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Úvodní slovo redakční rady
Milí občané obou částí naší obce,
již po sedmé vás zdravíme při čtení Palkovických
listů. Po sedmé znamená, že držíte v rukou poslední
číslo letošního roku. Ještě na vás čeká obecní kalendář, který je již po mnoho let samozřejmostí. Ten
letošní bude zase ve formě pohlednic, a to proto,
abychom je všichni nezapomněli v našem „virtuálním světě“ posílat jeden druhému. Doufáme, že
i ty letošní pohlednice z Palkovic a Myslíka se vám
budou alespoň trochu líbit.
Koncem roku jsme všichni zvyklí tak nějak bilancovat to, co se během roku událo. Letos se nám
všem bude hodně těžko hodnotit události, přinejmenším složitě se budou hledat pozitivní slova.
Letošní rok je poněkud zvláštní rok. Tolik se toho
událo, tolik emocí a paradoxů jsme zažili a tolik
změn jsme museli ve svém životě udělat, že to možná někteří z nás neudělali ani za celý svůj život. Ale
člověk je tvor přizpůsobivý a v letošním roce to platí dvojnásob. Situace se mnohdy měnila z krajních
mezí do krajních (jak by kulečníkový hráč řekl „od
buzeru k buzeru“). Kdyby nám někdo před rokem
například řekl, že nám naše demokraticky zvolená
vláda doslova zakáže zpívat, tak mu dáme studený
obklad na čelo a vysvětlíme, že v demokracii to není
možné. A vidíte, i to se stalo (s trochou nadsázky)
skutečností. Všechno zlé je ale na něco dobré. Koronavirus nás „donutil“ být zase ve svých rodinách
spolu po celý den, opět jsme hledali jednoduché
způsoby, jak zabavit děti bez počítače, našli jsme si
knížku jako společníka na dlouhé chvíle, naučili jsme
se pracovat na dálku, učit se na dálku, nakupovat
na dálku, pomáhat s nákupem druhým, virtuálně se
navštěvovat na dálku, nezávidět si vzájemně a hlavně pomáhat jeden druhému, do kostela „chodit“ na
dálku, pravidelně celá rodina vyrážet na procházky
do míst, kde jsme nikdy nebyli, případně jsme objevili zajímavé místa nedaleko bydliště, které jsme

neznali (tzv. trasa kolem komína), vařili jsme obědy po celý týden doma (žádná školní jídelna, žádná kantýna ani restaurace), učili jsme se vzájemně
snášet 24 hodin denně pod jednou střechou, někteří z nás zapracovali na tom, aby naše společnost
nevymřela (jak je s odstupem času vidět), dokonce
i roušky se po úvodních rozpacích staly módním
hitem, prostě samé pozitivní věci a sociální jistoty…
řekl by klasik. To by tak i stačilo na takové naše malé
bilancování. Prostě jsme v tom byli společně a taky
jsme to společně zvládali a zvládli. Důležité pro nás
všechny na tom je, že se život v naší krásné obci
nezastavil. Během roku se něco vybudovalo, něco
naopak nestihlo vybudovat, lidé se v obci sice moc
nepotkávali u společných kulturních akcí (protože
tyto nebyly), ale přesto se vzájemně uměli potkávat
a podporovat, i když se měli (nařízením vlády) jeden
druhému ve skutečnosti vyhýbat. V naší redakční
radě jsme se snažili přinášet vám zajímavé čtení
a informace a jsme rádi, že jsme v tom nebyli sami.
Děkujeme vám všem, kteří jste pravidelně i nepravidelně posílali své příspěvky a fotografie.
Počítáme s vámi i v roce příštím. Chtěl bych touto
cestou také moc poděkovat naší redakční cestovatelce Lence, která přinášela zajímavě tipy na výlety
do blízkého okolí (kolem komína). Věřím, že v tom
bude pokračovat i nadále. Díky patří i „gastronomickému týmu“ Holky v akci pod redakčním vedením
Danky za jejich zajímavé a nevšední kulinářské recepty. Těšíme se na další kulinářské příspěvky. V neposlední řadě děkuji ostatním členům našeho
redakčního týmu, jmenovitě Davidovi, Martině,
Ríšovi a Petrovi za jejich společnou, a hlavně kvalitní týmovou práci.
Milí spoluobčané, v novém roce 2021 vám přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu, lidské pochopení a spoustu důvodů k úsměvu na tváři.
Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo starosty
kůrovcovou kalamitu a v lese byla radost se dívat,
jak se vše zazelenalo a na mladých porostech byly
vidět obrovské přírůstky.
Podnikli jsme také odvážný krok, když jsme
celý obecní úřad přestěhovali do nové přístavby
tělocvičny a zároveň se nám podařilo získat deset
miliónů korun na rozšíření mateřské školky. Myslím, že rozšiřování kapacity školky je pro každého
starostu radost, i když to obnáší mnoho problémů a starostí. Když jsem skoro před dvaceti lety
na obci začínal, chtěla nám hygiena zavřít školku,
která měla kapacitu okolo 40 dětí a v příštím roce
bude naše školka čítat cca 130 dětí.
Milí spoluobčané, přeji vám, ať je další rok lepší
než ten letošní, to každopádně. A také nám všem
přeji, ať se situace v roce 2021 pomalu vrací do
normálu. Všem vám přeji mnoho zdraví, štěstí
a pohody.
Váš starosta Radim Bača

Vážení spoluobčané,
prožili jsme jeden z nejdivnějších roků za posledních několik desetiletí. Pandemie koronaviru
nás na jaře skoro ochromila. Mnozí z nás jsme si
vůbec nedovedli představit, co se bude dít. Snažili jsme se udělat, co bylo v danou chvíli potřeba
a věřím, že se nám to i podařilo. Při podzimní druhé vlně už jsme trošku věděli, co můžeme čekat,
ale i tak všichni víme, že to není nic příjemného
a s celou naší společností tato situace pořádně zamávala. Myslím si, že nás změna životního stylu
trochu stmelila, přeházela naše životní hodnoty
a naučila nás hledat místa v našem okolí, kde jsme
se pomalu vraceli k aktivnímu odpočinku a jinému
životnímu stylu.
Letošní rok byl také poměrně deštivý, což se mi
samozřejmě jako většině z vás moc nelíbilo. Ale
na druhou stranu se díky tomu přírodě podařilo
dohnat obrovský deficit vláhy. Déšť také zbrzdil

Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
dostáváte do rukou poslední letošní vydání
Palkovických listů. Je to rok, který začal zcela běžným způsobem. Na začátku roku jsme se potkávali
ještě na plesech včetně toho obecního. Na začátku března přišla první omezení v souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19, která nás v různé
intenzitě provázela celým rokem a trvají dodnes.
Tato omezení se projevila i v životě v obci. Musela
se zrušit většina kulturních, společenských i sportovních akcí, které se v obci tradičně konají. Až na
letní kino s doprovodným program a již zmíněný
Obecní ples se ze strany obce žádné větší akce
letos nekonaly.
Taktéž celá situace spojená s výskytem viru přinesla pro obec řadu dalších důsledků. Obecní příjmy se se i po kompenzaci snížily o vyšší jednotky
milionů korun, což mělo přímý dopad na některé
plánované investiční akce a také prodloužení termínu na výplatu příspěvku na údržbu nemovitostí
a jejich okolí. Situace je bohužel stále nepřehledná

a Vláda ČR spolu s Parlamentem ČR a Prezidentem celé situaci nenapomáhají. Plánované snížení
daní, se kterým já osobně souhlasím, bude mít
zřejmě zcela nepromyšlený dopad na státní rozpočet i rozpočty obcí. Bohužel vzhledem k těmto
okolnostem se nyní velmi těžko odhaduje situace v příštím roce. Proto i rozvojové plány na příští
rok budou závislé na vývoji příjmů rozpočtu obce
i získaných dotacích. Z tohoto důvodu jsme v prosinci navrhli rozpočet obce na rok 2021, který se
spíše „drží při zemi“ a na základě aktuálního vývoje jej budeme zřejmě příští rok upravovat více než
je obvyklé. Plány na příští rok jsou celkově velké,
ale o nich bych více napsal až v prvním čísle Palkovických listů v roce 2021, kdy budeme mít snad
již více informací.
I přes nepříznivé okolnosti se nám podařilo v letošním roce zrealizovat či začít s realizací
u několika významných rozvojových akcí a projektů, z nichž větší část má dotační financování
(získávat dotace se obci naštěstí zatím daří velmi
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dobře). Proto můžeme říct, že letošní rok byl
uměním možného. Významná je zejména realizace I. etapy zpevněných ploch v centru obce,
zahájení budování 5. oddělení mateřské školy, pořízení herního a vzdělávacího vybavení na
obě zahrady školky/školy, rekonstrukce sprch,
koupelen, WC a osvětlení v původní části tělocvičny, nové přechody pro chodce v lokalitě u ZŠ
a zastávky U Kubalů nebo pořízení potřebného
vybavení Sborům dobrovolných hasičů v Palkovicích i na Myslíku. Všechny tyto akce byly spolufinancovány z dotačních zdrojů a věnuji se většině
z nich dále v listech. Mimo dotace jsme během
podzimu provedli i opravu několika místních komunikací kamenivem a recyklátem a ořezy stromů podél cest (zejména lokalita Roveň). Také
jsme zahájili nebo pokračujeme v projektové přípravě řady stavebních projektů, o kterých budu
psát tedy v dalších listech.

