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Úvodní slovo redakční rady

Milí čtenáři Palkovických listů, občané obou částí 
naší obce, 

držíte v rukou 4. vydání listů. Nouzový stav na-
řízený vládou ČR z důvodu koronaviru nám způ-
sobil určitou prodlevu ve vydávání jednotlivých čí-
sel. Po uvolnění opatření jsme v redakční radě za-
reagovali na tento stav a trochu zkrátili časy mezi 
jednotlivými čísly. To proto, abyste v letošním roce 
skutečně dostali garantovaných (a zaplacených) 
7 čísel PL. A k tomu obecní kalendář jako bonus. 
Tolik úvodem na vysvětlenou, proč zhruba po mě-
síci držíte v rukou další vydání.

Máme léto, ovšem počasí si s námi letos nějak 
pohrává. S trochou nadsázky to připomíná jednu 
scénu z oblíbené knihy Slovácko sa súdí, kde autor 
popisuje: „Bylo obrovské sucho a všeci ludé v dědi-
ně sa modlili, aby pořádně zapršalo. Tož Pán Bůh 
vyslyšel jejich prosbám a zapršal. Ale jak! Pršelo 

tři dni v kuse a dědina byla po čase celá pod vodu.  
Všeci se zase modlili, aby přestalo pršat, až na jed-
noho. Náčelníka hasičů. Seděl na střeše hasičské 
zbrojnice a pobrukoval si: kruci to je vody, to by sa 
hasilo!…“.  Trochu toho slováckého humoru nám 
neuškodí. Doufejme, že toho deště už bylo dost 
a opět vysvitne pořádně sluníčko. Mějte krásné 
léto, užijte si prázdnin a dovolených spojených 
třeba s návštěvou Moravského Slovácka. Stojí za 
to nechat se tam nakazit. Čím? No přeci jejich 
typickým humorem. Ničím jiným. Pokud chcete 
někam blíž, tak máme pro vás cestovatelský tip, 
jak se někdy také říká „okolo komína“ a to od naší 
redakční cestovatelky. Ať už budete kdekoliv, dejte 
na sebe pozor, ať si kromě dárků a krásných zá-
žitků, nepřivezete domů ještě něco jiného navíc. 
Přejeme vám pevné zdraví a vše dobré.

Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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Slovo starosty

Obecní Úřad a ZaStuPiteLStvO

Milí Palkovjané a Myslíkovjané,
prožíváme poněkud nezvyklé léto. O koronavi-

ru už bylo napsáno mnohé, a tak se nechci opa-
kovat. Ale pokud jsem na začátku krize trošku br-
blal, že jako starostové máme jen málo informací 
o počtu nakažených v Palkovicích a na Myslíku, tak 
teď můžu zodpovědně říct, že nemáme informace 
žádné. Také různá nařízení a opatření začínají být 
nepřehledná a chaotická. Proto vás nechci nijak 
poučovat ani dávat rady, poněvadž sám nevím, 
co v danou chvíli vlastně platí. Jen vás tedy chci 
poprosit, abyste byli opatrní a ohleduplní. Vypadá 
to tak, že se budeme muset s koronavirovou in-
fekci naučit žít a snažit se hlavně bez úhony přežít. 
Pokud by v souvislosti s koronavirovou pandemii 
potřeboval někdo pomoc (nákup, vyzvednutí léků 
apod.), nebojte se nás kontaktovat na telefonním 
čísle 777 677 657. 

Ani počasí nám na začátku léta moc nepřálo 
a díky tomu se ani letošní pouť příliš nevyved-
la. Vzhledem k nepříznivým meteorologickým 
prognózám jsem byl dokonce nucen svolat před 
pouťovým víkendem povodňovou komisi, kte-
rá musela operativně vzniklou situaci řešit. Vel-
mi bych chtěl poděkovat jak palkovickým, tak 

myslíkovským hasičům, kteří vyklidili pískoviště 
v mateřské školce a připravili pytle s pískem. Na-
štěstí jich nebylo zapotřebí, protože místní potok 
dosáhl „pouze“ 1. povodňového stupně. Děkuji 
tímto také všem občanům za nabízenou pomoc. 
Jsem rád, že jsme ji nakonec nemuseli využít, a že 
vše dobře dopadlo.
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Jak asi všichni víte, naše obec se postupně roz-
růstá a tím vznikají nové požadavky na místa v ma-
teřské školce i základní škole. Mám radost z toho, 
že se nám podařilo získat dotaci na projekt rozšíře-
ní mateřské školy pod Habešem. Má to však jeden 
háček. Přestavbu musíme mít hotovou nejpozdě-
ji do 30. 6. 2022, a proto potřebujeme urychleně 
uvolnit kanceláře obecního úřadu. Zvažovali jsme 
několik možností kam se provizorně přestěhovat 
do doby, než bude postaven nový úřad v budo-
vě stávajícího Domu služeb. Chtěli jsme, aby toto 
prozatímní řešení bylo co nejméně nákladné. Po 
zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli, že 
obecní úřad na přechodnou dobu přestěhujeme 
do budovy tělocvičny. Jsem si vědom, že to není 
úplně ideální řešení nejen pro naše zaměstnance, 
ale i pro návštěvníky tělocvičny, jejichž sportovní 
vyžití bude bohužel částečně omezeno. Ale věřím, 

že se všichni dokážeme trochu uskromnit, a že tuto 
situaci společnými silami zvládneme. Odměnou 
nám bude navýšení kapacity mateřské školy a tím 
uspokojení rodičů, kteří dnes musí děti dovážet do 
okolních obcí nebo měst.

Vážení spoluobčané, 
2. a 3. října nás čekají volby do krajských za-

stupitelstev a v našem obvodě č. 69 i volby do 
Senátu Parlamentu České republiky. Chci vás ofi-
ciálně informovat, že s veškerým sebevědomím, 
úctou a pokorou budu v těchto volbách kandi-
dovat jako nezávislý kandidát do Senátu. Nechci 

Palkovické listy využít pro svou předvolební kam-
paň, ale považoval jsem za slušnost vás o tomto 
informovat. 

Na závěr bych vám chtěl popřát slunečný a po-
hodový zbytek prázdnin a „bezkoronavirové“ za-
hájení nového školního roku.

Váš starosta Radim Bača
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Slovo místostarosty

Zahájili jsme změnu územního plánu obce

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
tyto Palkovické listy vycházejí uprostřed léta, 

které je letos poněkud zvláštní nejen svým roz-
marným počasím, ale také celkovou situaci ve spo-
lečnosti ovlivněnou výskytem koronaviru a s tím 
spojenými opatřeními. Domnívám se, že letošní 
rok 2020 zůstane na dlouho v mysli řady z nás 
jako „ten zvláštní rok“. Tato situace ovlivňuje i dění 
v naší obci. V běžné situaci bychom už měli za se-
bou Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti 
a chystali se na Palkovické dožínky. Mezi tím by 
běžela řada dalších sportovních a společenských 
akcí včetně letního kina. Snažili jsme se situaci při-
způsobit a udělat řadu menších akcí jako dopro-
vodný program letního kina. Ale ani této omezené 
variantě nepřeje jak zmiňované počasí, tak nadále 
zpřísňující se epidemiologická opatření. K dnešní-
mu dni (20. 7.) jsme dvě kina museli bohužel zrušit 
z důvodu deště, jednou jsme hráli i za deště a také 

jsme museli dělit plochu kina na samostatné sek-
ce, abychom dodrželi limit 100 osob. Je to tedy 
takové celkově zvláštní, nicméně ještě máme před 
sebou několik dalších menších akcí a pevně vě-
řím, že aspoň ty se v rámci možností vydaří. Čímž 
bych Vás jinými slovy chtěl co nejsrdečněji pozvat 
na zakončení léta na Myslíku a také na letní kino 
s doprovodným programem plánované v srpnu, 
kde největším lákadlem je asi v sobotu 8. 8. film 
3Bobule s doprovodným programem (cimbálov-
ka, víno, grilování). Budeme moc rádi, když nás na 
těchto akcích navštívíte a celkově tím podpoříte 
kulturní a společenský život v naší obci v této ne-
lehké době.

Přeji Vám všem, pokud možno pěkný zbytek 
léta, ať už jej strávíte v obci či na dalších pěkných 
místech!

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

Zastupitelstvo obce Palkovice na svém zasedání 
v červnu naplno rozjelo realizaci změny územního 
plánu č. 1. Tato změna se týká Palkovic i Myslíku. 
Samotná změna je během na dlouhou trať, potrvá 
více než jeden rok a jejím výsledkem bude nový 
územní plán obce Palkovice. Celý průběh změny 
má ovšem řadu formálních pravidel a jasně daný 
zákonný postup, proto bych rád v tomto článku 
tento postup stručně naznačil.

Na obecní úřad bylo v období od roku 2012 až 
do letošního června podáno cca 90 žádostí vlast-
níků nemovitostí o změnu územního plánu. Prv-
ním krokem k novému ÚP bylo rozhodování za-
stupitelstva o tom, které žádosti o změnu budou 
do procesu změny č. 1 zařazeny. Právě o tomto 
jednalo zastupitelstvo obce, kdy na svém zasedání 
18. července 2020 zastupitelé každou změnu indi-
viduálně posoudili a provedli určitou selekci poda-
ných žádostí s ohledem na budoucí rozvoj obce. 
Do další fáze změny ÚP tak prošla cca polovina ze 
všech podaných žádostí. Tento úvodní krok však 
neznamená, že by zastupitelstvem obce schvále-
né žádosti byly automaticky zařazeny do nového 
ÚP, pouze byly postoupeny do další fáze procesu 
změny ÚP a budou dále posuzovány celou řadou 

dalších orgánů. Je také dobré vědět, že na pořízení 
změny územního plánu není právní nárok. I když 
navrhovatel splní všechny předepsané náležitos-
ti, je na zastupitelstvu obce, pro kterou je územní 
plán pořizován, aby návrh komplexně posoudilo 
a rozhodlo o jeho vhodnosti. 

Na to, které žádosti byly zařazeny do změny 
č. 1, se můžete podívat v příloze usnesení z jed-
nání zastupitelstva, která je součástí těchto listů.

