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Analýza obce Palkovice 

    V rámci aktivity spolupráce „Poznej svůj kraj“ zařazeného do Místního akčního plánu    

                 Frýdek Místek II (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616) 
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Palkovice 2021 
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1.      Dotčené území 

Pouze území obce Palkovice (tj. dvě samostatná katastrální území Palkovice a Myslík) 

2.      Zdroje informací 

2. 1   Knižní publikace o dějinách obce 

Šupina, Jaromír.  Pohlednice z Palkovic. Turistický oddíl Žlutý kvítek. První vydání 1999. 

Šupina, Jaromír, TOM Žlutý kvítek. Církevní památky Palkovic a Myslíku. Obec Palkovice ve 

spolupráci s TOM 1390 – Žlutý kvítek. První vydání 2013. 

2. 2   Kroniky a zpravodaje 

OÚ Palkovice, Palkovické listy 

2. 3   Audiovizuální materiály 

Palkovice krátký film - www.youtube.com/watch?v=iqnFp3nD4cs 

Obec Palkovice - www.youtube.com/watch?v=wGRzQx9YM34 

Palkovice z dronu - www.youtube.com/watch?v=Qo2a0TQUWto 

Zimní Palkovice a Myslík Zimní Palkovice a Myslík 2/2021 - verze 12 min - YouTube 

2. 4   Internetové zdroje 

www.palkovice.cz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Palkovice 

https://zspalkovice.cz 

Stavby v Moravskoslezském kraji (msstavby.cz) 

http://www.youtube.com/watch?v=iqnFp3nD4cs
http://www.youtube.com/watch?v=wGRzQx9YM34
http://www.youtube.com/watch?v=Qo2a0TQUWto
https://www.youtube.com/watch?v=edi98gSNYuM
http://www.palkovice.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Palkovice
https://zspalkovice.cz/
https://www.msstavby.cz/
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www.mapy.cz 

https://www.turistika.cz/mista/palkovice/detail 

Česká regionální Televize │ reportáže, novinky, události a živé přenosy z akcí 

(slezskabrana.tv) 

(internetové TV reportáže společnosti CRTV věnované Palkovicím) 

Vyhledávání (polar.cz),  (pořady o Palkovicích a TV Polar) 

 

3.       Témata 

3. 1    Základní informace o obci 

Základní informace o obci 

 Palkovice vznikly patrně někdy v průběhu první poloviny 14. století jako přímý 

majetek olomouckých biskupů a nejpozději od roku 1437 byly integrální součástí 

hukvaldského panství. 

 Ves patřila typologicky mezi lesní lánové vsi se značným počtem selských statků 

typickým pro vsi kolonizační. