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Úvodní slovo redakční rady

Milí občané obou částí naší obce, 
v říjnu každého roku přicházejí do vašich schrá-

nek Palkovické listy. S pevnou pravidelností tomu 
tak je už spoustu let. Tuto tradici nemůžeme a ani 
nechceme porušit ani v letošním roce. Držíte v ru-
kou už šesté vydání. Těžko se hledá pozitivních 
slov v letošní záplavě negativních informací. Všude 
kolem sebe se dočtete, kolik lidí se nově nakazilo, 
kolik je nemocných, kolik jich zamřelo, kolik chybí 
zdravotníků, kolik…to člověku na náladě nepřidá. 
Držme si odstup nejen od sebe ( jak nám radí epi-
demiologové), ale především si držme odstup od 
negativních zpráv. A především hledejme ty pozi-
tivní. Lékem na současnou „nemocnou dobu“ je 
pozitivní myšlení, zodpovědnost a víra v dobro 
lidí. Choďme ven na čerstvý vzduch (naše obec 
je plynofikovaná, všichni už mají kotlíkové dotace, 
tak se dobře dýchá), sportujme, pokud můžeme 

(a když nemůžeme, tak pozorujme ty, co můžou, 
někdy je to pozitivní pohled) a hlavně si všímejme 
všech těch jednoduchých věcí kolem sebe, které 
nám mohou přinášet radost ze života. Přejeme 
vám pevné zdraví, ostrý zrak na přečtení Palkovic-
kých listů, dobrou paměť (abyste si vzpomenuli, 
kde máte brýle na čtení pozitivních zpráv), hodně 
důvodů k úsměvům na své okolí a pozitivní mysl. 
Krásný pozitivní podzim vám všem přeje redakční 
rada.    

Citát, který se hodně hodí do dnešní zvláštní 
doby: „Lidé byli stvořeni, aby byli milováni. Věci 
byly stvořeny, aby byly užívány. Důvod, proč je 
svět v chaosu je ten, že lidé jsou používáni a věci 
milovány.“

Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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Slovo místostarosty

ObeCní Úřad a ZaSTuPiTelSTvO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
toto své úvodní slovo bych rád věnoval tématu 

dopravní bezpečnosti v obci, která je často před-
mětem různých diskusí na sociálních sítích i mimo 
ně. Často zaznívají jen částečné pravdy, informace 
vytržené z kontextu či pohled jen jedné ze stran. 
Proto mi prosím dovolte, abych se zde nad téma-
tem celkově zamyslel. 

Je to docela pochopitelné, že doprava byla, je 
a bude vždy silné téma. Přeci jen přes naši obec 
vede téměř 12 km krajské silnice a další desítky 
km místních a účelových komunikací, po kterých 
denně projede několik tisíc automobilů. Nejen 
tato délka silniční sítě způsobuje, že riziko střetu 
osoby s autem či jiného nebezpečí jednoznačně 
existuje a je potřeba s ním pracovat, resp. jej co 
nejvíce snížit. Dá se to provést dvěma hlavními 
způsoby. Za prvé se budeme snažit vybudovat 
a umístit taková opatření, která budou rizika elimi-
novat (např. chodníky, přechody, značení, měření 
apod.). Druhou možností je pak apel na všechny 
řidiče i chodce, aby se na silnici chovali maximálně 
ohleduplně (dodržovali rychlost, neparkovali na 
nevhodných místech nebo nevbíhali do cesty na 
nebezpečných úsecích apod.).

První způsob obsahuje opatření, které může 
dělat obec sama o sobě, ve spolupráci s jinými 
úřady či správci silnice, policií atd. V této rovi-
ně se toho za poslední léta podařilo obci zajistit 
skutečně mnoho. Proto si připomeňme, co vše 
se pro bezpečnost udělalo doteď. Nejvýznam-
nější je stavba chodníků s místy pro přecházení. 
Není tomu tak dávno, kdy obec měla cca 1 km 
chodníku od zastávky Palkovice, Transformátor 
po zastávku Palkovice, Tomis. Nyní má obec cca 
10 km chodníků téměř po celé délce komunikace 
III/4848 (hlavní cesta přes obec) a III/4816 (cesta 
na Metylovice). Podél komunikací bylo umístě-
no několik měřičů rychlosti, byly doplněny nové 
značky, přibylo minimálně 8 zrcadel, došlo také 
k opravě cca 20 km komunikací, bylo umístěno 
několik retardérů, byl vyznačen koridor pro chod-
ce před prodejnou Modrá Labuť, došlo k úpravě 
parkování a průjezdu před budovou základní školy 
atd. Je toho skutečně mnoho, co se povedlo. Ale 

to není vše. Existuje řada dalších věcí, které jsou 
těsně před realizací nebo se připravují. V měsíci 
říjnu došlo ke kolaudaci nové lávky pro pěší v cen-
tru obce, což bude znamenat brzké zaslepení 
tzv. „kostelové“ modré lávky, která ústí přímo do 
krajské silnice a v minulosti zde došlo k několika 
dopravním nehodám s chodci. Dále v říjnu bylo 
předáno staveniště na zřízení dvou přechodů pro 
chodce, které by se měly začít v brzké době rea-
lizovat (lokalita zastávky res. U Kubalů a před bu-
dovou ZŠ). Součástí těchto přechodů bude také 
nové nasvětlení, dopravní značení i úprava chod-
níků. Dochází k úpravě parkování před prodejnou 
COOP v centru obce. V říjnu bylo také definitivně 
zažádáno o stavební povolení na chodník z centra 
obce směrem na Chlebovice, který by se v případě 
přidělení dotace mohl začít příští rok stavět. Bě-
hem podzimu budou v obci také umístěny 4 nové 
orientační měřiče rychlosti, ze kterých budou data 
on-line zobrazovaná také na internetu. V říjnu byla 
také podepsaná smlouva s projekční firmou na 
zpracování dokumentace na chodník/cyklostez-
ku z Myslíku do Kozlovic. Aktuálně je na městský 
úřad podáno několik žádostí o schválení umístění 
retarderů na místních komunikacích či omezení 
rychlosti na nich. Je toho skutečně mnoho, co se 
chystá a co se už podařilo. K tomu všemu probíhá 
namátkově měření rychlosti Policí ČR v celém úse-
ku krajské komunikace.