Nyní budou tyto žádosti předány pořizovateli 
změny územního plánu. Ze zákona roli pořizova-
tele může vykonávat buď příslušná obec s rozšíře-
nou působností, což je v našem případě Magistrát 
města Frýdku-Místku, nebo jiný autorizovaný po-
řizovatel (tzv. „létající pořizovatel“). Zastupitelstvo 
obce z časových důvodů zvolilo variantu autori-
zovaného pořizovatele, kterým bude Ing. arch. 
Petra Šandová. Ta bude celý proces ze správního 
hlediska zajišťovat. Zde je nutno také dodat, že 
celý proces bude probíhat dle stejných zákonných 
pravidel a požadavků, jako by jej dělal sám magis-
trát. Z hlediska občana, účastníků řízení i dalších 
subjektů se tak prakticky nic nemění. 

Pořizovatel tedy zahájí zákonný postup, pove-
de doplňující průzkumy a zpracuje nutné rozbory. 
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usnesení

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 18. 6. 2020 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích (Palkovice č. p. 619, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:

1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 13. 5. 2020.
2. Kontrolu zápisu z jednání Rady obce ze dne 6. 4. 2020, 22. 4. 2020, 5. 5. 2020, 13. 5. 2020, 21. 5. 2020 

a 29. 5. 2020.

Pořizovatel ve spolupráci s obcí (určeným zastupi-
telem, kterým je v našem případě starosta obce) 
zpracuje návrh zadání změny územního plánu, kte-
ré je podkladem pro zpracovatele (autorizovaného 
architekta) návrhu změny územního plánu. Pro naši 
obec bude zpracovatelem změny autorizovaná 
architektka Ing. arch. Elen Malchárková. Ta mimo 
jiné sama vykonává funkci starostky v jedné obci 
na Opavsku, tudíž problematiku změny ÚP dobře 
zná z obou stran. Ta schválené změny zapracuje do 
grafické i textové části územního plánu. 

Návrh zadání je dále projednán s dotčenými 
orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi 
a veřejností. Pořizovatel ve spolupráci s obcí (urče-
ným zastupitelem) vyhodnotí výsledky projednání, 
na jejichž základě upraví návrh zadání a předloží 
jej zastupitelstvu obce ke schválení.

Pořizovatel tedy pořídí pro obec zpracování 
návrhu změny územního plánu na základě schvá-
leného zadání. Dokumentace je pak projednává-
na jednak s dotčenými orgány, krajským úřadem 
a sousedními obcemi formou společného jedná-
ní a jednak s veřejností formou doručení návrhu 
veřejnou vyhláškou. Pořizovatel předá veškerá 
uplatněná stanoviska a připomínky včetně projed-
návaného návrhu změny územního plánu krajské-
mu úřadu pro účely vydání stanoviska z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a zásadami územního rozvoje. 

Výsledky projednání návrhu změny územního 
plánu vyhodnotí opět pořizovatel ve spolupráci 
s obcí (určeným zastupitelem) a následně zajistí 
případně potřebné upravení návrhu. Pořizovatel 
nařídí veřejné projednání upraveného a posou-
zeného návrhu změny územního plánu. V této 
fázi je návrh projednáván se všemi (dotčené or-
gány, krajský úřad, sousední obce, veřejnost) na 
veřejném projednání. Výsledky projednání vyhod-
notí opět pořizovatel ve spolupráci s obcí (urče-
ným zastupitelem). Dále společně zpracují návrh 

rozhodnutí o námitkách (uplatněných v rámci 
veřejného projednávání) a návrh vyhodnocení při-
pomínek (uplatněných v rámci společného i veřej-
ného projednávání). Tyto návrhy zašle pořizovatel 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu pro účely 
uplatnění stanovisek. Následně zajistí případně 
potřebné upravení návrhu. 

V této fázi také nastává důležitá situace: v pří-
padě, že návrh bude na základě veřejného pro-
jednávání upravován, je nutné, aby pořizovatel 
vyhodnotil, zda je předmětná úprava podstatná či 
nikoliv, podle toho jsou dále vypořádány. Opako-
vaných veřejných projednání tak může být i více. 
Pořizovatel provede přezkum souladu a předloží 
zastupitelstvu obce návrh na vydání změny územ-
ního plánu. Zastupitelstvo předložený návrh buď 
vydá nebo zamítne nebo vrátí zpět pořizovateli se 
svými pokyny k úpravě a novému projednání.

V případě změny územního plánu je následně 
nutné doručit změnu územního plánu včetně úpl-
ného znění územního plánu po vydání této změny 
veřejnou vyhláškou. Dnem doručení změny a úpl-
ného znění nabývá změna účinnosti.

Zastupitelstvo obce taktéž schválilo výši úhrady 
za změnu územního plánu:
• Úhrada ve výši 2 000,- Kč za každou žádost 

o změnu územního plánu obce Palkovice, která 
bude projednána a schválena ZO obce Palkovi-
ce. Tzn. tato úhrada se týká všech žádostí, které 
kladně v červnu posoudilo zastupitelstvo.

• Úhrada ve výši do 20,- Kč/m2 plochy pozem-
ku, která projde přes Krajský úřad MSK a ostat-
ní dotčené orgány a bude zařazena do finální 
podoby územního plánu obce Palkovice. Sku-
tečná výše úhrady bude závislá na finálních 
nákladech na pořízení změny, nepřekročí však 
uvedenou částku.
Za účelem informovanosti o celém procesu 

změny doporučujeme pravidelně sledovat zejmé-
na úřední desku obce a další komunikační kanály.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta
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3. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, K náměstí 22, 
739 44 Brušperk, za rok 2019, schválený Valnou hromadou Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 
dne 29. 4. 2020.

4. Zprávu Kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách 
hospodaření s majetkem obcí a jeho finančními prostředky ze dne 3. 6. 2020.

5. Dopis pana Romana Majchrovského a dalších ze dne 17. 6. 2020 k plánované změně územního 
plánu.

6. Dopis pana Miroslava Hýbla ze dne 12. 6. 2020 k plánované změně územního plánu.
7. Rozbor hospodaření obce za období 1–5/2020.
8. Dopis paní Jany Srovnalové ve věci rušení a hluku na Palkovických hůrkách. Obecní rada si pozve 

majitele rekreačního střediska pana Hanuše k jednání o možnostech snížení hlučnosti.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Aleš Kubala a Dalibor Rada.
3. Členy návrhové komise ve složení Slavomír Bača, Karla Menšíková a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2019.
5. Závěrečný účet Obce Palkovice za rok 2019, který se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad.
6. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Ing. Davidem Papouškem, Ph.D. a Obcí Palkovice ve věci prodeje 

pozemku par. č. 2644, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1034 m2 v k.ú. Palkovice
7. Záměr vybudování dvou oddělení mateřské školy v budově Palkovice č. p. 619 a přestěhování 

obecního úřadu a ordinací lékařů do rekonstruovaného domu služeb Palkovice č. p. 267. Obecní 
úřad bude do té doby provizorně přestěhován do nové přístavby tělocvičny Palkovice č. p. 20.

8. Zahájení výstavby přechodu pro chodce v lokalitě u základní školy do konce roku 2020.
9. Pořizovatele Změny č. 1 Územního plánu Palkovice Ing. arch. Petru Šandovou, Na Švihance 12,  

120 00 Praha 2.
10. Zpracovatele Změny č. 1 Územního plánu Palkovice Ing. arch. Elen Malchárkovou, ČKA 02282,  

747 24 Strahovice 132.
11. Zrušení bodu č. 8 ze 6. zasedání ZO Palkovice ze dne 31. 7. 2019 ve znění „Schvaluje úhradu ve 

výši 5 000,- Kč za každou žádost o změnu územního plánu obce Palkovice, která bude projednána 
a schválena zastupitelstvem obce Palkovice.“

12. Úhradu ve výši 2 000,- Kč za každou žádost o změnu územního plánu obce Palkovice, která bude 
projednána a schválena ZO obce Palkovice.

13. Úhradu ve výši do 20,- Kč/m2 plochy pozemku, která projde přes Krajský úřad MSK a ostatní do-
tčené orgány a bude zařazena do finální podoby územního plánu obce Palkovice.

14. Návrhy na změnu územního plánu dle přílohy č. 1 zápisu.

III. vyhlašuje:
1. Záměr prodeje pozemku p. č. 777/1, k. ú. Palkovice, část mimo těleso cyklostezky dle zaměření 

skutečného stavu.

IV.  Ukládá:
1. Josefovi Lukešovi prověřit možnosti pořízení vozu Dacia Duster pro potřeby obce do příštího jed-

nání zastupitelstva obce. 

V.   Zamítá:
1. Návrhy na změnu územního plánu dle přílohy č. 2 zápisu.

V Palkovicích dne 18. 6. 2020 Radim Bača, starosta
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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parcela k. ú. důvod změny pozn.
2141 Palkovice oplocení pozemku
728/1 Palkovice výstavba klubovny
740/2 Myslík RD
265/15 + část 265/16 Myslík RD
2053/7 Palkovice RD
část 2061 + část 2053/1 Palkovice RD pouze část
část 1948/45 Palkovice RD pouze část
110/2 Palkovice oplocení s bránou
1948/47 Palkovice RD pouze část
718 Palkovice RD
3001/11 + 3002/3 Palkovice oplocení
2213/3 Palkovice RD
2213/4 Palkovice RD
2337/2 Palkovice RD pouze část
850/12 Myslík RD pouze část
1896 + 2283/1 Palkovice RD
2756/5 Palkovice přístřešek 
část 2291 Palkovice RD pouze část
1828/1 Palkovice
část 379/2 Myslík RD pouze část
2878 + 2877 Palkovice RD
2337/4 Palkovice RD pouze část
900/2 + 881 Myslík RD/koridor
2217/19 Palkovice RD
1522/3 Palkovice RD pouze část
2835 Palkovice oplocení+hospodář.
1432 Palkovice RD
část 2989/23 Palkovice RD
858 + 859 + část 2565/11 Palkovice RD
2707/13 Palkovice RD
2393/14 + 2393/15 Palkovice RD
1948/24 Palkovice RD
2989/17 + 2990 Palkovice RD
část 2381 Palkovice RD
část 2987/13 Palkovice RD
132/8 Myslík oplocení/změna typu plochy
část 1910/7 Palkovice RD pouze část
1502 + 1503 + 1506 Palkovice převod plochy na SO
zbytek 2989/55 Palkovice převod plochy na OS (sportoviště)
část 1628 Palkovice převod plochy na OV (infrastruktura)
část 1668/4 Palkovice převod části plochy na K (komunikace)
216/4 + 216/5 Myslík změna ploch na OH (rozšíření hřbitova)
Možnost nové výstavby v pasivní zátopové oblasti, za předpokladu realizace protipovodňových opatření.
Procento zastavitelnosti vymezené lokality v centru obce ve výši 70 %.
Nastavení výškové regulace budov v blíže specifikované zóně SO (smíšená, obytná plocha) do 12 m.