Na závěr svého úvodního slova bych ještě rád
zmínil letošní 630. výročí od založení obce Palkovice. I když historické prameny se rozcházejí
a možných dat založení obce je uváděno více, navázali jsme tímto na 600. výroční slavené s velkou
slávou v roce 1990. Jelikož jsme výročí nemohli oslavit přímo na některé obecní akci, připravili
jsme u této příležitosti malý dárek v podobě pamětní pohlednice, kterou každá domácnost obdrží do konce roku do poštovní schránky. Pohlednice
bude také k zakoupení na OÚ. Dalším dárkem je
plánované předvánoční překvapení, které ještě
nebudu prozrazovat, ale pokud to vyjde, dozvíte
se o něm cca v polovině prosince na vývěskách,
webu i Facebooku.
Úplným závěrem bych Vám rád popřál veselé,
radostné a pokud možno klidné Vánoce a snad
mnohem lepší a úspěšnější rok 2021.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta

Rozhovor se starostou obce Radimem Bačou
V letošním roce se v celé naší
republice konaly volby do zastupitelstev krajů. V našem regionu
se společně s nimi konaly i volby
do Senátu PČR za volební obvod č. 69 Frýdek-Místek. Senát
totiž každé dva roky obměňuje
jednu třetinu senátorů a po šesti
letech přišla řada i na náš volební obvod. V roce 1996 se stala senátorkou v historicky prvním senátním období naše občanka
paní Věra Vašinková. V roce 2014 kandidoval do
senátu zastupitel pan Slavomír Bača (senátorem
se stal starosta obce Dobrá Jiří Carbol). Asi jste
určitě nemohli přehlédnout, že v rámci letošní
senátní volební kampaně kandidoval náš starosta pan Radim Bača. Využil jsem této příležitosti
a položil mu několik otázek v krátkém rozhovoru.
Vzhledem k tomu, že se s panem starostou známe pracovně i osobně spoustu let, povedu tento
rozhovor v neformální rovině včetně tykání.

a dalších věcí mít hlavně
důvod či motivaci „do toho“
jít. Co bylo tím Tvým důvodem nebo Tvou motivací? Jinak řečeno, proč se starosta
středně velké obce z Podbeskydí rozhodl „dělat politiku“
v Praze?
Máš naprostou pravdu. Je
potřeba mít toho hodně pohromadě, abys to
mohl alespoň vyzkoušet a ve volbách hrát důstojnou roli. Pro kandidaturu jsem se rozhodl proto,
že jsem byl dosti velkým kritikem práce některých
senátorů a poslanců. Naprostá pasivita vůči obyvatelům menších měst a obcí mne utvrdila v tom,
že by v Senátu měl být někdo, kdo má zájem pro
obyvatele něco udělat. Politika v Praze je jedna
věc a mnohokrát se jedná spíše o obchod pro
dosažení určitých politických cílů než o politiku
pro lidi. Druhou věcí je, že já jsem chtěl dokázat,
že i senátor může být užitečný člověk.

Radime, úvodem za mě gratulace k třetímu místu, které určitě příjemně (doufám)
překvapilo nejednoho našeho občana včetně
Tebe. Ale pojďme pěkně popořádku. Na to,
aby se člověk rozhodl kandidovat do Senátu, musí kromě „zralého“ věku, chuti, odvahy, zkušeností, zázemí, spolupracovníků

Jak jsem už uvedl v úvodu, znám Tě řadu
let a vím, že se držíš dál od politických stran.
Proto mě osobně úplně nepřekvapilo, že jsi
nekandidoval za klasickou politickou stranu,
ale za politické hnutí ANK 2020. I když nutno
říci, že na začátku…se nezasvěceným pozorovatelům zdálo, že všechno bude jinak a že
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by snad „výjimka potvrdila pravidlo“. Mohl
bys čtenářům našich listů subjekt ANK 2020
trochu představit?
Je to tak. Nejsem úplně stranický typ a myslím si, že starosta i senátor by měli být nezávislí
a měli by pracovat pro všechny lidi bez rozdílu
politických stran. Samozřejmě, že před začátkem volební kampaně jsem sondoval rozložení
sil a zjišťoval různou podporu napříč politickým
spektrem. Jsem moc rád, že první člověk, kterého jsem navštívil a konzultoval jsem s ním svou
kandidaturu do senátu, byla současná senátorka
paní Helena Pešatová. Když mi při našem neformálním rozhovoru řekla, že se chystá také kandidovat, tak jsem věděl, že to bude silný soupeř.
Jsem rád, že jsem se nespletl, a že se, i díky mé
podpoře ve druhém kole, stala senátorkou.
Sdružení ANK 2020, za které jsem kandidoval,
bylo vytvořeno cíleně jako alternativa pro nezávislé kandidáty. Sdružení vede známý ostravský lékař
Peter Koliba. Mě osobně oslovil program tohoto
Sdružení, se kterým se z velké části ztotožňuji.
Senátorská kampaň je na rozdíl od jiných
volebních kampaní typická tím, že kandidáti
kladou důraz na kontakt s občany. Objíždějí
vesnice a města daného senátního obvodu
a diskutují s občany nad tématy, která tíží
daný region. Jestli se nepletu, Ty jsi celý senátní obvod přímo neobjížděl, přesto ale nejde říci, že by Tě nebylo vidět a slyšet. Naopak. Ze všech možných (i nemožných) míst
našeho regionu jsi na nás vzhlížel se svým typickým úsměvem z mnoha billboardů. Mohl
bys popsat, jak vlastně probíhala Tvoje volební kampaň?
Moje kampaň počítala hlavně s kontaktní kampaní. Velmi jsem se na setkávání s lidmi těšil. Měl
jsem připraven celý tým lidí, s kterým jsem chtěl
celý měsíc objíždět náš volební okrsek. Bohužel
koronakrize celou moji plánovanou kampaň zhatila, a proto jsem musel zvolit „plán B“, a to byly ty
skoro všude viditelné banery. Když jsem viděl, jak
se s kontaktní kampaní v uvozovkách prali někteří mí protikandidáti, tak jsem svého rozhodnutí
změny strategie nelitoval. Mrzelo by mě, kdyby
si někdo z mého mítinku odnesl koronavirovou
nákazu a s tím spojené případné velké zdravotní komplikace. I tak jsem celý okrsek mnohokrát
objel a při instalaci svých banerů jsem se potkával
s lidmi, kteří mi fandili, ale i s takovými, kterým
jsem už od pohledu byl protivný. Byla to pro mě
další krásná životní zkušenost.

Asi se shodneme na tom, že aby se takový podobný volební maratón dal zvládnout
a vlastně i „přežít“, je potřeba mít mimo jiné
i dobré zázemí. Bez toho to prostě nejde. Já
vím, že takové zázemí máš. Určitě se našly
okamžiky plné radosti, ale i chvíle kritické.
Pojďme ale myslet pozitivně. Mohl bys zavzpomínat na nějaké okamžiky, o které stojí
za to se podělit? Nějaké veselé příhody z „natáčení“?
Máš pravdu, mám obrovské zázemí lidí, kteří mě podporují a fandí mi. Samozřejmě, že se
mnohdy objevila i předvolební krize. Třeba když
jsme zjistili, že nám v polské tiskárně vytiskli
banery obráceně a my museli předělávat veškeré
stojany.
Veselé bylo, když cenu útěchy – 5 litrů pálenky,
vyhrál v naší loterii zapřisáhlý odpůrce alkoholu. Ještě veselejší ale bylo, když další cenu útěchy – 2 litry pálenky vyhrál „tak trochu alkoholik“,
který chtěl být zároveň svědkem mého on-line
rozhovoru. Vesele při něm popíjel a jak ubývalo
obsahu výherního demižonku, tak přibývalo jeho
rozjařenosti. Neustále vstupoval do mých myšlenek a snažil se mi radit, co mám odpovídat, až
to chvílemi vypadalo, že do Senátu kandiduje on
a nikoliv já.
Ještě bych se trošku vrátil zpátky k Senátu. Není žádnou novinkou, že tato instituce
se od svého založení netěší velké podpory ze
strany občanů. Někteří vidí Senát jako zcela
zbytečný. Tomu odpovídá bohužel i celorepubliková nízká volební účast. Jak to vnímáš
Ty? Proč podle Tvého názoru tomu tak je?
Zbytečný určitě není. Sáhodlouhých rozborů
se zdržím, jelikož můžeme mít na tyto věci mnoho různých názorů. Spíše chci říci, že Senát je
od samého začátku v nemilosti všech autokratických osobností, které se snažily řídit náš stát
jako feudálové. Můžu napsat například pan Klaus,
pan Zeman nebo i pan Babiš, kteří Senát mnohokráte dehonestovali. Ani senátoři svou pasivitou
ve svých okrscích nepřispěli k dobrému jménu
Senátu. Proto jeden z mých úkolů v Senátu bylo
dokázat, že i senátor může být užitečný člověk,
ale to jsem už psal v některé z předchozích otázek.
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Poslední otázka míří z velké Prahy k nám
domů. Jsi dlouholetý starosta Palkovic. Těžko
bychom v naší poměrně rozlehlé obci našli
místo, o kterém bys Ty nedokázal něco říct.
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Naše obec se pyšní sloganem „dobře se tu
žije“. Já si ( jako starousedlík) myslím, že náš
slogan není daleko od pravdy. Jak to máš Ty?
Proč si starosta obce myslí, že se tu opravdu dobře žije? A naopak, co je u nás špatně
(doufám, že zatím), co starostu trápí, mrzí
nebo snad přímo „zvedá ze židle“?
Tomáši, ten slogan „dobře se tu žije“ jsem vyslovil asi před šesti lety, když se mě nějaký moderátor ptal, co můžu na závěr svého vyprávění říci
o Palkovicích a Myslíku, tak jsem řekl: „Tož dobře
se tu žije“. No, a nakonec se to stalo snad sloganem roku v nějakém republikovém internetovém
hlasování. Myslím, že se tu opravdu dobře žije,
ale je tu ještě před námi pořád mnoho práce.
Skoro každý občan Palkovic a Myslíku má určitě nějakou výhradu a připomínku, ale myslím si
také, že většina lidí je zde spokojena a jsou rádi,
že bydlí právě v naší vesnici. V příštích Palkovických listech bychom mohli udělat krátký rozhovor o tom, co všechno v budoucnu naši vesnici
čeká, co je sen, a co je reálné.
Děkuji ti, Tomáši, za tvůj zájem o moji kandidaturu do Senátu. Chtěl bych také ještě jednou
poděkovat všem našim spoluobčanům za obrovskou podporu, kterou mi v letošních volbách do
Senátu poskytli.

Naše povídání je u konce. Děkuji moc za
to, že sis ve svém nabitém programu našel
chvíli čas a že ses s námi podělil o své dojmy,
zkušenosti a poznatky. Dovol mi, abych Ti
jménem svým i jménem redakční rady popřál
pevné zdraví a stále mnoho chuti do další
tvůrčí práce v naší malebné obci.
Děkuji za rozhovor.

A ještě výsledky voleb v číslech:

V našem volebním obvodě kandidovalo 10 kandidátů. V prvním kole zvítězil obhajující senátor
Ing. Jiří Carbol (KDU-ČSL+NMFM) se 7 770 hlasy,
druhá skončila RNDr. Helena Pešatová (STAN) se
7422 hlasy a třetí v pořadí Radim Bača (ANK) se
4733 hlasy.
Ve druhém kole zvítězila Helena Pešatová
(7966 hlasů) a porazila svého protikandidáta Jiřího Carbola (6775 hlasů).
Senátorkou na následující volební období
6 let se tak stala starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová.
Blahopřejeme.
Volební účast v 1. kole byla 36,1 % a ve 2. kole
14,4 %.
Ing. Tomáš Huďa

Usnesení
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 18. 11. 2020
v tělocvičně v Palkovicích (Palkovice č. p. 20)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 3. 9. 2020.
2. Kontrolu zápisu z jednání Rady obce ze dne 21. 7. 2020, 6. 8. 2020, 18. 8. 2020, 24. 8. 2020, 31. 8.
2020, 7. 9. 2020 a 14. 9. 2020.
3. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 1-10/2020.
4. Dopis paní Ing. Eriky Jančové ve věci nabídky nemovitosti na Myslíku k prodeji Obci Palkovice.
5. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice, IČ 00297054 v roce 2020.
II. Schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Dalibor Rada a Karla Menšíková.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. David Kula, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Gřes a Ing. Tomáš Huďa.
4. Smlouvu o úvěru č. 0431497469/LCD uzavřenou mezi Českou spořitelnou a.s. a Obcí Palkovice ve
věci financování Projektu 1 a Projektu 2 ve výši 6 000 000,- Kč.
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5. Smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN/0431497469/LCD uzavřenou mezi Českou spořitelnou a.s.
a Obcí Palkovice ve věci zástavy pozemku parc. č. 1618/1, jehož součástí je budova č.p. 320 v k.ú.
Palkovice za účelem zřízení zástavního práva a sjednání některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů.