Pak zde máme sérii opatření, po kterých se 
volá, jejich realizace však není možná, není v moci 
obce, nebo by sice byla efektní, ale reálně by nic 
nepřinesla. Uvedu několik příkladů. Zaznívaly hlasy 
po kruhových objezdech u zastávky rest. U Kuba-
lů a Tomis. Jelikož cesta je ve vlastní Moravsko-
slezského kraje, musel by tyto objezdy vybudovat 
kraj, nicméně na základě předběžného posouzení 
se s nimi zatím nepočítá, resp. jejich výstavba má 
řadu úskalí, které by bylo velmi složité překonat. 
Další návrh je umístění zpomalovacích prahů na 
krajské komunikace, i zde je bohužel problém, že 
na tento typ komunikací nelze prahy umístit. Dal-
ším námětem je semafor jako v Metylovicích, kde 
však zkušenosti jasně ukazují, že nemá příliš reálný 
význam a zkrátka nefunguje. Častým námětem je 
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Poděkování

Ve středu 23. září jsem navštívila lékárnu v Pal-
kovicích, abych s panem starostou Radimem 

Bačou poděkovala pracovnicím lékárny paní magi-
stře Aleně Skácelové, paní Hance Kovalové a paní 
Lidušce Chlebkové za skvělou a profesionálně od-
vedenou práci, za odpovědný přístup a velké pra-
covní nasazení v průběhu celé doby působení lé-
kárny. Vaší práce si velmi vážíme a jsme si vědomi, 
jak nám tady budete chybět. Vaše milé chování, 
úsměv, krátké popovídání, to vše přispívalo k po-
hodě nás všech, kteří jsme lékárnu navštěvovali. 

Za komisi pro občanské záležitosti obce Palko-
vice a Myslíku jsem předala všem kytičku a dárko-
vý balíček. Chtěla bych touto cestou ještě jednou 
poděkovat za jejich vstřícný a profesionální přístup 
k nám občanům. Děkujeme.

Přejeme Vám všem pevné zdraví, lásku 
a rodinnou pohodu mezi svými blízkými.

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

rada a zastupitelstvo obce.

více přechodů v obci. Tomuto zase brání docela 
přísné bezpečnostní normy na viditelnost pře-
chodů, kdy z řady vytipovaných míst Policie ČR 
doporučila jejich umístění jen na několika málo 
místech a jinde (např. u zastávky Tomis) jej zcela 
nedoporučila. Dalším tématem je úsekové měření. 
To má také řadu významných omezení. Jednak by 
postihovalo jen některé řidiče (např. když po cestě 
vyzvednu dítě ve škole a pak jedu rychle, v prů-
měru mě toto neodhalí, jelikož rychlost za úsek 
se průměruje), nepostihovalo by řidiče, kteří v da-
ném úseku přeruší jízdu (např. zde bydlí) a také 
by nepostihlo ty řidiče, kteří jezdí rychle jen v ně-
které částech a jinde zase jezdí pomaleji. Nevýho-
dou úsekového i stacionárního měření je i špatně 
nastavený zákon, kdy veškeré náklady nese obec 
(odhad několik mil. Kč na jedno měřící místo) a vý-
nosy z pokut jsou příjmem města s rozšířenou pů-
sobností (v našem případě Frýdek-Místek). I mě-
ření pomoci městské policie např. z F-M není moc 
reálné z důvodu chybějících kapacit na jejich stra-
ně. Takto by se dalo pokračovat i s výčtem dalších 
opatření, která jsou jen velmi těžko realizovatelná.

Proto mi nezbude na závěr zmínit také druhou 
možnost, jak dopravní bezpečnost zvýšit. A ta spo-
čívá jen v každém z nás. Nečekejme jen na to, než 
nám někdo něco přikáže, zakáže nebo nás bude 
měřit, ale chovejme se ohleduplně a bezpečně 

sami o sobě. Pokud bude každý toto dodržovat, 
pak nemá ani smysl některá opatření dělat, proto-
že zkrátka nebudou potřeba a ušetří tím spoustu 
peněz, zdraví i stresu. Dejme si při tom ruku na 
srdce: „Skutečně jste nikdy nepřekročili rychlost při 
jízdě obcí?“ Statistika z měřiče rychlosti říká, že mi-
nimálně polovina z vás toto říct nemůže, protože 
cca každé druhé auto překročí u školy povolenou 
rychlost 50 km/h (část sice jen o pár kilometrů, ale 
rychlost okolo 60-70 km/h vůbec není výjimkou). 
Zkusme tedy skutečně myslet nejen na sebe, ale 
také např. na to, že vedle po chodníku se vrace-
jí děti ze školy nebo po krajnici jde starší člověk 
s nákupem.  A nikdy nevíte, kdy se něco podob-
ného může stát i vám.