Příloha 1 - Zastupitelstvem obce schválené žádosti o změnu ÚP
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parcela k. ú. důvod změny
1894/29 Palkovice RD
1944/1 Palkovice RD
2944, 2945 Palkovice včelín, zahrada
1945/6 Palkovice RD
1962 + část 1945/17 Palkovice RD
2464/4 + 644/1 Palkovice RD
2391/7 Palkovice RD
2302/3 Palkovice RD
část 1982/1 Palkovice RD
2410/9 Palkovice RD
1027/15 Myslík RD
2390/13 Palkovice RD
2217/23 + 2217/24 Palkovice RD
2989/14 Palkovice RD
2989/21 Palkovice RD
část 2288 + část 1883/3 Palkovice RD + hospodářství
část 2417/8 Palkovice RD
2693/10 Palkovice RD
808 + 809/11 Myslík RD
1945/5 Palkovice RD
2982/2 Palkovice RD
2987/2 + 2999/3 Palkovice RD
část 2964/3 Palkovice RD
995/4 Palkovice RD
2417/6 + 2417/9 Palkovice RD
2408/34+2408/40+2408/39+2408/38 Palkovice RD
469 Myslík hospodářská budova
1945/8 + 1945/11 Palkovice RD
2065/7 + 2056 Palkovice RD
2297/1 Palkovice RD
2989/1 Palkovice RD
1960 Palkovice legalizace stavby
1780 + 1781/1 Palkovice RD
2136/7 + 2135/7 + 2390/14 Palkovice RD
2678/8 Palkovice zemědělská výroba
2708/7 Palkovice RD
2682/3 Palkovice RD
část 711/5 Myslík farma, RD, hospodářství
850/19 Myslík RD

Příloha 2 - Zastupitelstvem obce neschválené žádosti o změnu ÚP
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bezpečněji pro děti 

I přes omezení příjmů do obecního rozpočtu 
zastupitelé většinově rozhodli, že se výstavba pře-
chodu pro chodce u palkovické základní školy ne-
bude odkládat a s příslibem starosty obce bude 
tento projekt, i přes zveřejněný odklad, opětovně 
zařazen mezi letošní investiční priority.

Mimořádným zařazením bodu do jednání za-
stupitelstva se rozvířila diskuze plná emocí. Nako-
nec však deset ze čtrnácti přítomných zastupitelů 
zvedlo ruku pro to, aby se i Palkovice po více jak 
deseti letech úsilí zařadily mezi obce, které naplní 
běžné standardy v dopravě zvyšující bezpečnost 
dětí u škol. 

Cesta k jeho vybudování byla zdlouhavá, od pr-
votního záměru, svévolného namalování „zebry“ 
na krajskou komunikaci, opakující se snahy tento 
projekt prosadit, s ústními i písemnými výzvami 
rodičů k vedení obce, úpravě chodníků, schvalo-
váním kompetentních orgánů, vyřízení stavebních 

projektů a povolení, přeložkami inženýrských sítí, 
včetně dáním priorit jiným projektům.   

Osobně se domnívám, že ta cesta byla zby-
tečně zdlouhavá. Zároveň vnímám toto rozhod-
nutí za velmi přínosné, jak pro zklidnění dopravy 
u školy, tak i pro větší pocit bezpečí dětí samot-
ných i rodičů.  

Chci uvěřit, že toto rozhodnutí je konečné, a že 
se v letošním roce, v čase senátních voleb, tolik 
požadované stavby dočkají jak současní rodiče 
dětí docházejících do škol, tak i ti, kteří již mají děti 
školou odrostlé a na řešení situace již tolik nelpí.

Ve finále z pohledu rozpočtu se nejedná zase 
o tak velkou finanční zátěž, která by hospodaření 
obce měla nadmíru zatížit.

Zároveň si vážím rozhodnutí zastupitelů i pod-
pory rodičů a občanů obou našich obcí.

Mgr. Petr Gřes, zastupitel
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tak takhle teda ne!!!

V posledních týdnech jsme zaznamenali v obci 
několik případů ničení našeho společného majet-
ku. Přitom obec Palkovice se velmi snaží o to, aby 
zde bylo příjemné prostředí pro zábavu i volný 
čas. Vzadu za tělocvičnou jsme proto také chtěli 
celoročně nechat stany s lavičkami, aby je mohli 
v horkých i deštivých dnech využít např. maminky 
a tatínkové s dětmi na dětském hřišti a další. O to 
více nás mrzí cílené ničení tohoto vybavení, které-
ho jsme byli svědky po prvním červencovém ví-
kendu. Proto prosíme, pokud chcete, aby vše slou-
žilo dále nám všem, chovejte se k vybavení a mo-
biliáři v celé obci ohleduplně a využívejte jej tak, 
aby mohl sloužit i dalším. A pokud náhodou uvidí-
te někoho naše společné zařízení ničit, určitě není 
hanba na to upozornit policii nebo pracovníky OÚ. 

Dále v lokalitě cesty směrem na Kúty jsme před 
dvěma lety vysadili nové aleje, které dotvářejí 
krásný kousek obce. O to více je téměř k pláči, po-
kud uvidíme, že někdo úmyslně nové stromy ničí. 
Tohle je jen jeden příklad, ale i v dalších lokalitách 
v Palkovicích dochází k úmyslnému poškozování 
stromů (samozřejmě, že někdy stromy ničí i zvěř, 
ale tohle s největší pravděpodobností zvěř neudě-
lala). Má pak smysl v podobných věcech pokračo-
vat, když to dopadá takto??? 

Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta
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infOrMace PrO Občany

Prodej dřeva

eKO-KOM – zhodnocení roku 2019

Přelaďte na nový signál

Obec Palkovice prodává palivové, převážně smr-
kové dřevo, délka cca 5 m, průměr cca 18 cm. Do-
prava zajištěna. Cena 600 Kč/m3 vč. 21 % DPH 

+ doprava. Odběr minimálně 6 m3. Pokud máte 
o koupi dřeva zájem, obraťte se na pana Dalibora 
Radu, mob. 725 054 039.

Občané Palkovic a Myslíku vytřídili v loňském 
roce 399,724 t odpadu. 

Díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, 
nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tří-

děného sběru a využití 
odpadů v systému EKO
-KOM se podílely Pal-
kovice a Myslík na této 
úspoře:
emise CO2 ekv. 447, 
285 tun,
úspora energie 
7 790  694 MJ, 
čímž přispěly ke zlepšení 
životního prostředí a sní-
žení „uhlíkové stopy“.
Děkujeme, že třídíte 
odpady.

Ing. Zdeněk Kozel, 
generální ředitel  

EKO-KOM, a.s.

Jak jistě víte, v České republice odstartovala 
druhá vlna televizní digitalizace. Přeladění na nový 
digitální signál DVB-T2 se postupně dotkne všech 
domácností, které přijímají vysílání pomocí ven-
kovní či klasické antény nebo společné antény pro 
bytové domy. 

27. srpna 2020 se definitivně na nový stan-
dard DVB-T2 přeladí vysílač Ostrava  –  Hošťál-
kovice, Ostrava – Hladnov a Frýdek-Místek – 
Lysá hora.

S jakýmikoli dotazy ohledně způsobu přeladění 
nebo jiných technických problémů se můžete obrátit 
na naše telefonní centrum na čísle 2 6113 6113, 

případně na e-mail: info@ceskatelevize.cz
Podrobnější informace jsou zároveň dostupné 

na webu www.digict.cz

Petr Dvořák, generální ředitel České televize

Poznámka redakce: V inzertní části tohoto vydání 
Palkovických listů najdete ohledně této problema-
tiky jednoduchý informační leták.
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Vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci, 
školní rok 2019/2020 je pro nás pro všechny již 

minulostí a musím konstatovat, že byl po všech 
stránkách velmi výjimečný. Pro mne osobně ob-
zvláště. Po dvaceti letech, které jsem strávil ve 
vzdělávacím systému jako učitel, jsem v Palkovicích 
nastoupil do vedoucí pozice, která i za normál-
ních okolností skýtá nepřeberné množství nástrah. 
Změna systému financování školství v České repub-
lice byla ve srovnání s pandemií Covid 19 taková 
lehká rozcvička pro začínajícího ředitele. Uzavření 
škol, které následovalo, již vyžadovalo z hlediska 

nastavení dalšího fungování školy, opravdu velkou 
dávku nasazení. Teď již můžu tvrdit, že jsme mi-
mořádnou situaci, jako škola, zvládli velmi dobře. 
Největší podíl na tom mají samozřejmě všichni vyu-
čující, kteří ve spolupráci s rodiči i žáky nastartovali 
zcela nový systém výuky, který velmi rychle oboha-
til všechny zúčastněné o nové dovednosti. Za vyna-
ložené úsilí děkuji učitelům, rodičům, žákům a také 
všem ostatním zaměstnancům školy.
S pozdravem a přáním krásného a pohodového léta

Mgr. Milan Šponer

ZáKLadní a MateřSKá ŠKOLa PaLKOvice

V duchu známého hitu slavné zpěvačky Věry 
Špinarové se neslo letošní loučení s deváťáky. Ob-
líbenou písničku své třídní učitelky paní Ludmily 
Skarkové vzali za svou palkovičtí deváťáci a její 
slova i melodii použili v různých formách i během 

krátkého, vzpomínkového ohlédnutí za svým pů-
sobením na palkovické základní škole. Loučení 
s učiteli a svými mladšími spolužáky zahájili na 
školním hřišti, kde jim hodně štěstí v životě popřál 
i pan starosta Radim Bača. Pak se za symbolického 

Loučení s deváťáky aneb raketou na Mars 
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posledního zvonění přesunuli k převzetí závěreč-
ného vysvědčení a poté již pozvali do své třídy 
všechny vyučující, aby jim připomněli svou spa-
nilou jízdu základní školou. Úplnou tečku za de-
vítiletou školní docházkou obstaral pan starosta, 
který pozval všechny žáky 9. třídy na oběd na My-
šák Western Ranch. Přejeme všem jen to nejlepší 
v jejich dalších působištích!