6. 2x Smlouvu o úvěru uzavřenou mezi RCI Financial Services, s.r.o. a Obcí Palkovice se splatností
48 měsíců za účelem úhrady předmětu kupní ceny - Dacia Duster 1.3. TCe GPF 4x4 Comfort.
7. 2x Smlouvu o zajištění závazku převodem práva uzavřenou mezi RCI Financial Services, s.r.o.
a Obcí Palkovice o úvěru ve výši 408 900,- Kč na zaplacení kupní ceny předmětu Dacia Duster 1.3.
TCe GPF 4x4 Comfort.
8. Rozpočtové opatření č. 10 pro rok 2020.

9. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Vlastimilem Mališem a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku parc. č. 1131, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 143 m² v k.ú. Myslík dle Geometrického plánu č. 697-119/2020 vyhotoveného společnosti GIS-STAVINVEX a.s.

10. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Josefem Pohludkou, zastoupeného na základě plné moci Martou Krazalkovičovou ve věci koupě pozemku parc. č. 1505/6, zahrada o výměře 22 m² v k.ú. Palkovice, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 2221-124/2020, vyhotoveného firmou GIS-STAVINVEX a.s.

11. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Zdeňkou Olšovskou ve věci koupě části pozemku
p. č. 138/1 označeného dílem „c“ trvalý trávní porost, o výměře 139 m² v k.ú Myslík, který vznikl
na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 693-98/2020, vyhotoveného firmou
GIS-STAVINVEX a.s.

12. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Lenkou Pěluchovou ve věci koupě pozemku
parc. č. 790/3, zahrada o výměře 107 m² v k.ú Myslík, který vznikl na základě Geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 693-98/2020, vyhotoveného firmou GIS-STAVINVEX a.s.

13. Darovací smlouvu uzavřenou mezi TJ Sokol Palkovice a Obcí Palkovice ve věci poskytnutí finančního daru ve výši 300 000,- Kč na spolufinancování projektu „Obnova tělocvičny v obci Palkovice
– elektroinstalace.“
14. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a TJ Sokol Palkovice ve věci poskytnutí finančního daru v maximální výši 80 882,32 Kč na dofinancování projektu „Vybavení TJ Sokol Palkovice.“
Přesná výše daru se bude odvíjet od skutečné ceny vybavení.
III. Vyhlašuje:

1. Záměr směny části pozemku p. č. 1064/1 označeného dílem „b“, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 7 m² v k.ú. Myslík za část pozemku p. č. 597 označeného dílem „d“, zahrada o výměře
18 m² v k. ú. Myslík dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 695-110/2020 vyhotoveného firmou GIS-STAVINVEX a.s.

2. Záměr směny pozemku parc. č. 1019/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m²
v k.ú. Palkovice za pozemek parc. č. 1019/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m²
v k.ú. Palkovice dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2211-108/2020 vyhotoveného
firmou GIS-STAVINVEX a.s.
IV. Ukládá:

1. Daliborovi Radovi vyjednat nápravu s vlastníky pozemků ohledně zanesených příkop podlé místních komunikací do příštího jednání zastupitelstva obce.

V Palkovicích dne 18. 11. 2020
Radim Bača					
Starosta						
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Modernizujeme školu i školku

Naší obci se loni a letos podařilo získat dvě
významné dotace na modernizaci mateřské i základní školy:

vat v přijímání děti mladších 3 let a celkově tak zvýšit
spokojenost občanů v obci, díky uspokojení poptávky po umístění dětí do mateřské školy.
Aktuálně v prosinci 2020 probíhají stavební práce
v prostorách bývalého obecního úřadu, kde v první
polovině roku 2021 bude připraveno nové oddělení o kapacitě 27 žáků, aby nejpozději od září mohla
školka přijímat větší množství dětí. Současně běží
výběrové řízení na mobiliář a vybavení, který by měl
být dodán cca v únoru. Také se dokončuje venkovní
zahrada, kde už jsou naistalovány herní prvky a probíhají terénní úpravy. Další pokračování pak bude
ve druhé polovině roku 2022, kdy bude vybudováno oddělení v prostorách, kde aktuálně sídlí lékařky
a bude zde přesunuto jedno oddělení z budovy ZŠ.

Název projektu: Rozšíření kapacity MŠ Palkovice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/000
9978
Hlavním cílem projektu je zvýšení nedostatečné
kapacity 104 dětí Mateřské školy v Palkovicích na kapacitu 128 dětí na konci roku 2022. Dílčími cíli projektu je vybudovat dvě nová oddělení MŠ (o kapacitě
25 a 27 dětí) v budově odloučeného pracoviště na
adrese Palkovice 619; využít budovu na adrese Palkovice 619 pouze pro potřeby MŠ (aktuálně je pro
potřebu MŠ využívána polovina budovy, kdy v druhé
polovině je obecní úřad, lékaři a komerční prostory);
zachovat jedno ze dvou stávajících oddělení (o kapacitě min. 22 dětí) sídlící v prostorách ZŠ Palkovice
na adrese Palkovice 287; přesunout jedno ze dvou
oddělení MŠ, které aktuálně sídlí v prostorách ZŠ
(uvolnění prostoru pro žáky ZŠ, kdy ZŠ také řeší problém nedostatečné kapacity jak pro kmenové, tak
pro odborné učebny), do nových prostor na adrese
Palkovice 619; zajistit bezbariérový přístup do nadzemního podlaží v budově na adrese Palkovice 619,
kde je provozováno jedno oddělení MŠ a kde bude
vybudováno jedno nové oddělení MŠ; upravit venkovní prostranství na adrese Palkovice 619 (parcela
č. 778) a pořídit nové hračky a herní prvky; pokračo-

Název projektu: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na základní škole v Palkovicích II
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/001
3139
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality základního vzdělávání a úrovně jazykových, digitálních, přírodovědných a technických/řemeslných kompetencí
žáků ZŠ Palkovice ve vazbě na další vzdělávání a budoucí uplatnění na trhu práce. Cíle bude dosaženo
pořízením nového IT vybavení a výukových pomůcek do odborných učeben – učebna fyziky a chemie,
učebna přírodopisu, jazykové učebny, učebna PC,
dílny, cvičná kuchyňka a venkovní učebna.
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Aktuálně v prosinci 2020 je hotová první část projektu, která spočívala ve vytvoření a vybavení venkovní učebny v podobě nových laviček a edukativních prvků. Dále v prosinci bylo vypsáno výběrové
řízení, jehož předmětem bude dodávka nových počítačů, notebooků, interaktivních tabulí, odborných
učebních pomůcek a dalšího vybavení pro odborné
učebny. Toto vše by mělo být pak dodáno na začátku jara 2021, čímž se opět významně zvýší kvalita vybavení naší školy. Aktuálně probíhající koronavirová
krize a s ní spojená opatření nám ukázala, jak prozíravé je zaměřit se zejména na co nejlepší vybavení
naší školy digitálními technologiemi.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta

Pomalu upravujeme veřejné prostranství v centru obce

Během podzimu se v obci uskutečnil rozsahem
sice menší, ale významem velmi velký investiční
projekt „Veřejné prostranství v obci Palkovice“. Jeho
předmětem byly stavební úpravy veřejného prostranství před obchodním domem COOP v Palkovicích, které spočívaly ve výměně povrchu za žulový,
umístění lavičky a 4 stojanů na kola. Stavební úpravy navazují na rekonstrukci samotného obchodního
domu, která byla dokončena v roce 2019.
Díky realizaci projektu se celkově zklidnilo
a uspořádalo veřejné prostranství před domem,
byla jasně vymezena místa pro parkování, došlo
ke zvýšení bezpečnosti v souvislosti s parkováním,
rozšířil se prostor pro pěší a místo bylo doplněno
mobiliářem a zelení 5 ks Javoru (mimo realizaci
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Celkově výsledkem projektu je zrekonstruované veřejné prostranství o rozloze cca 268,6 m²
(způsobilá část – cca 154,4 m² plocha pro pěší
a 114,2 m² plocha pro parkování) a pořízení
1 lavičky a 4 stojanů na kola, jež povede k naplnění dílčích cílů projektu. Podpora byla umožněna na základě výzvy z Programu rozvoje
venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, po-

skytovatele Státního zemědělského intervenčního fondu.
Na tento dílčí projekt by měl v roce 2021 navázat
další, kdy bude zejména upraven prostor za obchodním domem, kde by měl vzniknout malý sad
s planými stromy doplněný o lavičky. Dále bude
upravena plocha mezi obchodem a hlavní komunikací, která se srovná a dosadí se tam pěkná tráva.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta

Současná i budoucí tvář Palkovic
Aby byla pro své občany co nejpřívětivější, o to
se stará také komise pro rozvoj obce. Dovolte mi,
abych s nadcházejícím koncem roku jako její předseda krátce shrnul nejdůležitější témata její práce
a úkoly, které před ní stojí. Jednoznačně nejdůležitějším projektem je v současné době projekt
pozemkových úprav, který po svém schválení rozhodne o uspořádání pozemků a krajiny na katastru naší obce na dlouhá léta. Vlastníci pozemků,
kterých se navrhované úpravy dotýkají, mi jistě
dají za pravdu, že dosáhnout přijatelného řešení
pro všechny zúčastněné je často velmi obtížné

a neprobíhá mnohokrát bez emocí. Přesto doufám, že se nám celý projekt podaří do konce volebního období úspěšně dokončit.
Společně ve spolupráci s komisí zemědělskou,
lesního a vodního hospodářství se nám podařilo
vysadit na základě požadavků jednotlivých majitelů půdy a doporučení našich zastupitelů a ekologů
několik nových alejí, které již zapadají do celkového konceptu pozemkových úprav. Aktuální je také
příprava projektů pro vybudování nových vodních
ploch pro zadržování vody v krajině na území katastru Palkovic.
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S komisí pro správu a zachování kulturního dědictví vytipováváme kapličky na našich katastrech,
které jsou v neutěšeném stavu a potřebují rekonstrukci. Vzniká také projekt s názvem ,,Kardiostezka“, v místě pod Smrží, s výsadbou aleje platanů
a vybudování veřejného prostoru k aktivnímu
odpočinku. Stezka bude mířit k vyhlídce na kopci
Smrž a pevně věřím, že se nám v prostoru vyhlídky podaří vybudovat ,,koronavirovou“ kapli nebo
mohylu, sloužící nejen k pietním účelům, ale třeba
také jako místo k oddávání novomanželů. Chtěl
bych zde také připomenout, že aktuálně probíhá
v bývalé budově obecního úřadu rekonstrukce
s rozšířením mateřské školky a současně se připravuje výstavba nového obecního úřadu v centru
obce na místě stávajícího domu služeb.
Myslím, že období zimních měsíců by mohlo
být vhodným časem pro zahájení diskusí a jednání
s cílem nalézt vhodný název pro novou „skleněnou“ lávku v centru obce u hasičárny.
Úkolem komise pod mým vedením je také
podpora rozvoje obce v rámci pokračujících příprav projektů a staveb v obci na základě strategického rozvojového dokumentu obce Palkovice
na období 2019–2030. Za tímto poněkud strohým
konstatováním se skrývá spousta další práce, nápadů a diskusí, jejichž smysl a cíl je jediný – rozvíjet
dále naši obec tak, aby se nám v ní i v budoucnu