Závěr svého slova zakončím nabídkou pro 
všechny z vás, kteří by skutečně chtěli také pomo-
ci, a nejen o tom mluvit virtuálně či v restauračním 
zařízením. Pokud se chcete sami jakkoliv konstruk-
tivně angažovat nebo pomoci, máte nějaký námět 
či připomínku ke zlepšení dopravní bezpečnosti 
v obci, kontaktujte vedení obce nebo asistentku 
vedení obce paní Chomovou (pchomova@palko-
vice.cz), která tuto nabídku předá Radě obce nebo 
Dopravní komisi.

Moc děkuji za spolupráci a přeji, pokud možno 
klidný podzim.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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letopisecká komise – dodatek

Oprava sochy v Myslíkovských lurdech

Chtěli bychom poděkovat pozorným čtenářům 
Palkovických listů, kteří zjistili chybné datum úmrtí 
amerického pilota. Správně mělo být uvedeno 29. 8. 
1944. K chybě došlo i u jména Vladimír Menšík, když 
správně má být uvedeno datum narození 13. 1. 1884.

Při pátrání oběti II. světové války bylo ještě do-
hledáno 5 osob, která v předcházejícím článku 
nebyla uvedena. Jedná se o účastníky protifaši-
stického odboje s místem narození v Palkovicích 

nebo Myslíku, avšak v době úmrtí měli svá bydliště 
mimo naše obce.

Nevyřešenou otázkou zůstává, proč tito lidé 
nebyli v obecních kronikách Palkovic a Myslíku 
uvedeni. Máme však zjištěno, že v době úmrtí Ja-
roslav Bílek bydlel již v Kunčičkách u Bašky, Fran-
tišek Chýlek v Místku a Rudolf Lepík v Ostravě, 
Adolf Opěla v Chlebovicích, ale i nadále byla jejich 
domovskou obcí naše obec.

Mezi významné myslíkovské sakrální památky 
patří poutní místo v Lurdech. Najdeme zde malou 
kapličku vytesanou ve skále, uvnitř se nachází socha 
sv. Panny Marie a před kapličkou venku klečící socha 
sv. Bernardety. 

A právě socha umístěná venku, vystavená povětr-
nostním podmínkám, už potřebovala nutně opravit. 
V měsíci září byla dokončeno její celkové zrestauro-
vání do původních barev. Akce byla financovaná ze 
sbírky a darů farníků v Kapli Sedmibolestné Panny 
Marie na Myslíku. Sochu zrestauroval místní rodák 
pan František Eliáš. 

V příštím roce bychom chtěli pokračovat v obno-
vě tohoto místa a zrestaurovat dřevěnou zvoničku 
umístěnou nahoře na skále.

Martin Kurečka

Poř. Příjmení a jméno Datum narození Čp. Datum úmrtí Místo úmrtí
1 Bílek Jaroslav 11. 6. 1921 314 15. 3. 1945 Brno
2 Buček Adolf Marek 25. 4. 1885 Myslík 61 14. 1. 1943 Oranienburg
3 Chýlek František Ferdinand 26. 6. 1896 256 4. 1. 1944 Vratislav
4 Lepík Rudolf 8. 4. 1906 314 10. 3. 1945 Palkovice
5 Opěla Adolf 27. 12. 1910 3 5. 8. 1943 Vratislav
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SmvaK Ostrava informuje

Přestěhování pošty a kadeřnictví

infOrMaCe PrO ObČany

upozornění Změna názvu  
autobusové zastávky

Komise pro občanské záležitosti obce Palkovice 
a Myslíku oznamuje, že po dobu výskytu korona-
viru / karantény se posouvají veškeré gratulace ju-
bilantů, zlaté svatby, vítání občánků atd. na dobu 
neurčitou až se zlepší situace.

Děkuji za pochopení a přeji Všem zdraví a tr-
pělivost.

 předsedkyně KPOZ Karla Menšíková

Od nového jízdního řádu, který vejde v plat-
nost v prosinci letošního roku, se mění název au-
tobusové zastávky Palkovice, rest. U Kubalů na 
Palkovice, centrum. 

Změna se týká všech linek, a to v obou směrech 
– na Kozlovice i na Frýdek-Místek.

Vzhledem k současným opatřením v souvislostí 
s koronavirovou pandemii mohou občané mís-
to osobních návštěv zákaznického centra využít 
těchto služeb:
- Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je 

v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20:00. 
Linka byla technicky a personálně posílena, aby 
byly bez problémů plněny požadavky zákaz-
níků. Bezplatná poruchová linka 800 292 300 
zůstává v provozu non stop.

- Speciální emailová schránka zakaznickesluz-
by@smvak.cz, kam se mohou lidé obracet se 
svými požadavky. Dále zůstává v provozu také 
emailová schránka smvak@smvak.cz. 

- Služby vodárenské společnosti lze dále objed-
návat přes aplikaci nabidkasluzeb.smvak.cz. 

- Důležité formuláře a dokumenty jsou pro 
zákazníky připraveny ke stažení na interneto-
vých stránkách www.smvak.cz, sekce Zákazníci, 
podsložka Dokumenty ke stažení.

- Oddělení vyjadřování  - Lidé mohou nahlásit 
požadavek prostřednictvím internetových strá-
nek vyjadrovani.smvak.cz nebo přes bezplat-
nou zákaznickou linku 800 292 400. Rovněž žá-
dosti o vyjádření k existenci sítí, k možnostem 
napojení na vodovodní nebo kanalizační řad či 
odsouhlasení projektové dokumentace mohou 
lidé podat elektronicky přes internetové strán-
ky www.smvak.cz bez fyzického kontaktu a ná-
vštěvy zákaznického centra.  

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

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

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.
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ZáKladní a MaTeřSKá ŠKOla PalKOviCe

Dne 24. 9. 2020 se v rámci projektu EU usku-
tečnil v naší školní družině projektový den s ná-
zvem „Poznávání lesa“. Pro děti byla připravena 
4 stanoviště.

