s oceněním přístupu obce při
řešení pamětní desky s přepisy jmen padlých vojáků, o kterém byli informováni panem honorárním
konzulem Zedníkem po mimořádné schůzi Letopisecké komise, které se pan honorární konzul jako
čestný host účastnil.
Vzácná návštěva se s velikou úctou poklonila
a položila květiny k památníkům těchto nezapomenutelných bojů a lidských tragédií v naší obci.
Ve svém projevu připomenul pan generální konzul

75. výročí velkého vítězství nad nacismem v nejtěžší bitvě ostravsko-opavské operace při osvobozování Československa, která vedla k úplnému
osvobození severní Moravy. Vysoce ocenil i vydání
knihy „Nezapomeneme“, kterou vydalo vydavatelství Dědictví národů v roce 2020, a která zobrazuje
památníky válečných hrobů a pietních míst severní
Moravy. Generální konzul k tomuto uvedl: „Moje
generace má štěstí, že již nezná hrůzy druhé světové války, nejkrvavějšího a nejrozsáhlejšího konfliktu
v historii lidské civilizace, nezažila hlad a bombardování, což nám nesmí nikdy dovolit zapomenout
na tuto válku. Samozřejmě je nutné zachovat historickou pravdu proto, aby se tyto tragické události
již nikdy neopakovaly, a aby naše děti a vnuci žili
v míru a bezpečí. Přitom je nutné zachovat v naších
srdcích pocit hluboké vděčnosti těm vojákům, kteří
obětovali své životy pro náš dnešek.“
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Pan starosta Radim Bača ještě dodal: „V přímém boji za svobodu našich vesnic položilo své
životy v posledních dnech a hodinách války devět
sovětských vojáků, kteří v těžkých bojích prošli tisíce
kilometrů z rozlehlých plání od Moskvy, Stalingradu, Kyjeva přes nedobytnou Duklu, aby právě u nás
v Palkovicích vydechli naposled….“
Po ukončení projevů se delegace vydala na prohlídku místního hřbitova. Zastavila se také u pomníku generála duchovní služby Mons. Methoděje
Kubáně a u památníku válečného hrobu na počest
devíti vojáků Rudé armády, kteří zahynuli v bojích
při osvobozování obce Palkovice. Po válce byly jejich ostatky exhumovány. S uznáním si delegace
přečetla jeho nápis: „Čas a sláva hrdinům. Na tomto místě odpočívalo 9 hrdinů SSSR, kteří položili
životy 5. 5. 1945 při osvobozování naší obce. Hrdinové, vaše bratrská krev prolitá za naši svobodu
buduje lepší život pro všechny národy.“
Na závěr návštěvy pan generální konzul do
vzpomínkové knihy napsal: „Velké poděkování
Vám za zachování vzpomínky na sovětské vojenské
osvoboditele.“
Mgr. Dagmar Lepíková
ve spolupráci se Stanislavem Harabišem

Dožínkové hodování
Poslední srpnovou sobotu se na prostranství
před Obecním úřadem uskutečnilo Dožínkové hodování. Byla to akce částečně improvizovaná, kdy
jsme na jednu stranu museli zrušit velké Obecní
dožínky z důvodu epidemiologických opatření,
na druhou stranu nám bylo líto, že bychom na
konec léta žádnou podobnou akci neuskutečnili. Výsledkem byl nápad uspořádat akci společně
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s Restaurací pod Habešem, která na sebe vzala riziko prodeje občerstvení (protože hrozilo, že akce
mohla být také ze dne na den zrušena) a také
riziko počasí. Proto jsme asi dva týdny předem
finálně rozhodli, že upořádáme Dožínkové hodování. Z malé myšlenky se nám nakonec podařilo
vytvořit docela pěknou akci, které se včetně dětí
zúčastnilo přes 500 lidí.