žilo kvalitně a spokojeně. Věřím pevně, že i když
doba momentálně není příznivá, je o to více třeba
myslet na dny příští a intenzivně se na ně připravovat, protože budoucnost přeje připraveným.
Vážení spoluobčané, sousedi, kolegové, spolupracovníci, milí přátelé, navzdory koronavirové
pandemii se opět blíží Vánoce a konec letošního
roku. Asi nikdo z nás si nedokázal ani v tom nejtíživějším snu představit situaci, ve které se dnes
nacházíme. Její součástí se stala obava z neznámé nemoci, obava o naše zdraví a zdraví našich
blízkých, obava z ekonomických problémů, které
se naší zemi stejně jako většině zemí postižených
pandemií nevyhnou.
Věřím pevně, že se nám všechny tyto problémy
podaří v blízké budoucnosti překonat a náš život
se bude opět postupně vracet k té podobě, kterou lze nazvat normální, i když hodně věcí bude
v budoucnu fungovat asi jinak, než jak jsme byli
dosud zvyklí.
Dovolte, abych vám na závěr upřímně popřál,
pokud možno klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku především pevné zdraví vám
a vašim blízkým a dostatek optimismu, který budeme všichni v nadcházejících časech velmi potřebovat.
Slavomír Bača,
předseda komise pro rozvoj obce

Úskalí nadměrného rozvoje obce Palkovice
pro zhodnocení majetku. Doporučuji vlastníkům, co na zemědělské půdě hospodařit nechtějí, ať ji prodají těm, co hospodařit chtějí.
V okrese Frýdek Místek je 72 obcí, z nichž je
6 měst. V počtu obyvatel se řadí naše obec na
dvanácté místo. Před námi jsou samozřejmě všechna města a pak Bystřice, Vendryně, Baška, Návsí
a Mosty u Jablunkova. Tyto všechny obce mají to
štěstí, že se dočkaly obchvatu a dopravní ruch už
je tolik neobtěžuje. 3.406 registrovaných obyvatel
je palkovický rekord a převážná většina vesnic v republice na toto číslo nedosáhne. Za vesnickou obec
je považována ta, která čítá 2.000 až 2.500 obyvatel. Na stránkách Statistického úřadu jsou uvedeny údaje i o vývoji naší obce a určitě vás mohou
zajímat. Uvádím je zde v tabulkové i grafické formě. Údaje před spojením obcí Palkovice a Myslík
uvádí statistika přepočtovým koeficientem. Za posledních sto let se zvýšil počet domů o 650, což je
v průměru 6,5 domu ročně. Ale od roku 1980, to

Obec Palkovice se připravuje na revizi současného územního plánu. Po diskusi s mnoha občany
jsem se rozhodl vytvořit prezentaci, kterou jsem
přednesl na jednání Zastupitelstva 18. 11. 2020.
Chtěl bych vás s tímto materiálem, upraveným pro
zveřejnění v Palkovických listech, seznámit. Podívejme se na záležitost udržitelného rozvoje obce
na základě exaktních údajů. Doložitelné informace
jsou nejlepším argumentem. To, co se měnilo tisíciletí, my měníme historicky rychle. Potřeby lidí
jsou stále stejné, jen jsme trochu pohodlnější, náročnější a všechno chceme hned. Dle českého zákona je udržitelný rozvoj „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost
uspokojovat jejich základní životní potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává
přirozené funkce ekosystémů“. Cílem takového
způsobu života je umožnit přežít nám i dalším
generacím v co nejpříznivějším životním prostředí.
Někteří však pojali Územní plán jako prostředek
11
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Obec Palkovice
Sčítání v roce

Počet obyvatel

Počet domů

obsazenost

1869

2 560

383

6,68

1880

2 664

425

6,27

1890

2 666

443

6,02

1900

2 806

448

6,26

1910

2 964

458

6,47

1921

2 749

470

5,85

1930

2 979

524

5,69

1950

2 642

615

4,30

1961

2 818

637

4,42

1970

2 676

662

4,04

1980

2 514

661

3,80

1991

2 387

774

3,08

2001

2 600

853

3,05

2011

3 078

998

3,08

2019

3 406

1 120

3,04

1940

přepočet na územní strukturu 2016			
v roce 1940 sčítání neproběhlo			

Nárust počtu obyvatel a domů v Palkovicích
Obyvatelé

Domy
4 000

3 406

2 560

2 664 2 666

2 806

3 078

2 979

2 964

3 500

2 818

2 749

3 000
2 676

2 642

2 514

2 500

2 600
2 387

2 000

1 500

383

425

443

448

458

470

524

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

615

637

662

661

774

853

998

1 120
1 000

500

1940

1950

12

1961

1970

1980

1991

2001

2011

2019
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je za posledních čtyřicet let, se výstavba zrychlila
a činila již 11,47 domů za rok. Vezmeme-li 8 let od
posledního sčítání lidu a domů dodnes, tak už to
je 15,25 domů ročně. No a skutečnost za poslední
tři roky je neuvěřitelných 22 domů ročně! Poměrně alarmující je údaj průměrné obsazenosti domů
v posledních třiceti letech. Je to jen o něco málo
více než třemi obyvateli, přičemž domy jsou často
budované pro větší obsazenost.
Hodně zajímavá je i informace o přistěhovaných a odstěhovaných v průběhu let od přelomu
tisíciletí. Do Palkovic se za tuto dobu přistěhovalo 1873 lidí, což je bezmála 100 osob ročně. Rozborem proč za stejnou dobu 1096 lidí odešlo, se
pravděpodobně nikdo nezabýval.
Je třeba ocenit, co se v Palkovicích vybudovalo,
a víme, že nám to mnoho obcí závidí. Máme již,
nebo dobudováváme v obci prakticky vše, někde
i chodníky po obou stranách. Dotační tituly umí
obec využívat a snaží se uplatnit v každé vypsa-

né výzvě. Kulturní a sportovní život je na vesnici
až nadstandardní. To samozřejmě i s náborovým
obecním sloganem zájemce o bydlení přitahuje.
Palkovice jsou rozvojová oblast republikového
významu. V obci musí být zachovány koridory pro
tři nadzemní vedení vysokého napětí, vysokotlaký
plynovod a vodovodní přivaděč ze Šancí. Všechna
tato vedení mají poměrně široká ochranná pásma.
Územní plán by měl navrhnout a řešit bez ohledu na majetkové vlastnictví urbanista. Žádosti občanů o zařazení pozemků do intravilánu a schválení Zastupitelstvem jsou pouze podkladem pro
zahájení prací na změně Územního plánu. Tyto
pozemky budou dotčenými orgány posuzovány
z různých pohledů. Posuzovatel by měl chránit vyváženost všech tří základních principů udržitelného rozvoje a to sociálního, ekonomického a ekologického. Není to dlouho, co byl vydán dokument
„Strategický rámec Česká republika 2030“, který by
měl být návodem jak na to.

Zemřelí

Přistěhovalí

Odstěhovaní

23
18
23
28
29
23
20
19
31
33
38
37
29
31
32
32
30
41
35
44
596

28
31
22
30
28
16
22
24
24
31
25
38
33
19
31
27
32
26
32
36
555

64
71
111
67
105
68
95
97
98
91
89
112
101
83
91
77
118
115
116
104
1 873

39
35
30
27
31
36
34
35
32
57
70
81
57
69
89
90
87
62
57
78
1 096
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Konečný
stav

Narození

2 620
2 608
2 631
2 713
2 751
2 826
2 865
2 924
2 981
3 054
3 090
3 122
3 152
3 192
3 218
3 221
3 213
3 242
3 310
3 372

Celkováý
nárust

Počáteční
stav

Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice

Migrace

Obec

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Přirozený
nárust

Rok

Nárůst obyvatel

-5
-13
1
-2
1
7
-2
-5
7
2
13
-1
-4
12
1
5
-2
15
3
8
41

25
36
81
40
74
32
61
62
66
34
19
31
44
14
2
-13
31
53
59
26
777

20
23
82
38
75
39
59
57
73
36
32
30
40
26
3
-8
29
68
62
34
818

2 640
2 631
2 713
2 751
2 826
2 865
2 924
2 981
3 054
3 090
3 122
3 152
3 192
3 218
3 221
3 213
3 242
3 310
3 372
3 406
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Naše obec nepatří mezi ty, které mají špatný
demografický profil. Ba naopak, jsme již za hranicí
venkovské obce. Demograficky stanovená ideální
potřeba je 4 až 5 bytů na 1000 obyvatel ročně.
U nás to je tedy podle platného Územního plánu a počtu obyvatel 10 až 13 domů. Zastupitelstvo
obce nedovede odpovědět na otázku, kolik by nás
v Palkovicích mělo žít. Protože vše má své limity,
doporučuji zvážit, zda by se k této zásadní otázce neměli vyjádřit občané, kterých se to bytostně
týká, v referendu.
Řešení centra obce a občanského vybavení je
z dlouhodobého pohledu správné a v tomto ohledu se už teď nemáme za co stydět. Rovněž obecní
správa vyvíjí činnost na úseku zkulturnění krajiny.
Zásadní problém naší vesnice je její délka a krajská silnice, která celou obec protíná. Soustředění prakticky všech služeb do jednoho místa je na
jednu stranu výhodou, ale lidé z okrajových částí
obce to tak asi necítí. Ti z Myslíku a dolního konce Palkovic musí za službami dojíždět, a to jak do
centra, tak alternativně do Kozlovic či Místku, kde
to mají stejně daleko.
Ústav územního rozvoje Brno vydal „Principy a pravidla územního plánování“. Je to obsáhlý

materiál, z něhož si dovolím malou část citovat.
V otázce přírůstku zastavitelných ploch dnes téměř
jednoznačně suburnánní předměstské výstavby je
nutno zvážit předpoklady skutečného přestěhování a působení v nové, tj. venkovské lokalitě. Tato
okolnost se začne projevovat a v důsledku toho sledovat až ve fázi, kdy se projeví pro obec jako nepřínosná (nově příchozí se orientují svým působením
na městskou lokalitu), v nové „ubytovací“ jednotce a komunitě tráví menšinu možného času. Pro
podnikání zůstává dosavadní adresa, opět mimo
vesnickou obec. Přes tyto zkušenosti místní samosprávy znovu podléhají iluzím, že si touto cestou
mohou vylepšit demografický profil obce a navýšit dotační zdroje. Zde vzniká nebezpečí možného
x-násobného nárůstu nově příchozích doprovázené mnohdy vynucenou proměnou dnešních polí na
plochy stavebních pozemků. Finanční zhodnocení
předmětných ploch zemědělského půdního fondu
je vyžadováno místními vlastníky, jímž se výrazně zvyšuje hodnota vlastněné půdy. Plochy jsou
vyjímány ze zemědělského půdního fondu a jejich
osud je součástí obecních starostí.
Od založení Československa byla zastavěna
čtvrtina zemědělské půdy. Denně je to nyní plocha

Použito z webových stránek suburbanizace
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tří fotbalových hřišť! Položme si otázkou, zda chceme nashromáždit jmění, nebo zda se nám podaří
zachovat přírodu pro budoucnost. Brambory ani
zelí se v supermarketu nepěstují.
Teď se zastavme nad současným, platným
územním plánem Palkovic, který byl aktualizován
v roce 2012. Výměra pro smíšenou obytnou výstavbu byla schválena ve výši 80,59 ha. Využití ploch
stanovil Územní plán na 70 %. To znamená, že při
doporučené výměře jednoho pozemku 2000 m² se
předpokládalo v Palkovicích včetně luxusního převisu nabídky 282 nových domů. Ve skutečnosti se
prodávají parcely 1000 m² a menší. Pravděpodobně z důvodu, že cena pozemků se u nás vyšplhala hodně vysoko. Při výměře stavebního pozemku
1000 m² je to ale už 564 domů. Méně, než třetina
je už realizovaná.
Nové, schválené požadavky na druhou změnu
Územního plánu jsou 10 ha. Z toho 6,8 ha v části
Palkovice a 3,2 v části Myslík. Nutno říci, že v požadavcích není vše úplně vyjasněno, a tak počítejme
jen s 5 ha. To předpokládá při stejných podmínkách
pro parcelu dalších 50 domů. Jsou tam požadavky
na parcely pro děti a příbuzné. Ale většina požadavků je zemědělská půda, na které majitelé nehospodaří. Oba požadavky jsou pochopitelné. Nicméně jeden z nich není systémový.
Co nás tedy čeká. V současné době máme
1120 domů (bez rekreačních objektů) a máme našlápnuto na 1570 domů! Dle doporučené rychlosti
výstavby 10 až 13 domů za rok jsou smíšené obytné
plochy v intravilánu na 30 let (bez nově žádaných
ploch). Při rychlosti výstavby posledních tří let obec
těmi domy zastavíme za 20 let. Nezapomeňme, že
v budoucnu přijdou další požadavky, ale my jsme je
pro jednu celou generaci vyčerpali již nyní.
Kolik nás podle tohoto scénáře bude? Teď máme
3406 registrovaných obyvatel. Obecní odhad nepřihlášených obyvatel je 200. Nárůst obyvatel při zastavěnosti 1000 m² na dům obsazený jen 3 lidmi
dle ÚP z roku 2012 bude 1440. Nárůst obyvatel na
základě nových požadavků předpokládám 150. Sen
místostarosty o velkém bytovém domu by dovedl
do obce dalších 100 lidí. Takže když to všechno sečteme, tak nás čeká 5300 obyvatel. To už zásadně
ovlivní život v obci.
Nelze však řešit Územní plán jen z pohledu
rozvoje zastavěnosti obce bez dopadu na stávající obyvatelstvo a přírodu. Podél hlavních cest je
v ochranném pásmu silnice III. třídy 251 domů.
Z toho kolem hlavní silnice směrem do Kozlovic
je to 121 domů v Palkovicích a 46 na Myslíku. Podél cesty do Chlebovic 67 a cesty do Metylovic

10. V těchto domech bydlí nejméně 1000 současných obyvatel obce, kteří už teď jsou dopravou
výrazně ovlivněni. Není žádná naděje na řešení
obchvatu zastavěné části obce a musíme snášet i zatížení dopravou z Metylovic a Kozlovic.
Nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před
působením hluku a vibrací stanovuje limity pro
silnice III. třídy takto: Hladina hluku ve dne 60 dB
a v noci 50 dB. Hygienické hledisko pro průčelí domů stanovuje hladinu hluku ve dne 50 dB
a v noci 40 dB. Měření hustoty dopravy na hlavní
silnici, provedené v roce 2011 v centru obce, uvedené v Územním plánu, je následující: 4471 vozidel za den, ve špičce 437 vozidel za hodinu, což
představuje průjezd vozidla co 8 vteřin. Zvýšení
počtu obyvatel přinese samozřejmě i nárůst frekvence dopravy. Provedl jsem si orientační měření hluku, jehož výsledkem je, že každý průjezd
osobního auta vyvíjí hluk kolem 80 dB, nákladní auta a traktory minimálně 90 dB. Požadavky
obyvatel podél místních komunikací jsou, aby se
doprava svedla na hlavní silnice. Ty místní jsou
úzké, nepřipravené pro masové zvýšení provozu
a pro nadměrnou zemědělskou techniku. Požadavky na retardéry pramení většinou z nekázně
obyvatel dané oblasti, protože mnoho dalších
tam nejezdí. Požadované přechody pro chodce,
retardéry a radary řeší důsledek, ne příčinu.
Další významnou zátěží je prach. Hlavními
škodlivinami je polétavý prach PM10 a benzo(a)
pyren. Karciogenní benzo(a)pyren vzniká nedokonalým spalováním dřeva a uhlí a je rakovinotvorný. To se týká lokálních topenišť. Jemný
prach PM10 do velikosti 10 μm se drží stále ve
vzduchu a dýcháme ho. Prach je škodlivinou
s bezprahovými účinky, kde za „bezpečnou“ hranici lze dle epidemiologických studií považovat
úroveň znečištění 10-20 μg/m³. Dle současného
Územního plánu je významným negativním faktorem, ovlivňujícím kvalitu ovzduší v části území
obce doprava, zejména v návaznosti na její rostoucí intenzitu. Na většině území obce jsou limity
zejména PM10 překračovány (dle uváděné tabulky cca 36 μg/m³). Lidé kolem frekventovaných
cest trpí daleko více, respiračními chorobami než
ti v lokalitách bez dopravy. Na těchto malých částečkách se drží mimo jiné i viry a dochází snáze
k přenosu infekčních chorob (dnes tedy i Covidu- 19).
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neprůhledných oplocení či výsadbou zelených
stěn. Dost často si tím zastiňují okna a tam, kde
nechodí slunce, chodí lékař. Většina těchto betonových protihlukových stěn však svou funkci neplní, protože fungují jako rezonanční membrána.
Jediná opravdová protihluková stěna je ta žlutá
stěna v lokalitě u Tomisů. Moc to tedy nepomůže
a na kráse obce to nepřidá.
V Palkovicích chybí pracovní příležitosti pro tak
velkou populaci. I když je ve statistice za rok 2019
uváděno, že máme v obci 432 aktivních podniků,
z toho 366 fyzických osob a 66 právnických osob,
pravdou je, že největší zaměstnavatelé jsou zemědělský podnik, škola a Obecní úřad. Pak pár lidí
zaměstnává COOP, zámečnictví Zemánek a snad
ještě někdo další. Jinak jsou to minifirmičky, či příležitostné aktivity. Ale i tyto firmy mají poměrně
hodně přespolních zaměstnanců. Samozřejmě to
nutí dojíždět za prací.

• Příliv zájemců do spolků
• Nabídku pracovních sil
A negativa:
• Nárůst dopravního zatížení – zhoršení životních podmínek především současných obyvatel
podél hlavních cest
• Tvrdý zásah do krajiny
• Úbytek zemědělské půdy
• Nárůst požadavků na energetické a dopravní sítě
• Nárůst potřeb a nákladů na servisní služby
• Nárůst občanských sporů
• Možný nárůst kriminality
• Nedostatek pracovních příležitostí
• Zvýšení rizika nárůstu přenosu infekcí
Mějme ohled na místní obyvatele. Taky chtějí v Palkovicích stále žít. Omezme je co nejméně.
Lidé, žijící na vesnici jsou zde proto, že chtějí k životu větší klid a spojení s přírodou. Všechny rody
se do Palkovic v minulosti přistěhovaly. Ale ta současná rychlost je nerozumná.
Ing. Jaromír Ivánek

Co zvětšení obce přinese:
• Příliv peněz do obecní kasy
• Narůst kupní síly obchodům a hospodám

Dopravní komise
Navrhujeme a hledáme řešení
V současné době jsme prostřednictvím vedení
obce předložili správci vlastníka krajské komunikace sil. III/4848, návrh na úpravu vodorovného
dopravního značení v části Palkovice u kina. Cílem je zklidnění dopravy bez nutného stavebního
zásahu a pro řidiče jasné upozornění na zvýšení
obezřetnosti.

Význam tohoto řešení spočívá především
v usměrnění oddělení dopravních proudů se zlepšením rozlišení přechodového místa v blízkosti křižovatky a budoucího přechodu pro chodce v části
Palkovice – Centrum.
To, zda k této úpravě dojde, závisí nejen na
vlastníkovi komunikace, zda vyslyší potřebu úpravy,
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ale také na dalších schvalovacích a vyjadřujících se
kompetentních orgánech. Zda ve finále realizace
dojde jen k vodorovnému dopravnímu značení,
či bude doplněno alternativním dopravním zařízením ve formě balisetů či jiných prvků, je otázkou
řešení.

V každém případě jde o nenásilnou prevenci v dopravě vůči účastníkům silničního provozu
včetně zvýšení pocitu bezpečí chodců, cyklistů
a přilehlých obyvatel domů. V tomto úseku v předešlých létech došlo k několika vážným dopravním
nehodám.