První stanoviště bylo zaměřeno na polytech-
nickou výchovu, kde si děti mohly pod odborným 
dohledem pana Samuela Fojtů sestavit dřevěný 
model auta. 

Na dalším stanovišti měly možnost vyslechnout 
si odbornou přednášku o lese a vodních živoči-
ších. Děti shlédly podvodní svět ( jepic, komárů, 
pijavic, chrostíků atd.) palkovického potoka za 
pomoci lupy, projektového promítání a soutěžily 

v rozpoznávání stromů našich lesů dle větví. Tuto 
přednášku připravil Mgr. Jan Šupina.

Dvě poslední stanoviště se nacházela v areálu 
školní zahrady. Děti určovaly podle poslechu zvu-
ky lesních zvířat a na závěr se věnovaly pohybo-
vým aktivitám – stavění mraveniště pomocí papí-
rových cihel, házení kroužků na cíl a skákání přes 
švihadlo. 

Celé odpoledne se krásně vydařilo a děti si 
domů odnesly svůj vyrobený model auta a slad-
kou odměnu. 

Kolektiv vychovatelek

Projektový den v družině „Poznávání lesa“ 
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Žáci IX. tř. ZŠ Pal-
kovice zahájili letoš-
ní školní rok velmi 
netradičně, a to cy-
kloturistickým kur-
zem, který proběhl 
v termínu 8. – 10. 9. 
Velmi mě potěšil 
téměř stoprocentní 
zájem žáků o tuto 
sportovní akci i je-
jich fyzická kondi-
ce. První den nás 
čekalo asi 40 km 
s převýšením cca 
1000 m a ubytová-
ní na hotelu Petr 
Bezruč v Malenovi-
cích. Následující den 
jsme vyrazili směrem na Čeladnou, občerstvili jsme 
se v hospůdce Na Maraláku a zamířili zpět k hote-
lu. Po náročné trase dlouhé asi 45 km s převýšením 

opět kolem 1000 m přišel žákům vhod bazén, který 
měli možnost využít v rámci ubytování. Poslední 
den jsme se vydali přes Ostravici, Frýdlant nad Os-
travicí, Pržno a Hodoňovice zpět do Palkovic. Mys-
lím si, že jsme si všichni cyklokurz užili, a že na něj 
budou žáci v dobrém vzpomínat. 

Mgr. Pavel Tomalík 

Cykloturistický kurz žáků iX. tř. ZŠ Palkovice 

V předposledním zářijovém týdnu jsme u nás 
přivítali velmi populární společnost Seiferos, která 
již 25 let vzdělává a baví veřejnost v oblasti dravců 
z ptačí říše. Zábavné i naučné to bylo pro palko-
vické žáky i tentokrát. K vidění byli v akci například 
supi, orli a sokoli.

Všichni jsme si to náramně užili.

Seiferos – letové ukázky dravců 
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Ve středu 16. 9. se v areálu kolem sportovní haly 
a Na Bařině uskutečnila sportovní akce s názvem 
Olympijský běh 2020. Cílem projektu, který probě-
hl napříč celou ČR, je připomenout dětem olym-
pijskou myšlenku i životní hodnoty a zlepšit jejich 
fyzickou kondici. Žáci byli rozděleni do dvou sku-
pin. Závody nejmladších žáků se uskutečnily v okolí 
sportovní haly a umístění žáků bylo následující: 

I.A – 1. Polášková Bára, 
 2. Ovčačík Hynek,
 3. Bjaček Daniel 
I.B – 1. Kožuch Teodor, 
 2. Lesniaková Natálie, 
 3. Grzych Teodor
II.A –  1. Kolář Jakub, 
 2. Wiej David, 
 3. Zemanová Zuzana 
II.B –  1. Merta Hugo, 
 2. Slípek Daniel, 
 3. Spěvák Vítězslav 
III.A – 1. Bílek Matouš, 
 2. Kubečka Marek, 
 3. Vysloužil Ondřej 
III.B –  1. Mamula Matěj, 
 2. Belko Dominik, 
 3. Vašut Jan. 

Starší žáci odběhli své závody v areálu Na Baři-
ně. Výsledky jsou následující: 

IV. a V. tř. dívky: 1. Galásková Amálie, 
 2. Jakubková Alena, 
 3. Grzychová Gabriela
IV. a V. tř. hoši: 1. Matoušek Filip, 
 2. Zachrla Marek, 
 3. Halata Filip

VI. a VII. tř. dívky: 1. Pokludová Beata, 
2. Provazníková Anna, 
3. Stromská Eliška

VI. a VII. tř. hoši: 1. Olejník Jiří, 
 2. Volný Ondřej, 
 3. Onderka Daniel
VIII. a IX. tř. dívky: 1. Krčová Viktorie
VIII. a IX. tř. hoši: 1. Galásek Jonáš, 
 2. Bílek Jakub, 
 3. Žerníček Luboš. 
Všichni zúčastnění žáci obdrželi medaili a pamětní 
list.

Mgr. Pavel Tomalík 

Olympijský běh v ZŠ Palkovice 
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V tomto školním roce 2020/21 proběhl na konci 
září sběr starého papíru. Sbírali jsme jen čistý papír 
bez kartonů. Na sběru se podíleli jak rodiče, žáci 
i děti ze školky.

Celkem jsme nasbírali 8 592 kg papíru. Žáci ze 
školy nasbírali 7 897 kg, mateřská školka nasbírala 
692 kg.

Nejvíce nasbírala třída 6.B. Za žáky školy nejvíce 
nasbírala Adélka Fiderická z 5.A, Vendula Ručková 
z 6.B, Julie Haraštová z 3.A.