5/2020
Na programu bylo vystoupení palkovické písničkářky Kaczi, která hrála hlavně dětem. Následovali také „místní“ Maxim Turbulenc, kteří se svou
Mašinkou dokázali zvednout z lavic kdejaké dítě.
O skvělou zábavu se dále postaraly revivaly známých interpretů Jiřího Schelingera, Elánu a U2.
K tomu všemu byla připravena hromada dobrého

jídla a pití, děti si pak celý den užívaly velkého
skákacího hradu Vodní svět. Celkově se akce moc
vydařila i menší prostor před Obecním úřadem se
ukázal být vhodným místem na akce tohoto rozsahu (i když možná pamětníci ví, že podobné akce
se zde dříve konávaly).
David Kula, Kulturní komise
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Jedeme do Prahy!
Když se v lednu
objevila na internetu výzva Hudebního
divadla Karlín, aby
se dětské amatérské
divadelní soubory
přihlásily do soutěže o divadelní cenu
Eduard, byla to pro
nás velká výzva! Díky
podpoře obce jsme
měli naše představení
perfektně natočené
a rádi jsme ho proto
do soutěže zaslali.
V červenci mi volala produkční divadla a oznámila mi, že se do soutěže přihlásilo 50 souborů
z celé republiky.
Vybrali z nich 10 nejlepších.
A mezi nimi také nás!
Když o tom mezi sebou mluvíme, pořád ještě
nám naskakuje husí kůže. Ale je to tak. V neděli
18. 10. 2020 v 15 hodin sehraje Dětský ochotnický soubor Nahlas! pohádku Líná Anka a Ovcééé
v malém sále Hudebního divadla Karlín v Praze.
V porotě zasedne pět na slovo vzatých odborníků (možná i Hana Třeštíková, Lucie Bílá, Iva

Pazderková, Václav Noid Bárta, Ondřej Gregor Brzobohatý, Antonín Procházka a další zvučná jména), kteří vyberou nejlepší soubor. A proto už opět
pilně trénujeme a doufáme, že Palkovicím a Myslíku neuděláme v Praze ostudu.
I vy můžete naše soutěžní představení vidět na
youtube kanále Obec Palkovice.
Držte nám palce, a pokud máte v plánu výlet
do Prahy, můžete ho směřovat na tento víkend
a přijít se podívat, jak děti z Palkovic hrají na prknech, která znamenají svět.
Za děti a rodiče Štěpánka Pavlíčková
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TIPY NA VÝLETY – PALKOVICE A BLÍZKÉ OKOLÍ
Do Muzea za Fenoménem Merkur

V Sedlištích nedaleko Frýdku–Místku se nachází kopec Černá zem, který si oblíbil básník Petr
Bezruč. Vyhlídka pojmenovaná po slezském bardovi může být cílem nenáročného cyklistického
výletu po našem okolí.
Bezručových vyhlídek a dalších míst s jeho upomínkou je po našich českých luzích a hájích vcelku dost.
Tato, se svými 374 metry nad mořem, se sice může jen skromně krčit vedle beskydských velikánů, ale
i přesto je oblíbeným výletním místem lidí z blízkého okolí Frýdku-Místku. Z tohoto místa je krásný výhled
na typicky slezské vesnice téměř až k Těšínu. Jak se k ní dostat?

Křížení cyklotras
Zhruba 15 kilometrů dlouhá cesta je směsicí několika cyklotras. V Palkovicích se nejprve napojíme
na Chlebovický okruh směrem přes Osadu a přehradu Olešná kolem restaurace Muroňka a v odklonu přehrady pokračujeme přes Bahno až na ulici
Palkovická, kde se hlavní komunikace u Místeckého lesa napojuje na cyklostezku – Místecký okruh,
v těsné blízkosti hlavní silnice. Z Palkovické ulice je
dále potřeba sjet podjezdem pod ulicí Beskydskou
a napojit se na cyklostezku č. 6004. Ta křižuje ulici
Frýdlantskou a přes Sady Bedřicha Smetany míří
k řece Ostravici. Tam se již pohodlně napojuje na
cyklostezku Frýdecký okruh ve směru toku řeky
až k Válcovenskému jezu. Zde, po překonání řeky
se napojíme na Frýdecký okruh přes Novou Osadu až k zastávce Lískovec Hájek. V jeho blízkosti,

uprostřed lesa/hájku, si u kamenné stavby můžete
udělat malou zastávku a třeba si rozbalit svačinu.
K cíli trasy zbývají už jen necelé 2 kilometry po cyklostezce č. 6005, směrem na Sedliště.