Mgr. Milan Šponer
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Organizace Podané ruce, z. s. vznikla v roce 
2000, před 20 lety. Od počátku lidi seznamu-
je s canisterapií,  což  je  terapie, která využívá 
pozitivní působení psa na zdraví člověka. Tato 
aktivita, která má smysl a je přínosná pro zdravé 
i postižené lidi, se stala naším posláním. Dodnes je 
to služba dobrovolnická, stále nebyla registrována. 
Naši canisterapeuté ji tedy poskytují ve svém vol-
ném čase. Jako organizace školíme a testujeme lidi 
(a jejich psy), kteří mají o canisterapii zájem. Každý, 
kdo chce tuto službu poskytovat, musí projít škole-
ním a jeho psí společník povahovými testy. Povaha 
je totiž nejdůležitějším ukazatelem, zda pes může 
canisterapii dělat. Musí být klidný, ovladatelný, 
zvyklý na lidi a nesmí projevit žádným způsobem 
agresivitu.  Jsme vděční, že stále další lidé mají zá-
jem a hlásí se na naše canisterapeutické víkendy. 
Loni jsme získali certifikaci na naše canisterapeu-
tická školení, což je další velký krok vpřed. Letošní 
rok nám všechny akce komplikuje, ale přesto další 
canisterapeutický víkend chystáme na září. 

Týmy – to je vždy člověk a jeho testovaný pes 
- navštěvují různá sociální zařízení pro postižené 

děti a dospělé, pro seniory, ale také školky a školy 
a prezentační akce, kde přinášejí spoustu rados-
ti, rozptýlení, pomoci. Například u autistických 
dětí pes často slouží jako jakýsi most mezi dítě-
tem a ostatními lidmi. Přispívá k lepší komunikaci, 
vytrhuje tyto děti „z jejich světa“, vzbuzuje u nich 
kladné emoce. Hodně radosti mají také senioři, 
kteří si rádi zavzpomínají, polaskají se s pejskem 
a popovídají s jeho doprovodem. 

Bohužel psi mají krátký život, za těch 20 let 
nás opustila spousta skvělých, milých, poslušných 
a věrných psích přátel. Vycvičili jsme je, věnovali jim 
čas a úsilí, svou lásku a péči a oni nám to všechno 
vraceli vrchovatou měrou. A nejen nám, ale všem 
lidem, dětem, dospělým, seniorům, kteří se s nimi 
kdy setkali. Naštěstí přibývají noví čtyřnozí terape-
uté, kteří se do služby vrhají s nadšením, vitalitou 
a důvěrou. O jejich návštěvy je obrovský a neutu-
chající zájem, který je i naším hnacím motorem... 

Chceme při této příležitosti poděkovat všem, 
kdo nás podporují, povzbuzují nás a zajímají se 
o naši práci. Je to pro nás důležité, nejsme na to 
sami. Za podporu děkujeme také Obci Palkovice.

Pokud se chcete o canisterapii dozvědět více, 
zveme vás na naše webové stránky www.podane-
ruce.eu, kde najdete spoustu informací, zajíma-
vostí a fotografií. Také ti, kdo by se do canisterapie 
se svým psem chtěli zapojit, zde najdou všechny 
potřebné údaje.

Bc. Jana Marková, Podané ruce 
– pracovnice public relations (PR)

Seznamte se s „canisterapií“ 

KuLtura a SPOLečenSKý živOt
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Kulturní život v obci

Milí Palkovjané a Myslíkovjané,
léto máme v plném proudu, i když to podle po-

časí moc nevypadá. Ale zase na druhou stranu nás 
netrápí úmorná vedra, kdy se člověku nechce vstát 
z křesla či lehátka na zahradě. A to by bylo opravdu 
škoda, protože se opět po roce vrátilo letní kino, 
tentokrát vždy s doprovodným programem. V den 
vysvědčení paní Pavlíčková uspořádala Deskohraní, 
na které navázalo promítání pahádky  Zlaté pírko. 
O čtrnáct dnů pozděj  jsme přivítali ve volnočaso-
vém areálu za tělocvičnou úžasnou skupinu HTK 
Band, hráli skvěle! Jen to publikum chybělo. Avšak 
na následnou projekci filmu V síti se prostor letního 
kina zaplnil téměř do posledního místa. A teplý letní 
večer tomu určitě také napomohl. V sobotu 11. 7. 
se bohužel kvůli nepřízni počasí nehrálo. Tak dou-
fejme, že se léto umoudří a budeme moci promít-
nout vše, co máme v plánu. Přehled všech termínů 
promítání najdete jak v Palkovických listech, tak na 

webu obce Palkovice i na fcb Obec Palkovice. Před 
každým promítáním je vždy připraven doprovodný 
program, na který jste srdečně zváni. Těšit se může-
te na písničkáře Ondřeje Šimíčka, listování s Luká-
šem Hejlíkem, koncert skupiny Chickaletta, jazzový 
s swingový večer s panem Pavlíčkem, klauna Pepino 
Prcek aj. Občerstvení je zajištěno.

Dovolte mi Vás závěrem pozvat také na Myslík. 
V pátek 28. 8. 2020 se u bývalé školy na Myslíku 
(SKSC) uskuteční již tradiční Myslíkovské odpole-
dne. Začínáme od 17.00. Pro děti bude připraven 
doprovodný program, jehož součástí bude mimoji-
né Deskohraní, Air Brush tetování... Jako předkape-
la vystoupí myslíkovké uskupení muzikantů a večer 
se můžete těšit na zábavu se skupinou KRAKATIT! 
Dlouho u nás nehráli, takže si tuto akci určitě ne-
nechte ujít. Občerstvení zajištěno.

Mějte krásné letní dny a těšíme se na Vás!
Mgr. Hana Brožová
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na kole po Skalickém okruhu za výhledy do beskyd

Naše blízké okolí je protkáno několika ma-
lebnými a nenáročnými cyklostezkami. Jedna 
z  nich  vede  okolo  Skalice  nedaleko  Frýdku
-Místku. V  jejím průběhu vás potěší výhledy 
na  malebné  vrcholky  Beskyd,  ale  i  několik 
sakrálních památek. 17 kilometrů dlouhá cy-
klotrasa nabízí také několik možností občers-
tvení, přátelském pro cyklisty. 

Na trasu začínající ve Skalici se dostaneme 
z Palkovic po komunikaci – cyklotrase č. 6003 přes 
Hlíny do Bašky a z hlavní silnice uhneme vpravo 
k přehradě, kde následuje několik km mírného 
stoupání. Již tady se nám otevírají krásné výhle-
dy na nejbližší vrcholky Beskyd počínaje Kubán-
kovem, přes Metylovskou hůrku, Ondřejník, Velký 
Javorník až po nejvyšší vrchol Lysé hory. Napojení 
na Skalickou cyklotrasu začíná u infomační tabule 
s přehledem flóry a fauny v okolí Skalice, poblíž 
řeky Morávky. V okolí je mimo jiné i naučná stezka, 
tip pro ty, kteří holdují spíše pěší turistice. Dosta-
nete se zde pohodlně i autem a nenáročnou trasu 
můžete projít třeba o víkendovém dni s dětmi.

Cyklotrasa pokračuje vpra-
vo po cestě okolo Skalické 
strážnice (438 m) a vrací se 
zpět do Skalice na hlavní ko-
munikaci z Raškovic směrem 
na Staré město. Orientačním 
bodem je například autobu-
sová zastávka Skalice – Záho-
ří. Nyní nás čeká asi největší 
stoupání na trase, zhruba 
1,5 km, na návrší Skalice. Od-
měnou nám bude pohled na 
místní sakrální památku – kos-
tel svatého Martina v pozdně 
gotickém slohu, která byla 
z větší části financována teh-
dejším držitelem frýdeckého 
panství Janem starším Bruntál-
ským z Vrbna. Stavba byla vy-
svěcena 17. října 1622, za dva 

tiPy na výLety – PaLKOvice a bLíZKé OKOLí

Okolo Skalice 



4/2020

18

Před muzeem ve Skalici se cyklotrasa odklání 
od hlavní silnice a vede směrem přes místní zá-
stavbu a komunikaci až k řece Morávce. U želez-
ného mostu přes řeku můžeme sesednout z kola 
a občerstvit se v místní restauraci Zanzibar pizza. 
Poblíž je také areál s plážovým volejbalem, posta-
ráno je tedy i o zábavu pro nadšence míčových 
her. Další občerstvovna pro kolaře je nedaleko ve 
směru cyklotrasy – v restauraci Kolovna Dobrá. Na 
jídelním lístku najdete chuťovky z grilu, pivo Ko-
níček a spoustu dalšího sortimentu. A především 
perfektní zázemí pro cyklisty se stojany na kola.

Cyklotrasa pokračuje přes Nové Dvory (kolem 
VUHŽ Dobrá) a po mostě pro pěší se stáčí do Sta-
rého města. Zde si můžete prohlédnout neoro-
mánský kostel svatého Josefa vystavěný v letech 
1902-04 (nahradil starší kapli z r. 1765). Jedná se 
o jednolodní neorománskou stavbu s polygonál-
ně zakončeným ustoupeným presbyteriem, s věží 
v průčelí. Oltářní obraz sv. Josefa je dílem vídeň-
ského malíře Heinerla. 

V cíli trasy se můžete rozhodnout, zda pokra-
čovat ve směru na Frýdek-Místek po okruhu ko-
lem Olešné, nebo se do Palkovic přesunete opět 
přes Bašku a Hlíny.