Všem, kteří sbírali a donesli, třebaže i méně, 
stejným dílem děkujeme, že podpořili akci školy

pod záštitou Spolku rodičů.
Šárka Pindurová, zástupce ředitele 

Sběr papíru 
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Z Hůrek do medového obchůdku v Chlebovicích 

Na Palkovické Hůrky vede více než desít-
ka značených tras a různě vyšlapaných cesti-
ček lesním terénem. Kopec oddělující několik 
obcí je vděčným tématem pro krátké výlety 
do okolí, nehledě na roční období i počasí. Na 
chlebovické straně si jej můžeme zpestřit ná-
vštěvou včelího obchůdku. 

Již samotný pohled od kapličky na rozhraní 
obcí Palkovice a Chlebovice stojí za námahu a vy-
jet sem na kole či jen tak dojít pěšky při obchůz-
kách vesnice je vcelku příjemné. Zvlněná krajina 
nabízí pohled na přehradu Olešnou s městem Frý-
dek-Místek, ostravské komíny i známé beskydské 
vrcholky.

Odtud vede také jedna z nenáročných cest na 
vrchol Hůrek k dřevěnému přístřešku s rozcestní-
kem a označením výškových metrů (530 m n. m.)  
Po zhruba 3 kilometrech chůze zde můžete po-
sedět, občerstvit se z vlastních zdrojů a rozmys-
let si, kam dál. Při přečtení informační tabule mě 
přepadla touha najít jeden z památných stromů 
tisu červeného, který se nachází nad chatou Bar-
borka a s obvodem kmene 196 cm a výškou asi 
12 m patří k největším exemplářům Palkovických 

Hůrek. Když doplníme, že tis roste poměrně po-
malu – jeden metr výšky dosáhne zhruba za deset 
let – uvědomíme si, že se jedná o kus poměrně vy-
sokého stáří.  Podle mapy je těchto stromů v oko-
lí jen několik, takže není divu, že jsou zákonem 
chráněné (patří mezi ohrožené druhy). Deštivé 
počasí mě ale nakonec přesvědčilo hledání tisu 
odložit na jindy a vydat se jiným směrem.

TiPy na výleTy – PalKOviCe a blíZKé OKOlí
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Mým cílem však nebyl 
atraktivní vrchol Kubánkov, ale 
včelí obchůdek v Chlebovicích, 
ke kterému vede z Hůrek žlutá 
turistická značka a trasa dlou-
há zhruba 3 km. Po několika 
stech metrech se cesta rozdě-
luje, přičemž ta vlevo po vrs-
tevnici směřuje na nedalekou 
rozhlednu Panorámu. Druhá, 
strmější cesta dolů, vede pří-
mo do Chlebovic, nejprve asi 
2 km lesem a poté ještě asi 
kilometr po asfaltu mezi cha-
tovou zástavbou a obytnými 
domky (některá mají zajímavá 
dřevěná průčelí).

Sejdeme až k místnímu chlebovickému koste-
líku a odbočkou vlevo dojdeme do Včelařského 
muzea. Jeho prohlídku sice nyní absolvovat ne-
můžeme, budova prochází rekonstrukcí, navštívit 
lze alespoň voňavý včelí obchůdek se zajímavý-
mi produkty. Kromě včelího medu a produktů 
z něj zde také včelaři mohou prodat svůj vosk 

a propolis, či vyměnit vosk za mezistěny apod. 
Včelařská prodejna působí také jako poradenské 
centrum pro začínající včelaře a výukové místo 
včelařských kroužků z okolí.

Všichni, kteří zde nakoupí, tedy zároveň pod-
porují včelařskou výchovu mládeže. Podpořila 
jsem je i já, neboť před blížící se zimou není na 

škodu mít doma trochu 
toho medového zdra-
ví. Před svou návštěvou 
zde se ale ujistěte o ote-
víracích hodinách, kte-
ré jsou nyní z důvodu 
oprav střechy pohyblivé 
a každý týden se mění.  
Informace o včelím ob-
chůdku najdete na www.
vceliobchudek.cz. 

Pokud jste před pro-
cházkou nechali auto 
u kapličky, máte ještě 
zhruba 15 minut sviž-
né chůze po „asfaltce“ 
k dobru.  

Mgr. Lenka Vašková 

Medový cíl výletu 
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V uplynulém měsíci září jsme měli pouze je-
dinou akci, a tou byl ve středu 16. září zájezd na 
Opavsko pro 44 účastníků (počet byl omezen kapa-
citou výletní lodi). Ráno jsme dorazili do Leskovce 
nad Moravicí, abychom strávili 70 minut za krásné-
ho slunečného (ale trochu větrného) počasí vyhlíd-
kovou plavbou elektrolodí Harta po přehradě Slez-
ská Harta. Během plavby jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavých informací o historii nádrže a okolních 
obcích, kterých se výstavba tohoto vodního díla 
dotkla. 

Po malém občerstvení v restauraci U kormidla 
jsme pokračovali k rozhledně (à la bunkr) Šibenice 
poblíž Stěbořic. Obec ji dobudovala v loňském roce 
a po zdolání 52 schodů jsme z vyhlídkové plošiny 
ve výšce 9,2 m zhlédli široké okolí.

Následoval pře-
sun do Raduně, kde 
jsme po chutném 
obědě v místní jí-
delně přešli na pro-
hlídku jižního křídla 
zámku Raduň. Prošli 
jsme reprezentační 
prostory ( jídelnu, 
salónky, knihovnu) 
aristokratické rodiny 
posledních majitelů 
zámku – Blücherů 
z Wahlstattu – a sou-
kromé pokoje slu-
žebného personálu 

Seniorské bilancování

SeniOr Klub
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(komorníka, komorné, společnice zámecké paní, 
guvernantky a dětský pokoj). Nahlédli jsme i do 
hygienického zázemí a na nádvoří zámku. Před 
odjezdem ještě zbyl čas na procházku zámeckým 
parkem a návštěvu zámecké sýpky.