Pověst o spícím vojsku
Kopec Černá zem, původně Baba, je i s necelými čtyřmi sty metry nad mořem nejvyšším kopcem
nejen obce Sedliště, ale celé Těšínské pahorkatiny.
Na severním obzoru se rýsují komíny ostravské
aglomerace, na západě je při dobré viditelnosti
vidět až k pohoří Jeseníků. Směrem k jihu se rozprostírá pohled na Beskydy s dominující Lysou horou. Za pěkného počasí je místo ideální také pro
rodinný piknik. V těsné blízkosti dětských prolézaček je posezení se slunečníky a také občerstvovna
(v době mojí návštěvy zřejmě zavřená kvůli karantény).
Původní název Baba bylo ve staré slovanské
mytologii označení pro mračna přinášející déšť.
Na staré cestě od Lískovce, která kdysi vedla
směrem na Těšín, se v polovině 18. století těžil
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Bezručova vyhlídka/sochy – Současný pohled nabízí pouze jedinou z původních tří.
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vápenec a údajně bylo vypálené vápno využito
při stavbě kostela Panny Marie ve Frýdku. Pozůstatkem těžby vzniklo tzv. „mořské oko“, které
bylo naplněno spodní vodou a údajně bylo bezedné.

Občerstvovna – v místě Bezručovy vyhlídky s občerstvovnou se konají především v létě zajímavé
kulturní a společenské akce např. Lašské léto.
Kopec je opředen i několika pověstmi. Podle
jedné z nich se v jeho podzemí nachází ukryté
spící vojsko, které Sedlišťanům pomůže, až bude
nejhůře. Zda k této službě došlo, či kdy to bude,
nevíme. Více ale víme o nedávné historii. Poté, co
se vyhlídka pojmenovala po Petru Bezručovi, usiloval místní spolek Sedlišťané o to, aby zde „spočinulo“ i básníkovo tělo. Místo Bezručovy mohyly
však na kopci stojí památník nazvaný Od roboty
ke svobodě.

Pomník osvobození půdy – Na základech je kameninový pluh znázorňující osvobozenou půdu od
roboty.

Zpět přes Okrouhlou
https://www.facebook .com/pg/
bezrucovavyhlidka/about/?ref=page_internal
https://www.obec-staric.cz/turisticke-info-staric-menu/rozhledna-okrouhla/
Mgr. Lenka Vašková

Zpět do Palkovic je možné zvolit cestu přes
Sviadnov a Staříč. Z původní cyklostezky Frýdecký
okruh se odpojíme ve Sviadnově a pokračujeme
po cyklostezce 6003 (směr Staříč). Zde můžeme
ještě jednou sesednout z kola a vystoupat na rozhlednu Okrouhlá. Stožár, jehož výška činí 55 metrů, patří do sítě základových stanic GSM firmy
T-mobile (Czech Republik a.s.). Z vrcholu rozhledny, u které je i parkoviště pro automobily, můžeme
opět poznávat vrcholky Beskyd, popřípadě Jeseníků. Ovšem je třeba si pospíšit, podle internetových
stránek bude letos rozhledna otevřena už jen do
konce září. Cyklotrasa poté pokračuje přes Zelinkovice a kolem přehrady Olešná a Osadu zpět
do Palkovic. Celková délka našeho cyklovýletu je
zhruba 31 kilometrů.
Informace:
https://www.obec-staric.cz/turisticke-info-staric-menu/rozhledna-okrouhla/
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování

Posledně jsme se rozloučili informací o zájezdu
na Prostějovsko, a protože do uzávěrky tohoto čísla uplynula velmi krátká doba, mnoho aktivit jsme
v této letní době nepodnikli. Jedinou akcí bylo
tradiční smažení bramborových placků ve středu