Ořezy stromů a úprava instalovaných prvků
v blízkosti místních komunikací
Znovu přichází období vegetačního klidu, a tak
vyzýváme majitele zahrad v blízkosti místních komunikací k provedení ořezu větví a porostu zasahujícího do ochranného pásma vozovky.
Těch několik málo jedinců, kteří doposud neprovedli odstranění nevhodně umístěných kovových,
plastových či dřevěných tyčí a kolíků ohrožujících

účastníky provozu, bude členy dopravní komise
osobně osloveno a vyzváno k jejich odstranění.
Nevhodně umístěné překážky v dosahu komunikace budou uvedeny do souladu s platnou normou
a případně nahrazeny homologovanými patníky
pořízenými obcí.
Mgr. Petr Gřes, předseda Dopravní komise
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INFORMACE PRO OBČANY
Prosba k občanům, sdružením a spolkům
v Palkovicích a na Myslíku

tvorbu výše zmíněné publikace. Pro domluvu nebo
další informace mě neváhejte kontaktovat e-mailem, telefonem či osobně na Obecním úřadu.
Za vaši ochotu a spolupráci děkuji.

Vážení spoluobčané,
obec Palkovice v současnosti začíná připravovat podklady k vytvoření reprezentativní publikace o naší obci. Tímto se obracíme na vás, zda nevlastníte zajímavé pohlednice, fotky, korespondenci
či jiné písemnosti a zajímavosti z historie naší obce
a života v ní. Byli bychom rádi za jejich zapůjčení, vybrané materiály by sloužily jako podklad pro

Richard Vysloužil, kronikář
mobil: 733 644 759
e-mail: rvyslouzil@palkovice.cz

Změna názvu autobusové zastávky
Od nového jízdního řádu, který vejde v platnost v prosinci letošního roku, se mění název
autobusové zastávky Palkovice, rest. U Kubalů na Palkovice, centrum.
Změna se týká všech linek, a to v obou směrech – na Kozlovice i na Frýdek-Místek.

Přestěhování pošty
a kadeřnictví

Květinářství a vinotéka
v Palkovicích

Od 1. 10. 2020 je přestěhována pobočka České pošty a kadeřnictví (p. Reinertová) do budovy č.p. 265 (Jednota).

Květinářství, které bylo v Domě služeb
(paní Zbranková) je již od března přestěhováno do bývalé cukrárny naproti zastávky rest.
U Kubalů (nově zastávka Palkovice, centrum).
Květinářství je rozšířeno o vinotéku s nabídkou vín z vinařství Židek Popice, ze Španělska,
Maďarska a také vína stáčená.

Česká pošta má také od 1. 10. 2020 novou otevírací dobu.
Pondělí
11.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Úterý
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Středa
11.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Čtvrtek
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Pátek
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Sobota, neděle
ZAVŘENO

Provozní doba
Pondělí – pátek
8.00 – 16.00
Sobota
7.00 – 11.00

Po skončení otevírací doby v Palkovicích
mohou občané využít služeb pošty Ostrava 48,
Rudná 3114/114, Ostrava Zábřeh, a to denně, včetně sobot a nedělí v době od 9.00 do
21.00.

Polední přestávka
12.00 – 12.30
Mob.: 608 742 060
18

7/2020

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Rozsvícení vánočního stromu a vánoční překvapení

V naší obci je již delší dobu
tradicí, že na začátku prosince se
koná předvánoční setkání ( jarmark), kde si můžete od místních spolků zakoupit vánoční
výrobky, ochutnat řadu specialit
a užít si doprovodný program.
Letošní „divný“ rok 2020 spojený s výskytem koronaviru však
tomu nepřál a po dlouhé době
se předvánoční setkání muselo
bohužel zrušit, stejně jako řada
dalších plánovaných kulturních
a společenských akcí.
Předvánoční setkání začínalo vždy rozsvícením vánočního
stromečku před požární zbrojnicí, které letos proběhlo komorně
v první adventní neděli 29. listopadu. Spolu s vánočním stromečkem jsme rozsvítili i vánoční
výzdobu v centru Palkovic i Myslíku. V této souvislosti obdobně,
jako tomu bylo již loni, děkujeme Skupině ČEZ za to, že projekt
rozsvícení stromečku podpořila
a mohli jsme letos opět zajistit
bohatou vánoční výzdobu.
Na závěr bychom rádi avizovali i jedno připravované překvapení, které sice ještě není jisté, ale mohlo by
se uskutečnit těsně před Vánoci. Sledujte prosím vývěsky, web i obecní Facebook a zavčas se dozvíte, kde
a kdy vám Oblakovečka zazpívá vánoční koledy.
Kulturní komise
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TIPY NA VÝLETY – PALKOVICE A BLÍZKÉ OKOLÍ
Hukvaldy: naučnou stezkou Leoš Janáček očima dětí
Cílem vaší cesty při návštěvě Hukvald nemusí být vždy jen oblíbený hrad. Podobně
malebné výhledy nabízí i další místa, například při procházce po naučné stezce věnované dětem. Trasa dlouhá přes 8 kilometrů
může být příjemnou procházkou, na které
čeká i nejedno překvapení pro malé i ty velké.
Celkem 13 zastavení nabízí rozptýlení v podobě
dětských tematických říkanek, kvízů a dalších více
či méně známých zajímavostí o tomto významném českém skladateli a hukvaldském rodákovi.
Informace o průběhu celé trasy se dají lehce zjistit na internetu, letáčky s mapou a popisem trasy
nabízejí také v místním informačním centru, které
se nachází v rodném domě Leoše Janáčka (bývalé
škole) přímo naproti vstupní brány do hukvaldské
obory. Na rozdíl od hradu je IC Hukvaldy otevřeno
i nyní v době vládních opatření. Místo je zároveň
prvním značeným zastavením na trase, ačkoliv začátek i konec můžete zvolit dle vlastního uvážení,
např. podle toho, kde zaparkujete auto.

Historická fakta i zábava
Stezka značená žlutobílým čtverečkem směřuje dále kolem kostela sv. Maxmiliána pod akáty
s lavičkami, kde se údajně Janáček scházel se svými přáteli. Poté vede značení po asfaltové silnici
směrem na Příbor a Nový Jičín – nejprve kolem
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Odtud směřuje pochod do vrchu s příznačným
názvem – Vrchy. Z místa tyčícího se nad okolní
vesnice (s výškou 424 m. n. m.) je krásný rozhled
do širokého okolí – za dobré viditelnosti je možné dohlédnout např. až na Praděd, mezi bližšími záchytnými body to jsou např. rozhledna Bílá
Hora s městem Kopřivnicí, rozhledna na Velkém
Javorníku, Lysá hora a samozřejmě hrad Hukvaldy s oborou. Místa jsou také popsána na několika
výhledových panelech a samotný vrchol je dobře
čitelný (nebo spíše slyšitelný) podle zvoničky, kterou zde vybudovali turisté a podle jehož zvuku
poznáte, že jdete správně.

hřbitova, ke kterému se váže i jeden dětský úkol
– prozradím jen, že se týká počtů a skladatelových rodičů. Co se týče dětí, osud Janáčkovi příliš nedopřál. Jeho dcera Olga zemřela na tyfus ve
svých jednadvaceti letech a jediný syn umírá ve
dvou letech na spálu. Svou energii tedy hudebně nadaný Janáček nasměroval ke skládání hudby.
Od hřbitova pokračuje trasa po hlavní silnici, po
které je možné dojít až dalšímu zastavení – Korýtka. Označení získalo po vodním zdroji vytékajícím
trubkou skrz malou zděnou zídku. Děti tu mohou
vyzkoušet svůj hudební sluch a zahrát např. lehkou
píseň na akustický xylofón s celkem osmi tóny.

Chmelová odměna
Vydáme se dále traversem po luční pěšině
z kopce a asi po 300 metrech odbočujeme doprava. Přes malý můstek nad bývalým mlýnským
náhonem nás cesta vede k místnímu pivovaru
v „Hostinci U Štamgastů“ (pro místní „U Vajta“),
který funguje od roku 2003 (nejde však o původní Panský pivovar, který byl zbourán v 80. letech
min. st.). Momentálně vás sice dovnitř nepustí, pivaři ale zkrátka nepřijdou. Ve výdejním okénku si
můžete vybrat z několika druhů místních speciálů
od světlé a černé hukvaldské dvanáctky až po patnáctistupňový speciál, jemuž se i díky lahodnému

medovému „ocasu“ dá jen těžce odolat. Další zastavení je nadohled – socha sv. Jana Nepomuckého nás vyhlíží hned naproti přes cestu. Po cestě
určené pro pěší i cyklisty se vydáme proti proudu
řeky Ondřejnice kolem splavu s odpočinkovým
místem až k dalšímu zastavení „Lípí“. Dříve se
údajně tomuto místu říkalo Matulova Lipina neboli lipi a stál zde dřevěný kříž, ke kterému se lidé
chodívali modlit. Na tomto místě se také tradovalo
vynášení Mařeny ze vsi, což značilo ukončení zimy
(pryč s ňu za dědinu! – hlásá nápis na informační
tabuli).

Hukvaldský Stonehenge
Po mostě přejdeme řeku Ondřejnici a po jejím druhém břehu dojdeme k dalšímu zastavení,
zvanému „hukvaldský Stonehenge“. To proto, že
balvany u řeky, je jich 13, inspirovaly k jeho vybudování. Volně položené kameny mají také svou
symboliku, spojenou s tvorbou Leoše Janáčka.
Také zde můžete vyzkoušet další akustický interaktivní prvek, tzv. „dendrafón“, který je složený z 9 kůlů různých dřevin, každý kůl vydává po
úderu jiný zvuk. Další zastavení 200 se nachází
v areálu „Na koupališti“. V místě nyní již bývalého
koupaliště vás či spíše vaše děti potěší pumptrack
čili terénní dráha pro kola, koloběžky či jiná dnešními mladými oblíbená moderní vozítka. Poblíž je
také vybudovaná nabíjecí stanice pro elektrokola.
Lesní hospůdka, která je v letním parnu příjemnou
oázou mezi stromy, je však nyní uzavřena.
Po příkrých schodech (asi 60) míříme k chatovišti, kousek trasy jdeme po asfaltové cestě a na

jejím konci, u lyžařského vleku, odbočujeme ostře
vpravo a vydáváme se do prudkého stoupání. Po
300 metrech následuje další zastavení, „Janáčkova lavička“. Cesta od lavičky vede kolem rodného
domu akademického malíře J. Václava Sládka, kterého hudba Leoše Janáčka inspirovala ke spoustě
výtvarných děl. Tomuto malíři je také věnováno
další zastavení u chatoviště na Podlesí.
Po asfaltové cestě zamíříme k mostu přes řeku
Ondřejnici. Přejdeme hlavní cestu a po tzv. Velké
straně dojdeme k Památníku Leoše Janáčka, který
si domek k bydlení koupil na sklonku svého života.
Zde se nachází poslední zastavení naučné stezky.
Pak už zbývá jen asi 300 metrové stoupání k cíli
– IC Hukvaldy (https://www.ic-hukvaldy.cz/) poblíž
brány do hukvaldské obory. Tam si můžete zajít
s dětmi pro razítko a odměny za vyluštěné kvízy,
pokud jste na jejich vyplnění měli trpělivost.
Mgr. Lenka Vašková
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SPORT
TJ Sokol Palkovice
Současné období sportu nepřeje. Covidové opatření znepříjemňuje život
naší sportovní komunitě, dětem, dospělým i početné skupině seniorů.
Výbor TJ však nezahálí. Stále pracuje na řádném chodu organizace
a vytváření podmínek pro všechny
sportovce. Jedná s partnery, sponzory, institucemi a partnerskými organizacemi. Plní úkoly životem se probouzející nově vzniklé Národní sportovní
agentury ČR, doplňováním členské a organizační
agendy pro zajištění finančních toků na činnost,
vybavení a obnovu sportovního zázemí pro další
roky.
Již nyní se mohou naši sportovci těšit na nově
instalované osvětlení v dolních sálech tělocvičen,
opravené sociální zařízení a nové vybavení společných prostor klubovny spočívající v pořízení stolů
a židlí. Ačkoli je tělocvična v majetku obce, tak
i naše organizace přispěje mimo pravidelné úhrady nájmu, tří set tisícovým finančním obnosem