S ohledem na přetrvávající koronavirovou pan-
demii jsme byli nuceni zrušit letošní předdušičkový 
nákupní zájezd v úterý 20. října do polských Cha-
lupek.

a co nás čeká?
Na středu 18. listopadu připravujeme (místo 

v kalendáři avizovaného autobusového zájezdu) 
původně plánovanou dubnovou poutavou besedu 

s Ing. Jaromírem Ivánkem na téma jeho cesty po 
přírodních parcích na západě USA.

Společenská rubrika
V měsíci listopadu oslaví svá kulatá životní ju-

bilea paní Kristina Lysková a Viktorie Haluzí-
ková, obě z Palkovic a pan Jaroslav Fojtík a paní 
Jiřina Perutíková, oba z Myslíku. Všem oslaven-
cům přejeme k jejich jubileu pevné a stálé zdraví, 
dobrou osobní pohodu a trochu toho obyčejného 
štěstí.

Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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SPOlKy v ObCi

výstava ovoce a zeleniny 
Přes nepřízeň osudu a Covidu jsme se rozhod-

li za zvýšených hygienických podmínek přece jen 
výstavu uspořádat. Tentokrát bez ochutnávek, bu-
chet, zákusků, ale s dezinfekcí na ruce a v rouš-
kách… 

Výstava se již tradičně konala v restauraci Pod 
Habešem a tentokrát nám pan Čepán připravil 
v restauraci speciální řízkové hody, které se opět 
povedly. V pátek 18. 9. 2020 jsme začali výstavu při-
pravovat. K dispozici nám nejen zahrádkáři přinesli 
– zeleninu, ovoce, květiny, výrobky – velké, malé, 
klasické i exotické.  Každý exponát dostal svou ce-
dulku od pana Oty Brudného s popisem, co a kdo 
vypěstovat, vyrobil, donesl… Letošní hádanku při-
nesla paní Halatová od svého bratra a jednalo se 
o vzácnou kytku z čeledi Amarylis. Děkujeme.

Ze základní školy přivezly a poté společně 
uspořádaly Libuše Kocichová, Mirka Bednářová 
a Magda Kopecká hromadu výkresů a dalších vý-
robků, které pro nás opět vytvořili žáci naší školy, 
mateřské školy a družiny – zkrátka výstavku pro 
výtvarnou soutěž. 

Letošní hlasování probíhalo trošku jinak, kaž-
dý účastník u vstupu dostal dva číslované lístečky 
– na jeden zezadu napsal číslo nejhezčí/nejza-
jímavější fotografie tulipánů. A na druhý napsal 
třídu nebo skupinu, případně jméno z výtvarného 
koutku. Nejvíce hlasů letos dostala fotografie paní 
Jarky H., na druhém místě se umístila fotografie 

Heleny B. a na třetím místě pak fotka Dáši B. Téma 
pro příští rok je „škůdci na zahradě“ – fotografie 
posílejte prosím na e-mail: myslik.59@email.cz

 Ve výtvarné soutěži dostala nejvíce hlasů třída 
3. B – Jednou dozrajeme, na 2. místě se umístila 
5. A – Podzimní dekorace a na třetím místě pak 
třída 4. B – Věnečky. Nejvíce hlasů jako jednotlivec 
dostala Adéla Kocichová z 5. A. Všechny děti od 
nás dostaly sladkou odměnu. 

K prodeji byly brambory Slavomíra Bači, čes-
nek z Pržna, vřesy a macešky od paní Zbranko-
vé. Dekorace paní Tošenovské a krásné podzimní 
dekorace a živé kytky, které prodávala paní Kar-
la Menšíková. Také jste si mohli zakoupit hnojiva 
a prostředky proti slimákům a mravencům.

Z letošní výstavy jsme územnímu sdružení Frý-
dek-Místek zapůjčili na výstavu Flora do Olomou-
ce, která se konala 1. - 4. 10. 2020: stromy z 1.B, 
makovice a slunečnice z 3.A, fotografie z 3.B, ob-
rázky zeleniny z 6. třídy (Izabela a Kryštof) a spo-
lečnou práci školní družiny IV. oddělení a kalabasu 
paní Jany Eliášové z Myslíka.

Děti ze ZŠ a MŠ Palkovice si výstavu přišly pro-
hlédnout ( jednotlivě po třídách) v pondělí dopo-
ledne a pak už se jen uklízelo, stěhovalo a od-
nášelo…Děkujeme všem, kteří připojili svou ruku 
a podíleli se na přípravě i úklidu. Také všem, kteří 
přišli, soutěžili, a nejen tím přispěli na další činnost 
palkovických zahrádkářů.

Za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích  
Lenka Žaarová

Fotografie naleznete nahttp://palkovice-zahrad-
kari.rajce.idnes.cz/

Zahrádkáři
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SPOleČenSKá rubriKa

Zlatá svatba manželů  
Miroslava a elišky němcových z Palkovic 

Zlatá svatba manželů 
Oldřicha a anny ulčákových z Palkovic 

Milí manželé,
buďte jeden druhému oporou,
ať Vaše prstýnky nejsou jen ozdobou.
Ve Vašem krásném manželském svazku,
poznejte jen samé štěstí a lásku

Dne 5. září 2020 oslavili svou zlatou svat-
bu manželé Miroslav a Eliška Němcovi. Sku-
tečná láska začíná okamžikem, narůstá časem 
a trvá na věky! Ať Bůh nadále žehná Vašemu 
krásnému spojení a provází Vás na Vaší cestě 
i nadále! Gratulujeme Vám k Vašemu krásné-
mu, padesát let trvajícímu citu a přejeme Vám 
ze srdce vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a Bo-
žího požehnání.

Gratulujeme k Vaší zlaté svatbě.

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

rada a zastupitelstvo obce.

Před lety jste si ruce podali,
a společné ano si řekli.
Životem spolu jste se vydali,
a i když starostí byl nával,
nikdy jste své ANO zpět nevzali.
Vzájemně jste se podporovali a milovali.    

Dne 5. září 2020 oslavili významné jubileum 
50. výročí svatby manželé Oldřich a Anna 
Ulčákovi.

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

Gratulujeme k Vaší zlaté svatbě.

Za komisi KPOZ předsedkyně  
Karla Menšíková, redakční rada Palkovických 

listů, rada a zastupitelstvo obce.            

5. 9. 1970
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Kdo v srdcích žije – neumírá…
(František Hrubín)

V září jsme se rozloučili s paní Martou Chválkovou 
a paní Emílii Dobrovičovou, obě z Palkovic.

V říjnu jsme na poslední cestu vyprovodili pana 
Vladimíra Řezníčka z Palkovic.

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou soustrast  
redakční rada Palkovických listů,  

zastupitelstvo a KPOZ.

blahopřejeme

rozloučili jsme se 

Nechť máte stále úsměv na tváři,
nechť každý Váš den slunce prozáří!
Přejeme Vám hodně lásky, radosti,
pevné zdraví a co nejmíň starostí.
Všecko nejlepší k narozeninám! 

V měsíci září oslavil své krásné životní jubile-
um pan Jan Káš, 80 let, z Myslíku. V měsíci září 
rovněž slavili své krásné narozeniny pan Václav 
Zpěvák, 80 let, pan Václav Mičulka, 80 let, paní 
Jarmila Šupinová, 80 let, všichni z Palkovic.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěs-
tí, lásky a rodinné pohody.

V září rovněž slavil své krásné 94. narozeni-
ny pan František Zlý, nejstarší muž z Palkovic.

Jak se říká: všechno nej...
ať je Vám hej, 
ať se můžete stále smát,
radost kolem sebe rozdávat.
Nikdy smutku nepodléhejte,
v životě jen to dobré hledejte.
I když jste již o rok starší,
neberte to moc vážně,
když je člověk optimista,
je na světě krásně.

Přejeme Vám pevné zdraví a lásku svých nej-
bližších.

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

rada a zastupitelstvo obce.
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HOlKy v aKCi

dýňový koláč

Těsto
280 g hladké pšeničné celozrnné mouky 
80 g másla
140 g moučkového cukru
1 vejce

Náplň
560 g tvarohu tučného nebo polotučného
150 g moučkového cukru + trochu na posypání
2 lžičky vanilkového cukru
2 žloutky
šťáva a najemno strouhaná kůra z jednoho cit-
ronu
340 g dýně, oloupané a nakrájené na kostičky 
3/4 sáčku vanilkového pudinku

Postup:
Suroviny na těsto promíchejte a prohněťte, vy-
válejte na plát silný zhruba 0,5 cm a přeneste 
do nepřilnavé koláčové formy. Přečnívající kra-
je seřízneme. Na nádivku dejte do mísy tvaroh, 
moučkový cukr, vanilkový cukr, žloutky, citrono-
vou kůru a šťávu, dýni a vanilkový pudink. Vše 
rozmixujte dohladka a směs vlijte na připravené 
těsto. Pečte v troubě vyhřáté na 200 °C zhruba 
3/4 hodiny. Koláč je třeba hlídat a podle potřeby 
snižovat teplotu v troubě. Hotový koláč posypte 
moučkovým cukrem (nejlépe vanilkovým), nechte 
vychladnout a podávejte.

V dnešním už podzim-
ním vydání našich receptů 
si připravíme něco dobrého 
z typicky podzimní plodiny, kte-
rou je tykev obecná (Cucurbita pepo) 
neboli dýně obecná. Ta patří mezi naše nejstar-

ší kulturní plodiny (5000 
let př.n.l.). Dýně je pro nás 

prospěšná tím, že obsahuje 
důležité minerální látky železo, 

hořčík, draslík a sodík. Dále obsahuje 
ještě alfa a beta karoten.
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Salát z pečené z dýně Hokkaidó s vlašskými ořechy

Suroviny
1/2 menší dýně Hokaidó
4 stroužky česneku
2 menší červené řepy
2 lžíce sojové omáčky
hrst čerstvých lístků šalvěje
olej

Pečené ořechy
20 ks vlašských ořechů
chilli koření
sůl
olej

Zálivka
1 lžička medové hořčice
1 lžička medu
1 lžička citrónové šťávy
0,5 dl olivového oleje, sůl

Postup
Řepu omyjeme, oškrábeme a nakrájíme na hranol-
ky. Dýni přepůlíme nakrájíme na 1 cm široké plátky 
a ty na kousky. Přidáme k červené řepě. Česnek 
oloupeme, přepůlíme, nasekáme a přidáme také 
k zelenině. Přidáme i nakrájené šalvějové lístky. Vše 
pokropíme sójovou omáčkou, ideálně přelitou do 
rozprašovače. Troubu nastavíme na 180 °C a peče-
me 15 minut. Během pečení několikrát přehodíme 
obracečkou. Po čtvrthodině zkontrolujeme, jestli je 
zelenina hotová. Pokud ne, přidáme ještě 5 minut. 
V mezičase si vylouskáme ořechy, nahrubo poseká-
me, přesypeme do pánve, osolíme, okořeníme chilli 
a na trošce oleje opražíme do křupava. Stále míchá-
me a kontrolujeme, aby se nám nepřipálily. Připra-
víme si zálivku. Do oleje přidáme hořčici, med, sůl 
a citrónovou šťávu. Vyšleháme vidličkou. Upečenou 
zeleninu promícháme se zálivkou a na talířích posy-
peme opraženými ořechy.