19. srpna ve dvoře Penzionu U Bačů. Za hudebního doprovodu pana Víta Pavlíčka se zpěvačkou
Marcelou Kotzurovou si 62 spokojených návštěvníků pochutnávalo na výborných bramborácích,
které naše zručné kuchařky (pod vedením pana
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Oty Brudného) připravily z 20 kg nastrouhaných
brambor. Opět nás neopomenul navštívit náš starosta pan Radim Bača, který se navíc rozhodl kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky.
Jediný problém, který jsme při akci zaznamenali,
nám udělalo dopolední deštivé počasí, ale i to se
v průběhu odpoledne umoudřilo a vylepšilo. Podle spokojených tváří všech zúčastněných se nám
akce opět vydařila.
Ve středu 2. září se v Ostravě konaly Krajské sportovní
hry seniorů. Po loňské minivýpravě na tyto hry v Třinci se
tentokrát soutěží zúčastnilo
naše družstvo ve složení Milan Hrdina, Jiří Bužek, Ladislav
Fuciman a Zdeněk Šrubař.
Startovalo celkem 65 týmů
a soutěžilo se v 8 disciplínách
– hod šipkami do terče, střelba
florbalovou holí do malé branky, hod kroužky na kužel, hod
svázanými míčky, hod basketbalovým míčem do koše, hod
petangovými koulemi na cíl,
hod tenisovými míčky na cíl
a běh s míčkem na tenisové
raketě.
Nijak jsme sice nevynikli, ale
také jsme si neudělali ostudu,

protože náš Láďa Fuciman v kategorii seniorů nad
70 let věku získal celkové vítězství v disciplíně petang
(hod kovovou koulí na vzdálenost 8 m) s výkonem
15 cm.

A co nás čeká?

Na úterý 20. října plánujeme tradiční předdušičkový nákupní zájezd do Polska, tentokrát do
Chalupek a na středu 18. listopadu připravujeme původně plánovanou dubnovou
poutavou besedu s Ing. Jaromírem Ivánkem na téma jeho
cesty po přírodních parcích
na západě USA.

Společenská rubrika

V měsíci říjnu oslaví svá kulatá životní jubilea paní Marta
Harabišová a Milada Vyvialová, obě z Palkovic. Počátkem
listopadu pak paní Kristina
Lysková z Palkovic a pan Jaroslav Fojtík z Myslíku. Všem
oslavencům přejeme k jejich
jubileu stálé a pevné zdraví,
dobrou osobní pohodu a také
trochu toho obyčejného štěstí.
Za výbor Senior klubu
Jiří Bužek
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SPORT
Léto s tenisem

Letní tenisový camp se vydařil. Počasí přálo,
zúčastněné děti byly neúnavné a po celou dobu
je neopouštěla chuť sportovat a bavit se tenisem.
Připravené aktivity trenérů vyplňovaly celodenní program, který se odehrával na víceúčelových
kurtech TJ Sokol Palkovice. Děti si během týdne
osvojily základy tenisu a prvky korfbalu. O pitný
a stravovací režim bylo postaráno v tenisovém zázemí na kurtech a Restauraci pod Habešem.
Během tréninkových dnů dostaly děvčata oddílové tenisové dresy a chlapci korfbalová trika. Na

závěr byli hráči obdarování dárkovými předměty,
pamětním listem, sadou tenisových míčků a reportáží zpracovanou TV Polar.
Po týdnu s tenisem, který jsme realizovali
s podporou Nadace srdcovka je potěšující vidět
stejné dětské tváře, jak společně s rodiči tráví svůj
čas tím, co jsme je naučili. A právě toto bylo cílem pořádaného campu. Přitáhnou děti ke sportu
a zapojit do společně trávených chvil také jejich
rodiče.
Mgr. Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice

Memoriál Antonína Řezníčka
28. srpna 2020 se v Palkovicích uskutečnil již
9. ročník běžeckého závodu „Memoriálu Antonína Řezníčka“, který uspořádala Obec Palkovice ve
spolupráci s atletickým oddílem TJ Slezan Frýdek-Místek.
Letošní ročník byl poznamenám koronavirovou
pandemii a s ní spojenými opatřeními a nařízeními. Přesto se na start hlavního sedmnáctikilo-
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metrového závodu postavilo 58 statečných mužů
a žen. Mezi nimi i dva občané Palkovic, a to Petr
Bílek a Tomáš Huďa.
Absolutním vítězem se stejně jako v loňském
roce stal Krystian Zahraj – MATTONI FREERUN
(čas 1:05:10 hod.). Rovněž v ženách obhájila loňské prvenství Veronika Siebeltová – Slezan Frýdek-Místek (čas 1:15:47 hod.).