Přes Morávku za občerstvením 

informace:
Cyklotrasa: 

Staré Město (0 km) – (A), Skalice – (B), Skalické muzeum – (C),
Dobrá – (D) Nové Dvory

CÍLOVÝ BOD: 
Staré Město (17 km)

Adresa Skalického muzea:
Skalice 14, Skalice, 739 08 

Kontakt pro objednání prohlídky: Tel: 704 240 714

roky tedy oslaví 400 let od svého vzniku. V těsné 
blízkosti kostela najdeme také turistický rozcestník 
s dalšími možnostmi pro pěší. Na kole pokračujeme 
po cyklotrase ve směru na Staré město až k místní-
mu Kulturnímu domu, kde se nachází také Skalické 
muzeum. Prohlídka dokumentuje historii oblasti 
a regionu, osobnosti či dějiny školství a pedagogiky 

a trvá zhruba 120 minut. „Máme zde mnoho regio-
nálních zajímavostí, mimo jiné Slezské písně pode-
psané Petrem Bezručem,“ říká Miroslav Melichařík, 
který měl v minulosti na starosti prohlídky muzea 
a informace o otvírací době. Ta je stanovena pouze 
na první neděli v měsíci, na prohlídku se ale můžete 
domluvit i individuálně, telefonicky.



4/2020

19

Seniorské bilancování

Léto máme v plném proudu a také naše čin-
nost se pomalu po zdravotních omezeních rozjíždí. 
Společenské palkovické léto jsme zahájili ve středu 
17. června v SKSC na Myslíku při tradičním smažení 
vaječiny. Sešlo se nás tentokrát asi 65 zájemců (plus 
několik hostů) a na vaječinu jsme spotřebovali 260 
vajec. Všemu přihlížela Televize Polar, a tak se může-
te na její záběry podívat v Palkovickém miniexpresu 
na adrese https://polar.cz/porady/palkovicky-mi-
niexpres/palkovicky-miniexpres-21-06-2020-16-54. 
Jako tradičně v poslední době, tak i tentokrát, držel 
při smažení „taktovku“ pan Ota Brudný a jeho vý-
tvory všem znamenitě chutnaly. 

SeniOr KLub

Další naší akcí byl dlouho očekávaný zájezd, 
který se uskutečnil ve středu 15. července na 
Prostějovsko. Naším prvním cílem byla Palírna 
U Zeleného stromu v Prostějově, která je nejstarší 
palírnou v Evropě, když svou činnost započala již 
v roce 1518. Seznámili jsme se s historií, postupem 
výroby, stáčírnou, sklepy na dozrávání, vyrábě-
nými značkami a také jsme vyzkoušeli tři vzorky 
z místní produkce. V podnikové prodejně jsme si 
na závěr exkurze mohli část produkce zakoupit. 
A tašek s výrobky bylo poměrně dost.

Potom jsme pokračovali v cestě do Brodku 
u Konice, kde jsme navštívili vzorovou bylinkovou 
zahradu Naděje paní Mgr. Jarmily Podhorné. Ta 
nám povyprávěla o vlivu některých bylin na naše 
zdraví a o náročnosti výroby produktů její firmy. 
Další zaměstnankyně nás při procházce zahrád-
kou podrobně seznámila s jednotlivými bylinkami 
a jejich účinkem na naše zdraví. Několik zájemců 
navštívilo poradnu paní magistry a ta jim doporu-
čila příslušné léčebné bylinné přípravky. Ty jsme si 
pak mohli zakoupit v přilehlé podnikové prodejně, 
podobně jako rostlinky v květináčích pro domácí 
pěstování.
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Na středu 19. srpna plánujeme tradiční smažení 
bramborových placků na dvoře Penzionu U Bačů 
a 16. září zájezd na Slezskou Hartu a na státní zá-
mek Raduň. Na tomto zájezdu však máme pouze 
omezený počet míst! Vše se včas dozvíte na plaká-
tech ve vývěsních skříňkách.

V měsíci srpnu oslaví svá kulatá životní jubilea 
paní Emilie Halešová, Mgr.  Jarmila  Lederová 
a pan Miroslav Žídek, všichni z Palkovic. V září pak 
paní Ludmila Radová, pan Václav Mičulka, paní 
Jarmila Šupinová a Marie Olivová, opět všichni 
z Palkovic. Všem oslavencům přejeme k jejich ju-
bileu pevné zdraví, dobrou životní pohodu a také 
trochu toho nezbytného štěstí.

Za výbor Senior klubu Jiří Bužek

a co nás čeká?

Společenská rubrika

Následující zastávku jsme uskutečnili v Čechách 
pod Kosířem, kde jsme si prohlédli zrekonstruo-
vané zámecké prostory jižního křídla klasicistního 
zámku a přilehlý park. Seznámili jsme se s historií 
zámku a zhlédli jsme celou řadu kreseb a obra-
zů Josefa Mánesa, který na zámku často pobýval. 
Cestou domů jsme ještě udělali krátkou zastávku 

v Kostelci na Hané, kde jsme navštívili Červený 
domek, ve kterém trávil posledních 19 let svého 
života náš známý básník slezského lidu Petr Be-
zruč. Zájezdu se zúčastnilo 47 velmi spokojených 
cestovatelů.
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SPOrt

Ideální sportovní podmínky maximálně do-
stupné pro individuální sportování i sportovní 
zážitek s kamarády či rodinou, nabízí víceúčelo-
vé hřiště s umělým povrchem, dvěma tenisovými 
kurty a zázemím.

Plně funkční sportoviště s osvětlením, zastřeše-
ným posezením s možností grilování je k dispozici 
všem zájemcům. Mimo členy oddílu Tenisu a bad-
mintonu TJ Sokol Palkovice, jsou využívány i příleži-
tostnými hráči tenisu, nohejbalu a malého fotbalu. 

Ten, který jednou tenis zkusil ví, že rekreačně 
není časově ani cenově náročný, skvěle se se svým 
spoluhráčem pobaví, zasportuje a pro své tělo 
udělá v dnešní svízelné době dost pro regeneraci. 

Stačí málo, uvědomit si co chci pro sebe v ob-
lasti sportu udělat, kolik času a jaké úrovně chci 
dosáhnout. 

Tenisem výrazně podporujete svou fyzikou 
kondici. Oproti běhu zatěžujete své tělo dynamic-
ky všemi směry. Nezatěžujete jen spodní část těla, 
ale tím, že měníte rychlost, směr, děláte výskoky, 

skluzy, jdete do podřepů, dáváte do pohybu sílu 
celých paží, podobně jako u volejbalu, posilujete 
své tělo všestranně.  A zároveň pohybem na čers-
tvém vzduchu posilujete svou imunitu.

Stačí mít chuť, zarezervovat si kurt, přijít v tenis-
kách a začít hrát. Můžete i sami. Pro nácvik je urče-
ná tenisová stěna. Záleží jen na vás samotných, zda 
chcete pro své tělo něco udělat v blízkosti domova, 
po hodině se vrátit do rodinného života, práce ko-
lem svého domu a zahrady s dobrým pocitem, že 
jsem taky udělali něco pro své tělo a mysl. 

TJ Sokol Palkovice vám nabízí využití tohoto 
sportoviště, zapůjčení tenisových raket i míčků 
a zároveň vám individuálně poskytne základní in-
formace pro hru tenisu. 

V případě zájmu neváhejte a kontaktujte nás. 
Zarezervujte si prostřednictvím webových stránek 
tenisové kurty, nebo nám zavolejte na číslo 608 46 
86 23 a my vám vyjdeme vstříc. 

Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice

Hrejte tenis – sportujte a bavte se
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Mezinárodní fotbalový turnaj o pohár starosty Obce Palkovice

V Palkovicích se v červenci uskutečnil Meziná-
rodní fotbalový turnaj o pohár starosty Obce Palko-
vice. Hrálo se ve dvou skupinách: muži (mladí) a tzv. 
„Stará garda“ (hráči nad 35 let). 

V kategorii mužů nastoupila družstva – Staříč, 
Chlebovice, Místek a Palkovice. Za „Starou gardu“ 
– hosté ze Slovenska Velký Grob, dále Metylovice, 
Lhotka a Palkovice.

I když počasí nebylo zrovna ideální na dobré ná-
ladě to neubralo. Všechny účastníky přivítal starosta 
obce Radim Bača a fotbalový rozhodčí Pavlín Jirků. 
Předseda místního fotbalového klubu Josef Bílek 
předal starostovi obce při příležitosti jeho životního 
jubilea fotbalový dres s číslem 50. A pak již přišlo na 
řadu fotbalové klání. Hrálo se urputně a bojovně, 
ale v duchu fair play. Ve skupině hrál každý s kaž-
dým a opravdu se bylo na co dívat. O pohár staros-
ty se bojovalo až do konce. 

V kategorii mužů vyhrály domácí Palkovice, kte-
ré neprohrály ani jeden zápas.

Ve „Staré gardě“ se o první místo utkala Lhotka 
s Metylovicemi a po základní době byl stav tohoto 
utkání 0:0. Takže na řadu přišly penalty, v nichž byla 
úspěšnější Lhotka.

Vítězové obou skupin si odvezli poháry a ostatní 
pak pěkné fotbalové medaile. 

Nejlepším střelcem byl Lukáš Slanina z Palkovic. 
Nejlepším brankářem Martin Žídek z Metylovic, 
který v základní části nedostal ani jeden gól, čímž 
se nemohl pochlubit žádný jiný brankář. 

Po skončení turnaje si všichni pochutnali na 
skvělém guláši a živáňské. A samozřejmě nemohlo 
chybět pivečko a něco ostřejšího. Takže jsme si ale-
spoň trochu vynahradili Pivní a gulášové slavnosti, 
které se z důvodu koronavirové pandemie nemohly 
konat. 

Fotbalový turnaj se vydařil, za což patří poděko-
vání všem organizátorům.

Výsledky:

Muži:
1. Palkovice
2. Staříč
3. Místek
4. Chlebovice

Stará garda:
1. Lhotka
2. Metylovice
3. Velký Grob
4. Palkovice

Martina Mertová
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SPOLKy v Obci

První červencový víkend 
byl ve znamení oslav 90. vý-
ročí založení Sboru dobro-
volných hasičů v Palkovicích. 
Bohužel vzhledem k aktuál-
ně platným epidemiologic-
kým opatřením musela akce 

proběhnout bez přítomnosti veřejnosti, pouze za 
účasti členů a hostů z okrsku č.13 - Kozlovice.