Dobrou chuť!

Pomazánka z pečené dýně a cizrny

Suroviny
300 g pečené dýně
300 g uvařené nebo sterilované cizrny
90 g termizovaného sýru žervé
česnek, sůl, chilli, čerstvé bylinky

Postup
Dýni upečeme do měkka (dle velikosti 
můžeme upéct v kuse, rozkrojenou 
napůl nebo nakrájenou na menší 
kousky). Z dýně odstraníme semín-
ka, pokud máme dýni Hokkaidó, není 
třeba ji loupat, ostatní druhy oloupe-
me. Upečenou vychladlou dýni po-
krájíme na menší kousky a společně 
s uvařenou nebo sterilovanou cizrnou 
a žervé rozmixujeme do hladka. Při-
dáme malé množství utřeného česne-
ku, dochutíme solí a dle chutí i chilli 
nebo jiným kořením. Podáváme s ce-
lozrnným pečivem, můžeme dle chutí 
dozdobit semínky nebo čerstvými by-
linkami.
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Pocházím z dvanáctičlenné rodiny. Nikdy jsem 
nedostal nic zadarmo a všechno jsem si musel tvr-
dě odpracovat, včetně řemesel a devítiletého ve-
černího dálkového studia ve vyšším věku. 

Po revoluci jsem začal podnikat s tím, že jsem 
byl aktivní v zahraničí (Pakistán, Rusko), odkud 
jsem dovážel suroviny pro vlastní výrobu a hoto-
vé výrobky jsem exportoval do Rakouska a Ně-
mecka. Postupně jsem z takto vydělaných pe-
něz financoval nákupní střediska, textilní továrnu  
MORAVOLEN Vrbno pod Pradědem a další objek-
ty. Podnikal jsem hlavně proto, abych se co nejlé-
pe postaral o svoji rodinu a také mi mé podnikání 
přinášelo adrenalin, který jsem občas potřeboval 
k životu a podnikání.

Před mnoha lety mě tehdejší starosta Ing.  Huš-
ka požádal, zda bych nechtěl koupit rodinný dům 
rodiny Škovranových na Podhůří, který byl zadlu-
žen a soud rozhodl o jeho dražbě. Byly obavy, že 
by paní Škovranová ve svých osmdesáti letech 
měla problém, kdyby ji někdo vystěhoval, a navíc to 
byla moc hodná paní. Proto jsem neváhal a koupil 
v dražbě rodinný dům Škovranových i s pozemky. 
Ten jsem posléze prodal s velkým pozemkem paní 
Drnkové (dcera paní Škovra-
nové) za velmi nízkou cenu 
300 000 Kč. Tržní cena pa-
trového domu se stodolou 
a velkým pozemkem byla 
tehdy více jak 1 000 000 Kč. 
Realizaci prodeje domu 
jsme zajišťovali výhradně 
s panem Drnkem, který byl 
a je rozumný pán. Můj zá-
jem byl v tom, aby tento 
dům zůstal v rodině Škovra-
nových. Já bych stejně jejich 
syna s rodinou Škovrano-
vých nedokázal vystěhovat. 
Měl jsem představu, že paní 
Drnková nechá bydlet svého 
bratra s rodinou ve dvouge-
neračním domě, který tímto 
získala tak levně. Jenže jsem 
se v ní velice zmýlil. Opak 

byl pravdou, paní Drnková svého bratra i s jeho 
rodinou krátce na to z domu vystěhovala.

S paní Drnkovou jsem se setkal poprvé, když 
jsme museli projet nákladním autem přes jejich 
takřka darovaný pozemek. Přiběhla na nás s pro-
minutím jak „fúrie“ a důrazně nám sdělila, že ne-
smíme přes její pozemek projet. 

V letošním roce jsem v rámci projednávaných 
změn Územního plánu žádal o rozšíření intravi-
lanu o 3000 m2 na stavební pozemek pro mého 
vnuka. Na jednání zastupitelstva obce se pro-
jednávaly tyto změny, a právě na tomto jednání 
vystoupila paní Drnková a s důrazným hlasem 
(až skoro křikem) prohlásila, že Novákovi se ne-
smí nic schválit! To už mě po tom všem, co jsem 
s jejím otcem pro ni a její rodinu udělal, opravdu 
zdvihlo ze židle a musím na to důrazně reagovat. 
Velice mě mrzí, že se paní Drnková takto sobecky 
zachovala.  

Na závěr si dovolím s trochou nadsázky krát-
ký slogan: V Palkovicích se dobře žije a žilo by se 
ještě líp bez závisti a podrazů. Dobré skutky jsou 
občas po zásluze řádně potrestané.

Josef Novák

Jak si novák „nasadil veš“ do kožichu

náZOr ObČana

Ilustrační foto
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inZerCe
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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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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 7/2020 je 18. 11. 2020. 
Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: Ing. Jaromír Ivánek

Termínový kalendář

8. 11.  Farnost Palkovice – výročí posvěcení kostela (krmáš)

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

4. 12.  Mikuláš jde Myslíkem – SKSC

5. 12.  Předvánoční jarmark

9. 12.  Senior klub – předvánoční posezení s jubilanty

12. 12.  Zahrádkáři – vánoční zájezd

24. 12.  Betlémské světlo – kostel sv. Jana Křtitele Palkovice 

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