5/2020
V závodech mládeže, které se po startu hlavního závodu uskutečnily v areálu u tělocvičny, startovalo 157 dětí ve 14 kategoriích. Palkovice reprezentovalo 15 dětí, z nichž se nejlépe dařilo Zuzaně
Poláškové, která v kategorii předškolních děvčat
získala bronzovou medaili.

Nejstarším účastníkem „Memoriálu“ byl Boleslav Buda (1957), čas 1:41:32. Nejmladšími účastníky byli Ondřej Šigut a Viktor Marák (2017) a nejmladší účastníci Eliška Michálková (2019).
Martina Mertová
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SPOLKY V OBCI
ZAHRÁDKÁŘI
Komentovaná prohlídka zahrady u Jarka Pavlíčka
vhodné jsou „dicolor“ a „astra“. Také jsme se dozvěděli něco málo o multikulturním pěstování zeleniny,
proč sadit stromy na kopci, jak oplocením ochránit stromky proti okusu atd. Viděli jsme dozrávající
krásné a barevné domácí broskve. Prohlédli jsme si
vinohrad, kde odrůdy révy Solaris a Hibernal pomalu dozrávají a za pár dnů začne letošní vinobraní. Už
během prohlídky zaznělo plno dotazů k pěstování,
stříhání, hnojení, odplevelování. V dotazech a povídání se pokračovalo i během závěrečného posezení
s občerstvením, které nám domácí připravili. Děkujeme za velké množství informací, odpovědí a rad.
Lenka Žaarová
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích

Po delší pauze se sešli nejen zahrádkáři na akci
v Palkovicích č. 309, aby se podívali, jak se přímo
u nás pěstují švestky, hroznové víno a zelenina na
„trošku větší zahradě“. Při letošní březnové přednášce „o pěstování zeleniny“ jsme se domluvili
na prohlídce soukromé zahrady přímo s Jarkem
Pavlíčkem. Ve čtvrtek 13. srpna v 16 hodin jsme se
za velmi slunečného počasí potkali pod pergolou.
Po občerstvení vodou s čerstvou mátou, přímo
ze zahrádky, jsme se všichni společně vydali do
hruškového sadu a pak jsme si prohlédli jabloně.
Ve švestkovém sadu, jsme si prohlédli a ochutnali
různé odrůdy, které nám Jarek postupně představil. K pěstování v Palkovicích nám doporučil „Top
gigant“ a odolnou odrůdu proti Šárce „Čačanskou
lepotici“ a naopak pro Palkovice nedoporučil „chrudimskou“. O odrůdách hrušek jsme se dozvěděli, že

Fotografie naleznete na
http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/
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TJ Sokol Myslík
pěknou tečkou za těmito prázdninami v době, kdy
se mění pravidla během hodiny. Jsme moc rádi,
že se akce konala, počasí vyšlo a zájem byl velký.
Místní kapela Vafle byla parádní a skupina Krakatit
nestárnoucích rokových hvězd jako stálice mezi
kapelami nezklamala. V průběhu večera nám ještě
z hvězdné oblohy zazpíval Karel Gott v podobě
nádherného ohňostroje. Děkujeme Vám, že jste
přišli a děkujeme všem Sokolům, hasičům a obci
za pomoc. Tímto Vás už zveme na další večerní akci, a to na stále více oblíbený „Branný den“
23. října od 16 hodin. Myslím, že se máte opět na
co těšit. Sledujte plakáty, stránky obce a aktuální
termíny, kvůli případných změn, které neumíme
ovlivnit.
Přejeme Vám rodičům pevné nervy s nastávajícím školním rokem a všem zdraví.
Těšíme se na Vás
Za TJ Sokol Myslík
H@H

Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
oficiální prázdniny skončily a začíná pro nás rodiče kolotoč školních povinností. I pro nás Sokoly začíná období, kdy opět navážeme na aktivity,
které jsme si pro Vás naplánovali s příchodem nového roku. Startovací Myslíkovské odpoledne bylo
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
První miminko narozené na Myslíku v roce 2020

Milí rodiče, blahopřejeme k narození děťátka!
Váš život bude trochu naruby.
Minulostí jsou Vaše záliby,
ale to všechno jednou pomine
a Váš poklad Vám lásku vrátí
úsměvem a slůvkem mami, tati.
Přejeme hodně štěstí a lásky celé rodince.
Prvním miminkem narozeným na Myslíku
v roce 2020 je Václav Slípek. Narodil se 24. 2.
2020 v 9.39 hodin, vážil 4230 g, měřil 52 cm. Rodičům Václavovi a Magdě Slípkovým jsem předala
kytičku a dárek pro Václava.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.

Rodiče s dětmi – Václavem, Magdalenkou, Aničkou a Honzíkem
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Blahopřejeme
Hodně štěstí,
pevné zdraví, spokojenost
a mnoho radosti
při příležitosti krásného
životního jubilea přejeme...
V měsíci srpnu oslavili své krásné životní jubileum paní Jiřina Brusová 80 let, pan Hartmut Moškoř 91 let, paní Jarmila Zemanová
91 let, pan Miroslav Židek 85 let, všichni z Palkovic.
V měsíci srpnu slavila své krásné narozeniny
i paní Zdeňka Bůžková 80 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.

Rozloučili jsme se
Utichly Vaše kroky i hlas,
ale Váš obraz zůstává stále v nás.
V červenci jsme se rozloučili s paní Marii
Strakošovou z Myslíku a s panem Miroslavem
Zlým z Palkovic.
V srpnu jsme na poslední cestu vyprovodili
paní Ludmilu Vyvialovou a paní Zdeňku Kozovou, obě z Palkovic.
Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou soustrast redakční rada Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ.
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HOLKY V AKCI

Blíží se nám pomalu
podzim a s ním máme
spojenou potravinu, která je typická pro toto
roční období. Jsou to
brambory. Koncem léta se
kopou na poli, na začátku podzimu se uskladňují na zimu a během
podzimu se také pečou v horkém popelu u ohňů.

V dnešní době asi už
moc ne, ale známe to
z vyprávění našich babiček. Pojďme si ukázat
dva staré recepty našich
babiček, které přímo vyzdvihují tuto potravinu a dávají vyniknout její typické chuti. Jinými slovy by se dalo říci – otevírají vzpomínky na dětství.

Bramborové placky nebo také lokše
400 g uvařených brambor
130 g hladké mouky
4 g soli
lžíci sádla nebo másla na pomaštění
Litinovou pánev nebo plotýnku necháme zahřívat. V kastrůlku rozehřejeme sádlo nebo máslo
na pomaštění placek a připravíme si mašlovačku
nebo štěteček na potírání placek. Uvařené, oloupané a studené brambory nastrouháme na jemném struhadle. Přidáme mouku, sůl a vypracujeme
těsto, z kterého uděláme váleček asi jako na bramborové knedlíky. Části těsta odkrajujeme a na pomoučeném vále rozvalujeme na tenké placky silné 2-3 mm. Do rozpálené litinové pánve vložíme
placku a necháme ji postupně opéct z obou stran.
Netrvá to déle než 3 až 4 minuty. Upečenou placku přemístíme do misky a jednu stranu potřeme
sádlem nebo máslem. Babička je ještě přiklopila
větším hrncem. Když se nesnědly najednou a zbyly do druhého dne, přiklopené je lehce prohřála

v troubě a k snídani je namazala švestkovými povidly. Je to moje vzpomínka na dětství.
U bramborového těsta mám vyzkoušeno, a je
jedno, zda se jedná o knedlíky, šišky či placky, že
poměr brambor a mouky je vždy 3:1 (např. 300 g
brambor a 100 g mouky). Rozdíl je pouze v tom,
že do bramborových knedlíků a bramborových šišek přidávám hrubou mouku a do bramborových
placek mouku hladkou.