V hasičské zbrojnici byla vystavena technika, 
kterou si mohli přítomní prohlédnout a poté vyšel 
slavnostní průvod v čele s vlajkonoši z hasičárny 
směrem k Restauraci pod Habešem. Zde se konala 
slavnostní Valná hromada i za přítomnosti starosty 
a místostarosty obce. Mimo jiné zazněla i zpráva, 
díky které jsme si zase po delší době připomenuli 
historii našeho sboru...

Již 90 let usínají večer co večer občané Palkovic 
bez obav z požáru. Tehdy před 90 lety byl založen 

Sbor dobrovolných hasičů. Oheň neznamená pro 
člověka vždy jen pomoc, ale mnohdy se stal ne-
bezpečím, kterému šlo jen s námahou čelit. I v Pal-
kovicích se oheň stal podnětem k založení sboru, 
a to po požáru domku Karla Mičulky v roce 1929. 

SdH Palkovice slavil 90 let od svého založení 
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Na den 6. července 1930 byla svolána ustavující 
valná hromada. Za účasti 60 členů a velkého počtu 
hostů. Při založení sboru byl rovněž ustaven diva-
delní kroužek. Rok 1932 byl pro náš sbor význam-
ný tím, že bylo schváleno konání Župního sjezdu 
hasičstva v Palkovicích. Při této slavnosti byl polo-
žen základní kámen hasičské zbrojnice. 

Mezi významná leta v období trvání sboru pa-
třil rok 1936. Na výroční členské schůzi bylo roz-
hodnuto započít s výstavbou zbrojnice. Nakonec 
byla uzavřena dohoda o půjčce s místní záložnou 
ve výši 25000 Kčs. Časně zjara bylo započato s vý-
stavbou a o velkém nadšení svědčí i to, že 12. čer-
vence 1936 byla stavba dokončena. Při slavnost-
ním otevření bylo vysloveno poděkování všem 
členům i ostatním občanům za finanční i pracovní 
účast na jejím vybudování.

V období 1938-1945 měly organizace zakázané 
kulturní i jiné činnosti. Ani oslava 10. výročí sboru 
tehdy nebyla úřadem povolena. V letech 1945-1950 
byla obnovena akceschopnost požárního sboru. 
Jednotka byla vybavena novou technikou a vý-
strojí. V roce 1947 bylo zakoupeno vozidlo Praga. 
V roce 1962 bylo rozhodnuto spolu s MNV postavit 
na dvoře požární zbrojnice garáž pro dvě vozidla. 
Zde nám s výstavbou částečně vypomohla jednota 
Sokol Palkovice. V roce 1966 byly povodněmi v obci 
způsobeny značné škody jak na komunikacích, tak 
i na ostatním majetku. Na dvoře i v garážích zbroj-
nice bylo půl metru vody. To samé se opakovalo 
za tři dny. V roce 1977 bylo našemu sboru přiděle-
no nové vozidlo Robur LO3000. Sbor měl také svůj 
Dechový soubor s názvem „Palkovjanka“, který se 
účastnil několika přehlídek dechových hudeb.

Období mezi rokem 1980-1990 bylo ve zna-
mení preventivních prohlídek v domácnostech 
ve spolupráci s MNV Palkovice. Během roku 1983 
byl uskutečněn nábor mladých požárníků, kteří se 

pod vedením bratra Zbranka zúčastnili soutěže 
hry Plamen.

Během let 1990-2000 se začalo více spolupra-
covat s obcí při pořádání různých akcí.

V roce 1997 zasáhly Palkovice opět větší zápla-
vy, což prověřilo akceschopnost naší jednotky.

Období let 2000-2010 bylo v duchu poháro-
vých a jiných soutěží. V roce 2004 předčasně ode-
šel náš dlouholetý starosta sboru Miloslav Menšík, 
který byl zároveň jednatelem okrsku 13. V něm 
jsme ztratili organizátora a obětavého člověka. Na 
jeho památku jsme pojmenovali soutěž na sjez-
dovce „Memoriál Miloslava Menšíka“. V roce 2005 
se technika rozrostla o dýchací přístroje, repaso-
vané vozidlo CAS 32 T815, které bylo zakoupeno 
z finančních prostředků OÚ Palkovice. V návaz-
nosti na zakoupení nové techniky museli členové 
zásahové jednotky absolvovat řadu pravidelných 
školení. V dalším roce přibyly transportér Wolks-
wagen 4x4 a vozidlo Avia Furgon pro přepravu 
osob. V roce 2009 jsme za finančního přispění OÚ 
nechali zhotovit hasičský prapor. Jeho žehnání 
proběhlo 6. 12. 2009.

Období 2010-2020 bylo pro náš sbor poměrně 
plodné. Požární sport se stále stával oblíbenější, 
soutěží přibývalo a nebylo výjimkou, že se naše 
sportovní družstva zúčastnila i 30 soutěží za rok. 
Především jsme se však soustředili na soutěže 
v rámci Beskydské ligy. Tady bychom vyzdvihli rok 
2017, kdy družstvo 35+ získalo celkové vítězství 
a družstvo mužů obsadilo celkové 3. místo. Dařilo 
se nám i v organizování různých kulturních akcí. 
Naše plesy se staly nejnavštěvovanějšími v obci 
a návštěvnost několikrát přesáhla hranici 400 ná-
vštěvníků. Obnovil se kroužek mladých hasičů pod 
současným vedením Jana Onderky a Kamila Mazu-
ra. Tradicí se stala možnost rekreace našich členů 
v našem karavanu v kempu na Pasohlávkách. Pro 
členy se pořádaly různé zájezdy, navštívili jsme Ra-
tíškovice, Šatov, Plže, Čejkovice, Starý Poddvorov, 
Milotice, Blatnička, ale také například přečerpávací 
elektrárnu Dlouhé Stráně apod. Vybavenost výjez-
dové jednotky se posunula také o pár kroků vpřed. 
Určitě za zmínku stojí pořízení DA Avia, mikrobusu 
Mercedes Benz a bezplatný převod repasované 
CAS 32 T815 do našeho sboru. Největší událost 
tohoto období se uskutečnila v roce 2015 a 2016 
kdy obec provedla celkovou rekonstrukci hasičské 
zbrojnice a okolního prostranství a našim členům 
vzniklo moderní zázemí a v obci vyrostla stavba, 
která se stala jednou z dominant naší vesnice.

Výbor SDH Palkovice
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SPOLečenSKá rubriKa

Zlatá svatba manželů 
vítězslava a Marie Seibertových z Palkovic 

Zamilovat se je jednoduché,
ale milovat se po celý život,
je zcela mimořádné.

Dne 20. června 2020 oslavili významné ju-
bileum 50. výročí svatby manželé Vítězslav  
a Marie Seibertovi.  

Jak zlaté kroužky na rukou se třpytí,
tak krásné ať je vaše společné žití.
Svatební polibek, ať Vás po celý život hřeje.

Do dalších let společného života přejeme hodně 
zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ  
předsedkyně Karla Menšíková,  

redakční rada Palkovických listů, 
rada a zastupitelstvo obce.

blahopřejeme

Všechno nejlepší, hodně štěstí,
lásky a dlouhý život v kruhu lidí, 
kteří Vás mají rádi a jsou Vám oporou.

V měsíci červnu oslavily své krásné životní 
jubileum paní Anna Stavinohová, 80 let, paní 
Anna Mertová, 91 let, paní Marie  Krčová, 
91 let všechny z Palkovic. V měsíci červenci sla-
vil své krásné narozeniny pan Břetislav Damek, 
92 let z Palkovic. Na Myslíku se v měsíci čer-
venci také slavilo. Krásné narozeniny měla paní  
Božena Bušová, 80 let.

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

Za komisi KPOZ  
předsedkyně Karla Menšíková, redakční rada  

Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.
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Zlatá svatba manželů 
Josefa a Ludmily novákových z Palkovic

Padesát let spolu,
to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco...
Ale na Vaší lásce nic,
přejeme šťastných let co nejvíc.

Dne 11. července 1970 v krásném létě, spo-
jili své životy paní Ludmila a Josef Novákovi.

Za 50 let krásného manželství svým třem 
dcerám a vnoučatům dávali a dávají vše – lás-
ku, péči, bohaté zkušenosti a hlubokou mou-
drost.

Společnou cesta je protkána vzájemnou 
láskou, úctou, sympatií i pochopením jedno-
ho k druhému. Přeji Vám, aby radostná poho-
da vyplnila všechna další leta. A abyste všech-
ny příští dny a roky prožili ve zdraví, štěstí, klidu 
a spokojenosti.  

Gratulujeme k Vaší zlaté svatbě.

Za komisi KPOZ 
 předsedkyně Karla Menšíková, 

redakční rada Palkovických listů,  
rada a zastupitelstvo obce. 11. 7. 1970

11. 7. 2020
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HOLKy v aKci

Máme léto a s ním bývá 
spojené grilování. Dnes už 
griluje prakticky každý, dalo by 
se říci, že je to taková společen-
ská událost, ne-li přímo trend. A právě 
proto se budeme v dnešním kulinářském vydání 
zabývat grilováním. V dnešní době nepotřebuje-
me být žádným odborníkem, abychom si doma 
v kruhu rodiny či s přáteli nemohli dopřát chut-
né grilované speciality. Máme plno knih a publi-
kací o grilování, případně máme internet, kde se 
o tom dozvíme úplně všechno. Ale jek se v tom 
všem zorientovat? My vám „vypíchneme“ několik 
základních poznatků, které by vás měly dovést ke 
spokojenému grilování. Vždy začínáme grilem.                                                                                                
Úspěch grilování stojí a padá právě na správném 
výběru grilu. V dnešní době je na trhu nespočet 
různých typů a druhů. Vybere si určitě každý. Při 
koupi grilu bychom si měli udělat jasno v tom, kde 
budeme grilovat (uvnitř domu či venku), pro kolik 
lidí to asi bude ( jak velký gril), jak často budeme 
grilovat (kvalita a udržitelnost grilu) a v neposlední 
řadě, kolik peněz jsme ochotni do grilu investovat 
(typ grilu, značka). S ohledem na různé obchod-
ní akce zde klidně může platit, že za málo peněz 
bude hodně muziky. Správný prodejce (nejlépe 
specializovaný) vám po sdělení těchto informací 
umí nabídnout ten ideální produkt.