k její rekonstrukci, což je zajisté správné
s ohledem na většinové časové využívání jejich prostor členy TJ.
Stále přetrvává nekončící činnost
jednotlivých předsedů oddílů a jejich aktivních členů, kteří průběžně
i v tuto dobu věnují svou energii
k udržení sportu v komunitě. Ať již
běžnou provozní agendou, údržbou
sportovišť, jejich zazimováním, či netrpělivými přípravami k očekávanému znovuotevření sportovního života. Velmi pozitivní je
i nová forma sportování v naší organizaci, a to
prostřednictvím živého vedení tréninků na internetu s kladnými ohlasy.
Každá doba si žádá své, a i toto nelehké období
jednou skončí. Celý výbor pod vedením předsedy
Jaroslava Čechmánka si přeje, ať se všichni co nejdříve v plné síle opět osobně potkáme v jednotlivých sálech, sportovištích a při uspořádání valné
hromady s porcí guláše.
Mgr. Petr Gřes, tajemník TJ Sokol Palkovice

Nové vybavení TJ Sokol Palkovice

klubovnu s novým nádechem, stohovatelný, omyvatelný a z odolného materiálu dodaný nábytek.
Svou flexibilitou rozestavění v prostoru a úpravou
bude využíván nejen členy organizace, ale po dohodě také dalšími spolky.
Podpora byla umožněna na základě výzvy
z Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Pobeskydí, poskytovatele Státního zemědělského intervenčního fondu.
TJ Sokol Palkovice

TJ Sokol Palkovice právě realizuje projekt „Vybavení TJ Sokol Palkovice“ zaměřený na rozšíření
vybavení pro spolkovou činnost v budově tělocvičny. Cílem žádosti o dotaci bylo získat finance
na pořízení nového nábytku do klubovny TJ Sokol
Palkovice v prostorách komplexu obecních tělocvičen z důvodu zajištění nezbytné a adekvátní
spolkové činnosti.
Nově pořízené vybavení nahradí dosluhující
provizorium a TJ Sokol Palkovice tak získá pro zrekonstruovanou, zvelebenou a zmodernizovanou
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SPOLKY V OBCI
Hasiči v obci mají nové vybavení

Výjezdová jednotka SDH Palkovice prostřednictvím Obce Palkovice také získala dotaci na projekt
„Vybavení JSDH Palkovice“. Konkrétně předmětem
projektu je pořízení vybavení JSDH Palkovice, a to
elektrocentrály, vyvíječe lehké pěny, osvětlovacího
stožáru včetně baterie, čtyřdílného zásahového
žebříku, kalové motorového čerpadla a termokamery.
Cílem projektu je zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH Palkovice pro řešení a řízení rizik
při zabezpečování ochrany životů, zdraví a majetku

občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Palkovice.
JSDH Palkovice je 3. nejvytíženější jednotkou na
území MAS Pobeskydí, což svědčí o nezbytnosti mít
tuto jednotku velmi dobře a adekvátně vybavenou.
Podpora byla umožněna na základě výzvy z Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, poskytovatele Státního zemědělského intervenčního fondu.
JSDH Palkovice

Prodej rybářských povolenek
Prodej rybářských povolenek se uskuteční v níže uvedených termínech v Rest. Kuchař
vždy od 16 do 18 hodin. V případě vyhlášení nouzového stavu, či jiných nařízení se prodej ruší.
28. 12. 2020

8. 1. 2021

22. 1. 2021
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ŽIVOT VE FARNOSTI
Tříkrálová sbírka 2021
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie rozeznívá na
začátku ledna domácnosti mnoha z nás. A to díky
Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České
republice. A co je vlastně její podstatou? Na to
odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin
Hořínek: „Tříkrálová sbírka je vyjádřením lidské
vzájemnosti a pospolitosti, kterou jsme schopni
jako lidé vytvářet. Sbírka je synonymem pomoci potřebným a vzájemné solidarity jak v časech
dobrých, tak i v těch ne úplně veselých. Všechny
tyto dobré vlastnosti máme podle mého názoru
v sobě, což se ukazuje nejen na této sbírce, ale
i nyní v ‚časech koronavirových‘. Stejně tak symbolizuje Tříkrálová sbírka vytváření společenství,
potkávání se. I když setkávání bude v příštím roce
asi trochu jiné než doposud.“
Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. Díky vaší štědrosti a obětavé práci se během
poslední sbírky vybralo ve vaší obci 130 160 korun.
Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli současné situaci spojené s šířením koronaviru a vládními
omezeními jiná. Odlišnosti přiblížil ředitel Charity
Frýdek-Místek: „Kvůli koronavirovým opatřením
bude sbírka v mnohém odlišná. I když pracujeme
s různými variantami a scénáři, nikdo nemůže přesně říci, zda bude možné a jak bude vypadat koledování Tříkrálové sbírky v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrálového požehnání dům od domu spojené
s vybíráním příspěvků na podporu charitního díla
a pomoc potřebným – to je základ Tříkrálové sbírky.
I v roce 2021 tato největší sbírková akce v republice
proběhne, dozná však změn. Koledování v příštím
roce bude probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny
déle. Máme připraveny alternativní možnosti pro
koledování, Tříkrálové požehnání, možnosti přispět,
pokud nebudou moci koledníci vyjít v rozsahu, na
jaký jsme zvyklí. Ač jsme to nepředpokládali, velká
část sbírky se díky restriktivním opatřením přesune
do on-line prostoru. Budoucnost je zatím tak trochu zahalena mlhou, proto doporučujeme sledovat
naše webové stránky nebo sociální sítě, kde budou
zveřejňovány aktuální informace.“

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem
danými pravidly tak, aby byla maximalizována její
transparentnost. Každá Charita například sepisuje
tzv. záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje,
jak chce získané peníze použít. „Využití plánujeme obdobné jako v loňských letech. Mimo opravy
a rekonstrukce v pobytových zařízeních vedoucích
ke zvýšení kvality života klientů a podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež,
chceme koupit potřebný vůz pro Salvii – domácí
zdravotní péči, která zajišťuje i mobilní hospicovou
péči a zajistit nové zoo-terapeutické aktivity pro
klienty. Stejně tak vnímáme aktuální situaci a jeden
z našich záměrů pamatuje na možnou realizaci
protikovidových opatření v příštím roce, protože
bezpečí našich klientů a pracovníků je pro nás velmi důležité téma. Veškeré záměry naleznete na našich webových stránkách,“ doplnil Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do
24. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší bankovní aplikaci, příspěvkem na účet nebo pomocí dárcovské
DMS.
24

7/2020
Více informací o sbírce najdete na webových
stránkách Charity Frýdek-Místek nebo www.
trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová,
koordinátor Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek

mozřejmě v souladu s pravidly vyplývající z aktuálního nařízení vlády. Aktuální informace ohledně
koledování v naší obci sledujte na
facebooku
https://www.facebook.com/lidovci.palkovice

A já jen doplním, že Tříkrálové koledování
v Palkovicích a na Myslíku bychom rádi zrealizovali
ve stejném rozsahu, jako tomu bylo doposud. Koledování proběhne v lednu ve spolupráci s dětmi
a mládeži z Turistického oddílu Žlutý kvítek Palkovice, farnosti Palkovice a dětmi z Myslíka. Vše sa-

případně na webových stránkách obce
https://www.palkovice.cz

webových stránkách farnosti
http://farnostpalkovice.cz

Děkujeme za vaši štědrost a vaše příspěvky.
Ing. Tomáš Huďa, místní asistent sbírky

Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku a pomoci potřebným ve
vašem regionu? Může tak učinit ve své mobilní bankovní aplikaci
pomocí QR kódu nebo příspěvkem na sbírkový účet 66008822/0800
VS:77708004.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vážení občané Palkovic a Myslíku

Hezké prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Až zazvoní zvoneček,
rozsvítí se vánoční stromeček.
Malý dárek rozbalte si
a na všechny blízké vzpomeňte si.
Pak vykročte krokem,
za tím novým rokem.
Ať je ten příští rok
plný dobrých zvěstí,
přejme si navzájem
lásku, zdraví, štěstí.
Krásné Vánoce Vám všem přeje
Karla Menšíková, KPOZ

Zlatá svatba manželů Jaromíra a Marie Šimkových z Palkovic
Ať jste stále jako v ráji,
ať Vám srdce láskou hrají.
Dneska, zítra, pořád dál,
ať jste nejšťastnější pár!
Dne 24. října 2020 oslavili svou zlatou svatbu
manželé Jaromír a Marie Šimkovi.
Přejeme Vám, aby Vám i ta druhá padesátka
Vašeho manželského života přinášela tolik radosti, uspokojení a štěstí jako ta první!
Všechno nejlepší do dalšího půlstoletí společného života.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.
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Blahopřejeme
Dříve než doručíme Vám dárky,
popřeji Vám takhle z dálky,
zdraví, lásku, štěstí, pohodu.
A ještě jedno přáníčko mám,
všechno nejlepší k narozeninám.
V měsíci říjnu slavila své krásné životní jubileum paní Vlasta Chlebková, 80 let, z Myslíku.
V měsíci listopadu slavili své krásné narozeniny paní Kristina Lýsková, 80 let, paní Viktorie
Haluzíková, 90 let, pan Evžen Friedrischek,
85 let, všichni z Palkovic.
V listopadu se taky slavilo na Myslíku. Oslavenkyní byla paní Marie Vašíčková, 80 let
a paní Jiřina Perutíková, 80 let.
V měsíci prosinci slaví své krásné životní jubileum paní Marie Seibertová, 90 let, paní
Emilia Tkáčová, 80 let, paní Eva Chlebková,
85 let a pan Drahomír Červenka, 85 let, všichni z Palkovic.
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
Večer, když slunce zemi opustilo,
Vaše srdce se navždy zastavilo.
Odešli jste tichou tmou,
tiše, s bolestí svou.
V říjnu jsme se rozloučili s paní Marii Ulčákovou a panem Ladislavem Tkáčem, oba z Palkovic.
V listopadu jsme na poslední cestu vyprovodili paní Emilii Halatovou a pana Jiřího Masaře.
Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou soustrast redakční rada Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ.
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HOLKY V AKCI
Milí čtenáři, jaké by to
byly Vánoce bez kapra?
Možná někteří z vás namítnou, že vepřový řízek
je lepší. Víte co? Tradice
je tradice a k Vánocům patří neodmyslitelně ryba. Vy, co
máte rádi na štědrovečerním stole

kapra, najdete dnes recepty hned na tři způsoby jeho přípravy. Vy,
co nemáte rádi rybu, si
zase pochutnáte na něčem jiném. V každém případě „oběma skupinám“ přejeme
dobrou chuť.