Jistemnické klouzáky
500 g brambor oloupeme, najemno nastrouháme a v cedníku
spaříme horkou vodou, dáme nad
mísu okapat a škrob, který se usadí
na dně, vmícháme do brambor. Přidáme sůl, 1 vejce, 100 g hrubé mouky a 100 g strouhanky (nebojme se
jí udělat doma) a umícháme těsto.
200 g kysaného zelí a 200 g strouhané cukety podusíme v troše vody se solí, lžící cukru, pe-

přem a kmínem. Rozpustíme 40 g
másla a dozlatova na něm osmahneme 2 velké cibule nakrájené
nadrobno.
Z těsta lžící odkrajujeme knedlíky a zavařujeme je do vroucí slané
vody. Vaříme 10 minut a scedíme.
Promícháme se zelím a cibulkou.
35
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KINO PALKOVICE
Pátek 9. 10. 2020 v 19:30

Štěstí je krásná věc

Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam
se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. Ale také
ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým podaří
a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v životě je láska...
Komedie / Česko / 2020 / 99 min / ČSFD 52 % / přístupný
Režie: Jiří Diarmaid Novák
Hrají: Petra Hřebíčková, Karel Zima, Jan Dolanský, Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar ml.,
Zdeněk Godla, Tomáš Jeřábek, Eva Leinweberová, Petr Vaněk a další.

Neděle 11. 10. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Ježek Sonic

Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě, v němž se právě vyskytuje) by ježek
Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí navštěvovat
dobráckého maloměstského šerifa Toma (James Marsden), ale ten se tak úplně nepočítá, protože si Sonica
při jeho rychlosti ještě nestačil všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví,
že by pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek může udělat malou chybu, kterou bylo
v jeho případě dočasné vypnutí elektřiny v polovině Ameriky. Bezradná a znepokojená vláda na odhalení
příčin kolosálního výpadku najme toho vůbec nejschopnějšího génia, lehounce šíleného Doktora Robotnika
(Jim Carrey). A ten velmi brzy zavětří Sonicovu stopu.
Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi / USA / Japonsko / 2020 / 100 min / ČSFD 67 % /
přístupný
Režie: Jeff Fowler
Hrají: Ben Schwartz, James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally a další.

Pátek 16. 10. 2020 v 19:30

3Bobule

Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky
v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní.
Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom
Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které
stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší,
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jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance
Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce
(Václav Postránecký)...
Komedie / Česko / 2020 / 101 min / ČSFD 59 % / přístupný
Režie: Martin Kopp
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský, Braňo Deák,
Lumíra Přichystalová, Radim Novák, Marian Roden, Michal Isteník a další.

Neděle 18. 10. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Princezna zakletá v čase

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 / přístupný
Režie: Petr Kubík
Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Simona Zmrzlá, Martin Dejdar, Roman Zach,
Martin Písařík, Jan Révai, Terezie Holá, Veronika Freimanová a další.

Pátek 23. 10. 2020 v 19:30

Ženská pomsta

Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný
problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese a trápení mají společného jmenovatele:
nevěru manželů, kterým obětovaly desítky, často i nelehkých, let společného života. Spontánně je to sblíží
a rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. S tou si vzájemně pomůžou.
Pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi. Film je úsměvným pohledem na mužskou krizi
středního věku a oslavou ženské solidarity.
Komedie / Česko / 2020 / 88 min / 12+
Režie: Dušan Rapoš
Hrají: Jana Paulová, Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková, Petr Rychlý, Robert Jašków, Miroslav Etzler,
Dana Morávková, Jakub Kohák, Jiří Ployhar ml., Pavel Zedníček a další.