Můžeme si vybírat ze tří zdrojů energie: dřevě-
ného uhlí, plynu a elektřiny. Každý z nich má své 
výhody i nevýhody. 

Grily na dřevěné uhlí mají svůj půvab (otevře-
ný plamen, obláčky kouře, typická vůně a praskání 
ohně…). Na druhé straně jsou grily na dřevěné uhlí 
náročnější na údržbu (časová náročnost na přípra-
vu, kvalita uhlí, čištění grilu, likvidace popela, …) 
a také bude složitější udržovat tu správnou teplo-
tu, případně se budeme muset potýkat s odkapá-
vajícím tukem do ohniště.  

U plynových grilů nám všechny tyto „problé-
my“ odpadají. Stačí nám mít k dispozici tu správ-
nou plynovou bombu. Z hlediska časové přípravy 
i údržby jsou tyto grily velice vhodné. O typickou 
vůni po dřevěném uhlí v tomto případě nemusíme 
přijít, stačí mít v topeništi položenou speciální kra-
bičku s dřevěnými lupínky, které se o tento zážitek 
spolehlivě postarají (správný prodejce vám to umí 
nabídnout). Nespornou výhodou plynových grilů 
je snadná regulace a udržení konstantní teploty 

grilování. Mají velmi kom-
fortní ovládaní. K zapále-

ní nám stačí otočit knofl íkem 
a zmáčknout tlačítko (záleží na 

vybavení grilu). V neposlední řadě jsou 
tyto grily dostatečně bezpečné (v dnešní technic-
ké době už umí hlídač plamene pohlídat hořák, 
aby nedošlo k maléru). 
Elektrické grily se dají na rozdíl od obou před-

chozích typů používat kdykoliv a kdekoliv. Klidně 
i uvnitř malé místnosti. Stačí mít správnou přípoj-
ku elektřiny a jde se na věc. Snad mezi jejich ne-
výhody můžeme počítat jen menší rozměry a ná-
kladnější provoz. Zde bychom ale určitě vyzdvihli 
jejich univerzálnost a rychlost přípravy. Přijde vám 
nečekaná návštěva, venku je sychravý podzim a vy 
dostanete chuť na grilovaný steak. K nezaplace-
ní! Vytáhnete svého pomocníka a v krátké době 
máte ugrilováno. Takže se opravdu nebojte niče-
ho a směle do toho!

Gril bychom měli a teď si řekneme několik zá-
kladních informací o správných potravinách ke 
grilování. Grilovat se dají prakticky všechny druhy 
potravin (maso, ryby, zelenina i ovoce). Platí zde 
ovšem několik zásad a pravidel. 
Maso ke grilování musí mít tu nejvyšší mož-

nou kvalitu. Tady se nám žádné kompromisy nevy-
platí. Vždy platí kupovat maso čerstvé a s menším 
obsahem vody (nikdy přímo negrilujeme zmraže-
né maso!). Co se tuku v mase týče, ideální jsou 
plátky s jemným tukovým „mramorováním“. Čistě 
libové maso není vhodné, to by se nám vysušova-
lo, příliš tučné by naopak tukem zbytečně zane-
řádilo gril a nadměrně kouřilo. Čím budou plátky 
masa tenčí, tím budou rychleji hotové a méně vy-
sušené. 
Drůbeží maso  je velmi choulostivé na kvalitu. 

Pokud jej máme zmrazené, je potřeba ho dosta-
tečným předstihem nechat rozmrazit a poté dobře 
opláchnout pod tekoucí vodou. Aby si drůbež za-
chovala svoji typickou chuť, je potřeba maso vždy 
marinovat v oleji nebo grilovat s kůži. Během gri-
lování je doporučené potírat olejovou marinádou. 
Ryby ke grilování musí být vždy čerstvé. Před 

grilováním ukládáme rybu na několik hodin do 
chladničky (maximálně jeden den). Ryby je mož-
no grilovat celé, ovšem vždy musí být vykuchané 
a zbavené šupin. U přípravy platí pravidlo „tři o“, 
tj. očistit, okyselit, osolit.
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Grilované švestky v šunkovém kabátku

vepřový steak plněný špenátem

Na čtyři porce potřebujeme:

16 švestek
8 plátků syrové (sušené) šunky

Švestky omyjeme a vypeckujeme tak, aby zůstaly 
celé. Plátky šunky překrojíme podélně na polovinu. 

Jednotlivé plody ovineme pevně šunkou (asi dva-
krát dokola, podle toho si nakrájíme šunku). 

Vezmeme 4 jehlice na špíz a napícháme vždy 
4 slaninou ovinuté švestky na jehlici těsně vedle 
sebe. Grilujeme krátce tak, až bude šunka křupavá, 
ne však spálená. Ihned podáváme. 

Na čtyři porce potřebujeme:

4 steaky z vepřové kýty (asi 3 cm silné)
400 g čerstvého špenátu
1 šalotku
1 stroužek česneku
1 lžičku másla
2 lžíce smetany
sůl, pepř

Maso opláchneme studenou vodou a osušíme. 
Potom do každého plátku prořízneme kapsu. Špe-
nát očistíme a blanšírujeme ve velkém hrnci s vařící 
vodou cca 3 minuty (blanšírování spočívá v krátko-
dobém spaření potraviny ve vařící vodě a v násled-
ném prudkém ochlazení ve studené vodě s ledem). 
Necháme na sítu okapat a vychladnout. Cibuli 
a česnek oloupeme a nakrájíme na malé kostičky. 
Chladný špenát vymačkáme, nasekáme nahrubo 

Zelenina  ke  grilování vystoupila ze stínu 
„přílohy“ a vstoupila do kategorie „hlavního jíd-
la“. Grilovat můžeme téměř každou zeleninu od 
A (atyrčok) až po Ž (žampión). Je vhodné zeleninu 
před grilováním marinovat, získá tím svěží a mi-
mořádnou chuť. Je ale potřeba mít na paměti, že 
každý druh či velikost má odlišnou dobu grilování, 
proto je potřeba toto zohlednit při samotné tepel-
né úpravě. Ten správný čas dosáhnete „dlouhodo-
bým zkoušením“. Hlavně se toho nebát. 
Ovoce ke grilování, ač to zní jakkoliv zvlášt-

ně, může být tou správnou grilovací tečkou. Zde 
hovoříme o grilovaných dezertech. Ovoce, kte-
ré chceme grilovat, by mělo mít pevnou dužinu. 
Můžeme grilovat jablka, hrušky, broskve, meruňky, 
melouny, ananas, mango a klidně i banány. Před 
grilováním je potřeba ovoce řádně omýt a odstra-
nit z něj jádra a stopky. Jablka a hrušky lze grilovat 
ve slupce, nakrájená na silné plátky, nebo vykrojí-
me jádřinec a naplníme džemem, ořechy či bru-
sinkami. Banány vždy grilujeme ve slupce a poté 
slupku podélně rozřízneme a dužinu snadno vy-
bereme lžičkou.

Ještě, než půjdeme grilovat, řekneme si něco 
o marinádách. Jako marinádu označujeme omáč-
ku, do které se grilovaná potravina předem naloží. 
Většinou se marinády připravují z oleje a koření, 

případně z čerstvých bylin. Potraviny se do ní vklá-
dají tak, aby byly celé ponořené. Doba ponoření 
závisí na intenzitě marinády a chutí grilovaného 
jídla. Ryby se marinují krátce, aby marináda nepře-
kryla jejich přirozenou chuť. Ostatní masa se ma-
rinují déle, vždy podle druhu a chuti. Existuje celá 
řada zajímavých marinád, a právě proto bychom 
se měli řídit vlastní chutí a neměli bychom se bát 
vyzkoušet i netradiční kombinace. Před vlastním 
grilováním bychom měli potraviny z marinády vy-
jmout a nechat dobře okapat, aby nedocházelo 
k připalování. 

Tak a teď už konečně jdeme grilovat. Mějme ale 
vždy na paměti, že gril musí být předem rozehřátý 
na grilovací teplotu. Nikdy nepokládáme potravi-
ny na gril, který se teprve nahřívá! 

Dnes si představíme typické letní evropské 
menu. Snad si každý příznivec grilování přijde na 
své!

Předkrm: Švestky v šunkovém kabátku
Hlavní chod 1: Vepřový steak plněný špenátem
Hlavní chod 2: Pstruh ve slaninovém kabátku
Hlavní chod 3: Plněný lilek
Přílohy: Okurkový salát, červený salát
Desert: Zkaramelizovaná jablka se zmrzlinou
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Pstruh ve slaninovém kabátku 

Plněný lilek 

Okurkový salát s koprem nebo estragonem

Na čtyři porce potřebujeme:

4 vykuchaní pstruzi (čerstvou rybu vám rád vyku-
chá dobrý prodejce)
2-4 plátky anglické slaniny na každou rybu šťáva 
z jednoho citronu
2 lžíce worcesteru
sůl

Ryby zvenčí i zevnitř opláchneme pod stude-
nou vodou a osušíme. Maso pokapeme zvenčí 
i zevnitř několika kapkami citronové šťávy a oso-
líme. Do břišní dutiny rozetřeme trochu worces-
teru. Pro malé ryby ( jako pstruh) se prodávají 
speciální drátěné košíčky, v nichž lze grilovat 
rybu celou, aniž by se nám rozpadla. Drátěné ko-
šíčky tedy vyložíme anglickou slaninou tak, aby 

pokrývala celou rybu. Vložíme pstruhy a košíč-
ky uzavřeme. Pstruhy grilujeme z každé strany 
cca 5 minut, až je slanina křupavá. Slaninu nejí-
me. Rada na závěr: slaná chuť slaniny nám rybu 
částečně osolí, proto solíme opatrně a případně 
dosolíme až hotovou rybu na talíři. Podáváme 
s čerstvým okurkovým salátem.