Křupavé kapří hranolky po Třeboňsku
Na začátek se zahřejeme jednoduchým receptem z kapra na oblíbený způsob, který je znám zejména na Třeboňsku.
Ingredience:
jeden vykostěný a vyfiletovaný kapr
(může být rovnou i filet)
2 stroužky česneku
2 lžíce sójové omáčky
1 lžička mleté sladké papriky
1 lžička medu
1 lžička mletého zázvoru
2 lžičky soli

Postup:
Kapra si nakrájíme na tenké příčné proužky.
Marinádu si umícháme z prolisovaného česneku,
sójové omáčky, medu, papriky, zázvoru a soli. Do
marinády kapra naložíme a necháme marinovat
v lednici ideálně přes noc. Pak si hranolky obalíme ve směsi mouky, solamylu, papriky a česneku.
Smažíme v rozpáleném oleji dozlatova.

Na obalení:
solamyl
hladká mouka
mletá sladká paprika
sušený česnek

Rybí salát z kapra
Ať už máte kapra z předešlého dne nebo čerstvého, můžete si připravit tento lehký salátek.
Ingredience:
300 g filetů z kapra
(nebo 300 g kapra od Štědrého dne)
1 hrnek vinného octa
1 hrnek vody
1 lžíce cukru
1 cibule
1 mrkev
2 kyselé okurky
5 kuliček černého pepře
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5 kuliček nového koření
1 bobkový list
sůl
1 lžíce majolky
1 vrchovatá lžíce bílého jogurtu

nut. Do takto připraveného láku přidáme čerstvou naporcovanou rybu a povaříme ještě dalších
8 minut. Máme-li kapra ze štědrovečerní večeře (tepelně upraveného), pak jej už znova nevaříme, ale nakrájíme na kostičky a vložíme do hotového uvařeného láku. Hrnec s lákem odstavíme
a necháme vychladnout. Dáme do lednice zchladit do druhého dne. Vše se krásně rozleží. Druhý
den rybu se zeleninou scedíme, vyndáme koření,
ke směsi přidáme na kostičky nakrájenou okurku, majonézu a jogurt. Takto připravený salát dochutíme solí.

Postup:
Do hrnce si dáme vodu, ocet, sůl, cukr, bobkový list, černé a nové koření. Vše přivedeme
k varu a vaříme 5 minut. Poté si do octové vody
přidáme na plátky nakrájenou cibuli a na kostičky nakrájenou mrkev a vaříme dalších 10 mi-

Kapr na grilu s bylinkovým máslem
Dostali jste chuť na jemného kapříka na grilu?
Ano, pochutnat si na něm můžete nejen o Vánocích, ale třeba i uprostřed léta.
Ingredience:
kapr
250 g másla
hrst kopru
hrst petrželky
5 stroužků česneku
sůl
Postup:
Máslo si připravíme minimálně 45 minut před
grilováním. Jako první si jej necháme povolit při
pokojové teplotě. Bylinky si nasekáme, česnek
prolisujeme a vše vmícháme do másla, které ještě osolíme. Z másla si uděláme váleček, který zabalíme do potravinové folie a dáme jej na 45 minut do mrazáku. Nespěcháme-li, necháme jej vychladnout v lednici.

Kapra si očistíme a naporcujeme na filety nebo
podkovy. Uložíme jej na hliníkový grilovací tác.
Z obou stran jej potřeme solí a navrch každého
„kapříka“ dáme plátek bylinkového másla.
Grilujeme opravdu pomalu, dokud se nepropeče tak na devadesát procent. Pak jej ještě přikryjeme druhým hliníkovým grilovacím tácem a dopékáme. Nic během grilování neotáčíme.

Z kapřího masa můžete dělat i trvanlivější produkty, jako je tomu kupříkladu v případě pečenáčů. Takto
si můžete mimo jiné chytře uchovat zbytky nesnědeného smaženého kapra.
V dobách našich babiček a prababiček se připravovaly i jiné s recepty s kaprem, které se však na talířích
v moderní domácnosti již moc neobjevují. Příkladem je třeba kapr na modro nebo kapr v rosolu.
Tato ryba se výborně páruje s kořenovou zeleninou a sedí jí i sladkokyselá chuť. Mrkev, celer a petržel
se hodí do základu polévek i omáček. Podávat jej však můžete buď jen tak s chlebem nebo s brambory na
různý způsob.
Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na další setkání u zajímavých kulinářských receptů. Přejeme vám krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku 2021.
Vaše Holky v akci.
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NÁZOR OBČANA
Milí spoluobčané,
žiji v Palkovicích už více než dvě desítky let.
Mám to tady moc rád, ale je jedna věc, o kterou bych se s Vámi chtěl podělit. Bydlím na samotě v blízkosti statku našeho pana starosty. Od
té doby, co jsem se tady nastěhoval, ale musím
řešit jeden opakující se konflikt. Náš pan starosta
totiž chová krávy. Na tom by nebylo nic divného,
protože chov dobytka je na vesnici běžná věc a je
tady mnoho jiných statkářů, kteří chovají také dobytek. Problém je v tom, že velmi často dochází
k tomu, že starostovy krávy utíkají z nedostatečně
zajištěných pastvin a devastují okolní soukromé
pozemky včetně mé zahrady kolem rodinného
domu. Několikrát jsem pana starostu vyzval, aby
krávy zabezpečil, nejen kvůli devastaci pozemku,
ale také kvůli tomu, že můžou někomu ublížit.

Bohužel, téměř s nulovou odezvou či nápravou.
Tento problém se netýká pouze mé osoby, ale
i místního mysliveckého spolku, který má v blízkosti pohybu stáda nachystáno krmivo pro lesní
zvěř. Zajímalo by mě, kdyby se nejednalo o pana
starostu, ale o jiného běžného občana obce Palkovice, zda by mu to také procházelo. Jestli by za
dennodenní útěk dobytka nebyl pokutován či pokárán a vyzván k zajištění oplocení. Pan starosta
tím totiž porušuje Zákon České národní rady na
ochranu zvířat proti týrání, který udává, že chovatel je povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat.
Je vůbec šance, že si pan starosta Bača dobytek
zajistí a ohradí? Měl by přece jít jako hlavní představitel obce příkladem? Nebo se pletu?
Michal Bosák

Vyjádření chovatele Radima Bače
Vím, že se jednou za čas stádo dobytka, které
není moje, ale o které se starám, vydá na neorganizovaný výlet. Není ovšem pravdou, že je stádo
zcela nezabezpečeno. Majitel stáda v posledních
třech letech investoval nemalé prostředky do
pevné kovové ohrady, jelikož elektrický ohradník
v dané lokalitě není moc účinný, protože při zvýšeném pohybu houbařů a v letošním roce i dalších
turistů tento ohradník často bývá protržen a stádo
se vydá na toulky po okolí. Ani mi to není příjemné. O týrání zde však nemůže být vůbec řeč, protože když se šesti kravám narodí sedm telat, tak si
myslím, že je o ně řádně postaráno, jelikož je to
nadprůměrný chovatelský úspěch. Není pravdou,
že dobytek utíká každý den, ale párkrát na podzim se to skutečně stalo. Myslím, že problém mezi
námi jako sousedy je někde jinde než stádo krav,
o které se starám. Pokud vznikla v minulosti nějaká
škoda, byla pojišťovnou uhrazena, i když vím, že
peníze nejsou všechno. Věřím, že v budoucnosti,
po další masivní investici do pevných ohrad, dojde
k útěku stáda již zcela výjimečně.
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INZERCE
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• 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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Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
Třída T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, Tel.: 558 630 019

www.zdrskolafm.cz
Naučíš se
pracovat hlavou,
rukama a srdcem!

OBORY ŠKOLY: denní studium
Praktická sestra − 53-41-M/03, přijmeme 60 žáků
Sociální činnost − 75-41-M/01, přijmeme 30 žáků

Zveme vás na virtuální Dny otevřených dveří 4.prosince 2020,
29.ledna 2021. Více informací na www.zdrskolafm.cz.
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Termínový kalendář
24. 12. 2020
1. 1. 2021

Betlémské světlo – kostel sv. Jana Křtitele
Novoroční výstup na Kubánkov

1. 1. – 24. 1. 2021 Tříkrálová sbírka
8. 1. 2021

Prodej rybářských povolenek – Rest. Kuchař, 16.00 – 18.00

14. 1. 2021

Zahrádkáři – přednáška Ořez stromů – Restaurace pod Habešem

22. 1. 2021

Prodej rybářských povolenek – Rest. Kuchař, 16.00 – 18.00

28. 1. 2021

Zahrádkáři – přednáška Pěstování vinné révy – Restaurace pod Habešem

5. 2. 2021

Prodej rybářských povolenek – Rest. Kuchař, 16.00 – 18.00

12. 2. 2021

Zahrádkáři – výroční členská schůze – Restaurace pod Habešem, 17.00

17. 2. 2021

Senior klub – výroční členská schůze s programem – kino, 15.00

Plesy
13. 2. 2021

Hasičský ples

27. 2. 2021

Obecní ples

20. 3. 2021

Volejbalový ples

V termínovém kalendáři jsou uvedeny plánované akce. Vzhledem k měnící se situaci
ohledně koronavirové pandemie se mohou některé akce rušit. Sledujte proto vývěsky,
obecní webové stránky a obecní Facebook, ev. webové stránky jednotlivých spolků.

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
1/2021 je 27. 1. 2021. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: Martina Skurková
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Obec Palkovice ve spolupráci s SDH Palkovice Vás zve na

VÁNOČNÍ VIDEOMAPING aneb
PŮJDEM S OBLAKOVEČKOU
DO BETLÉMA
Kde: budova hasičské zbrojnice v Palkovicích
Kdy: pátek 18. prosince od 17 do 20 hodin
a sobota 19. prosince od 16 do 18 hodin - vždy v celou hodinu.
Živí kapři v nasvícené nádrži
Prodej Vánočních stomečků
V sobotu zahájen prodej kaprů

www.palkovice.cz
www.facebook.com/ObecPalkovice
Na akci musí být dodržovaná platná epidemiologická opatření