Neděle 25. 10. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Medvídci Boonie: Cesta do pravěku

Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská
zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Během jednoho úprku se naši hrdinové rozdělí a Brůča potkává
malé vlčátko Feifei, které se chce stát statečným bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet na cestě
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za bratry. Mezitím mají Brumla a Vick starostí nad hlavu s kmenem domorodců, jehož náčelník se úplně
zbláznil do Vicka. Podaří se naší neohrožené partě dostat zpět domů, než bude pozdě? Dobrodružství, jaké
ještě nezažili, právě začíná!
Animovaný / Čína / 2019 / 90 min / ČSFD 55 % / přístupný
Režie: Leon Ding

Pátek 30. 10. 2020 v 19:30

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 48 % / 12+
Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Lucie Žáčková, Iva Janžurová, Pavel Nový, Martin Pechlát,
Andrej Polák, Karolína Lipowská, Tereza Taliánová a další.

Neděle 1. 11. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Sněžný kluk

Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém zapadnout, protože jí okolí buď
nerozumí, nebo příšerně štve. Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět dá aspoň
koukat s nadhledem. Jednoho dne však ve svém útočišti objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se
vyklube mladý yetti, sněžný kluk, kterému Yi začne říkat Everest. Není to náhoda, nejvyšší hora světa je totiž
domovem těchto bájných himalájských monster a mladý yetti netouží po ničem jiném než se tam vrátit.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / 2019 / 97 min / ČSFD 75 % / přístupný
Režie: Jill Culton, Todd Wilderman

Vstupné: 50,- Kč • Rodinné představení: 30,- Kč
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INZERCE

• Realizace a opravy střech
• Developerská činnost • Realitní činnost
• Ocenění nemovitostí pro dědické řízení

Tel.: 606 955 155
E-mail: zakryto@email.cz
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Komplexní zajištění Vaší oslavy:
salonek - 35 osob
restaurace - 50 osob
velký sál - 120 osob
od coffee-breaků, rautů,
slavnostních hostin,
firemních akcí, večírků, svateb,
banketů, smutečních hostin,
až po grilovací párty.
Vašim požadavkům
přizpůsobíme také provozní
dobu naší restaurace i terasy.
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Catering Vám rádi připravíme
i u Vás doma.
K dispozici je vysokorychlostní
bezdrátové připojení
k internetu (wi-fi),
možnost využití
audiovizuální techniky
a dalšího vybavení dle vašich
individuálních požadavků.
S výběrem menu Vám rádi pomůžeme, poskládáme na míru
Vašim přáním a požadavkům.

Rezervace a objednávky na tel.: 775 699 246
Adresa restaurace: Palkovice 619, 739 41 Palkovice Provozovatel: Radomír Čepán IČ: 67328539
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Termínový kalendář
19. – 20. 9.		

Zahrádkáři – výstava ovoce a zeleniny – Restaurace pod Habešem 9.00 – 18.00

20. 9.		

Farnost Palkovice – pouť u kaple sv. Mauricia		

3. 10		

Divadelní představení Román pro ženy – Kulturní dům v 18.00

20. 10.		

Senior klub – zájezd do Polska

18. 11.		

Senior klub – beseda s Ing. Jaromírem Ivánkem o jeho cestě po USA

Kino
9. 10.		

Štěstí je krásná věc

11. 10.		

Ježek Sonic				

16. 10.		

3Bobule

18. 10.		

Princezna zakletá v čase			

23. 10.		

Ženská pomsta

25. 10.		

Medvídci Boonie: Cesta do pravěku		

30. 10.		

Chlap na střídačku

1. 11.		

Sněžný kluk				

(rodinné představení)

(rodinné představení)

(rodinné představení)

(rodinné představení)

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: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., 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. Fotografie bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Termín uzávěrky čísla
6/2020 je 14. 10. 2020. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: Ing. David Kula, Ph.D., MBA
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Obec Palkovice Vás zve na divadelní představení

3. října

Sobota
2020 v 18:00
V KULTURNÍM DOMĚ V PALKOVICÍCH
Více informací na: www.palkovice.cz (rubrika Kino) a www.facebook.com/ObecPalkovice
Vstupné: 80,-Kč v předprodeji / 120,-Kč na místě
Předprodej od 21. 9. v úřední hodiny (po a st 7-11 a 12-17)
na OÚ v Palkovicích (budova tělocvičny). Změna programu vyhrazena.

Adresa kulturního domu: Palkovice 295, 739 41 Palkovice
Provozovatel kina: Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41 Palkovice, IČ: 00297054