Na čtyři porce potřebujeme:

2 středně velké lilky
4 plátky krájeného kozího sýra
4 plátky syrové (sušené) šunky
olej na potření zelené olivy (např. plněné paprikou)   

Lilky omyjeme, osušíme a ze střední části plo-
dů nakrájíme osm plátků o síle 2-3 cm. Plátky 
vodorovně rozkrojíme co nejhlouběji tak, aby 
vytvořily kapsu. Sýr a šunku nakrájíme na vhod-
nou velikost a vsuneme do každé kapsy. Plátky 
lilku zvenčí lehce potřeme olejem. Naplněný lilek 

grilujeme tak dlouho, dokud se sýr neroztéká. 
Nakonec několik oliv nakrájíme na plátky a po-
dáváme spolu s lilkem.

Použijeme čerstvé okurky (nejlépe ty z vaší 
zahrádky), které se nastrouhají a ochutí naslád-
lou smetanou a čerstvým koprem. Pokud jsou 
okurky hodně vodnaté, tak je předem podélně 

rozkrojíme a odstraníme jádra. Podle chutí oso-
líme a opepříme. Druhou variantou salátového 
dresinku je místo kopru použít estragon (pelyněk 
estragon zvaný pelyněk kozalec).  

a vložíme do misky. Nakrájenou cibuli a česnek 
podusíme na másle, až zesklovatí, přidáme špenát, 
ochutíme solí, pepřem a zjemníme smetanou.

Takto připravenou špenátovou náplň vkládá-
me lžičkou do naříznutých kapes v mase. Otvor 

sepneme párátkem, ať náplň nevyteče. Takto při-
pravené steaky grilujeme z každé strany přibližně 
2 minuty.

Podáváme s teplou bagetou (krátce jí ohřeje-
me na grilu) nebo červeným salátem.
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červený salát

Grilovaná jablka 

Na přípravu potřebujeme:

1/2 kg rajčat
1/2 červené papriky
1/2 svazku hladké petrželky
1 červenou cibuli
2 lžíce červeného vinného octa
3 lžíce bodlákového oleje
sůl, pepř
hořčice (na špičku nože)

Rajčata omyjeme a nakrájíme na osminky. Pa-
priku, omyjeme, odkrojíme vrchní část, odstra-
níme semínka a bílá žebra. Dužinu nakrájíme na 
tenké kroužky. Petrželku omyjeme, osušíme, otr-
háme lístky a nasekáme najemno. Cibuli oloupe-
me a nakrájíme na jemné kroužky.

Jako dresink smícháme olej s octem a hořčicí, 
dochutíme solí a pepřem. Nakonec promícháme 
rajčata, papriku, cibuli a petrželku a vše přelijeme 
dresinkem.

Ovoce omyjeme a osušíme. Jablka rozpůlí-
me a vykrojíme jadřince. Poté nakrájíme na silné 
plátky (kolečka). 

Položíme na rošt grilu a grilujeme krátce po 
obou stranách. Ke konci posypeme cukrem, který 
nám krásně zkaramelizuje. 

Ihned podáváme, můžeme servírovat s kopeč-
kem zmrzliny.

HOLKY V AKCI VÁM PŘEJÍ KRÁSNÉ LÉTO 
SPOJENÉ S GRILOVÁNÍM 

A DOBROU CHUŤ.

ilustrační foto
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POZvánKy na aKce
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Více informací na: www.palkovice.cz
a www.facebook.com/ObecPalkovice

BĚŽECKÝ ZÁVOD 
Palkovice - Kubánkov - Palkovice 2020
9. ročník Memoriálu Antonína Řezníčka

Prezentace:
15.30 – 16.45 (areál tělocvičny Palkovice)
KATEGORIE:
A HLAVNÍ ZÁVOD (17 km)
Muži:
 A:  do 34 let
 B:  35 - 44 let
 C:  45 - 54 let
 D:  55 - 64 let
 E:  nad 65 let
 F:  muži Palkovic

B ZÁVODY MLÁDEŽE
ročník 2015 a mladší - 200 m
ročníky 2013 - 2014 - 200 m
ročníky 2011 - 2012 - 400 m
ročníky 2009 - 2010 - 600 m
ročníky 2007 - 2008 - 800 m
ročníky 2005 - 2006 - 800 m
ročníky 2003 - 2004 - 800 m
(délka tratě je shodná pro dívky i chlapce)

Start hlavního závodu v 17 hodin
Starty kategorií mládeže od 17:05

Startovné:
 -  v kategorii dospělých 100,- Kč
 -  kategorie mládeže bez startovného

Obec Palkovice Vás zve na

pátek 28. srpna 2020
VOLNOČASOVÝ AREÁL ZA TĚLOCVIČNOU GPS: 49°38‘11.104“N, 18°18‘56.704“E

Ceny:
 -  poháry pro první tři v každé kategorii hlavního závodu
 -  pohár pro prvního muže a první ženu v absolutním
  pořadí hlavního závodu
 -  věcná cena pro prvního muže a první ženu
  na vrcholu Kubánkova
 -  pamětní medaile pro prvních 100 účastníků hl. závodu
 -  medaile pro první tři v každé kategorii závodu mládeže
 -  tombola pro všechny účastníky hlavního závodu

Popis tratě hlavního závodu:
 -  délka 17 km
 -  povrch - střídavý - asfalt, chodník, lesní cesty
 -  převýšení - 370 m
Start a cíl - areál tělocvičny v Palkovicích (320 m.n.m.)
(prezentace, vyhlášení výsledků, sprchy, šatny)
Vrcholový kulminační bod - Kubánkov (661 m.n.m.)
(občerstvení)

Zázemí:
 -  šatny, sprchy a občerstvení zajištěno pro všechny účastníky

Informace:
Martina Mertová, mobil: +420 736 472 247

Upozornění:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!!!

Ženy:
 G:  do 34 let
 H:  35 - 44 let
 I:  nad 45 let
 J:  ženy Palkovic
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inZerce

1  Objevuje-li se na vaší obrazovce 
logo HD, přeladění se vás netýká.

2  Vidíte tuto ikonu? 
Zpozorněte. 
Přechod na DVB-T2 
se vás může týkat. 
Přeladit můžete ihned!

I TADY SE MĚNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 
PŘELAĎTE NA NOVÝ SIGNÁL DVB-T2 VČAS
V celé České republice se mění starý televizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně dotkne 
všech televizorů, které přijímají pozemní vysílání. A tak není na co čekat… Lepší zvuk i obraz můžete mít 
díky DVB-T2 už teď. Připravte se na přeladění včas!

K přeladění na DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, které mají vést k rozvoji 
vysokorychlostního internetu.

7. 1. 2020

27. 11. 2019

30. 1. 2020

4. 2. 2020

12. 2. 2020 

26. 2. 2020 

14. 7. 2020

29. 7. 2020

27. 8 2020

30. 9. 2020  

Jak na DVB-T2?

Kdy a kde přecházejí na nový signál programy České televize? A jak poznáte, že se změna týká i vás?

Česká televize nabízí informační pomoc s přeladěním na nový signál DVB-T2 
na webu www.digict.cz nebo na telefonu 2 6113 6113.
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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 po-
můžeme, 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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Tel.: 606 955 155
E-mail: zakryto@email.cz www.zakryto.cz

•  Realizace a opravy střech  
•  Developerská činnost  •  Realitní činnost
•  Ocenění nemovitostí pro dědické řízení
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Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená 
tisková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové a informační komise, 
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Martina Mertová, Dana Huďová a Mgr. Lenka Vašková  
E-mail: mmertova@palkovice.cz.  Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter Frýdek-Místek. Internetová verze: www.palkovice.cz.
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor 
tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně přístupných zdrojů.  
Fotografie bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Termín uzávěrky čísla 5/2020 je 2. 9. 2020. 
Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: Ing. David Kula, Ph.D., MBA

termínový kalendář

7. 8.   Letní kino Sněžný kluk, od 18 hodin Dětská diskotéka s Víťou Pavlíčkem,
   volnočasový areál za tělocvičnou

8. 8.   Letní kino 3BOBULE, od 18 hodin cimbálová muzika Poštář,
  volnočasový areálza tělocvičnou

13. 8.  Komentovaná prohlídka zahrady Jarka Pavlíčka, Palkovice 309, od 16 hodin

14. 8.  Letní kino Poslední aristokratka, od 18 hodin jazzový a swingový večer s Víťou
  Pavlíčkem, volnočasový areál za tělocvičnou

15. 8.  Letní kino Angry Birds ve filmu 2, od 18 hodin Klaun Pepíno prcek, 
  volnočasový areál za tělocvičnou

19. 8.  Senior klub – smažení bramborových placků, Penzion u Bačů

28. 8.  Memoriál Antonína Řezníčka, volnočasová plocha za tělocvičnou, od 17 hodin

28. 8.  Myslíkovské odpoledne, SKSC Myslík, od 17 hodin.

11. 9.   Členská schůze zahrádkářů, Kulturní dům Palkovice, od 17 hodin

12. 9.  Vinobraní

13. 9.   Pouť k Panně Marii Sedmibolestné, Myslík

16. 9.   Senior klub – zájezd na Slezskou hartu a zámek Raduň

19. 9.–20. 9.  Výstava ovoce a zeleniny, Restaurace pod Habešem, od 9 do 18 hodin



Občerstvení zajištěno!

Vstupné: dobrovolné

TRADIČNÍ 
MYSLÍKOVSKÉ 
ODPOLEDNE

Sokol Myslík a SDH Myslík ve spolupráci s Obcí Palkovice Vás zvou na

doprovodný program pro děti: 

Deskohraní a Airbrush tetování

Pátek 28. 8. 2020 od 17:00 hod.
AREÁL BÝVALÉ ŠKOLY NA MYSLÍKU

V rámci akce budou dodržována všechna aktuálně platná epidemiologická opatření. Pokud to bude relevantní, za účelem navýšení kapacity bude prostor rozdělen do více 
samostatných sektorů. Sledujte aktuální informace na webu i Facebooku obce Palkovice a při vchodu na akci. Akce se koná za každého počasí. Změna programu vyhrazena. 

Na akci bude pořizováno reportážní foto a video pro potřeby zveřejnění v obecním zpravodaji, webu a pod. 

Více informací na: www.palkovice.cz a www.facebook.com/ObecPalkovice

  PROGRAM: 
  16:30 – otevření areálu
  jako předkapela vystoupí 
  myslíkovské uskupení                       
        a od 19:30 zahraje skupina

                     


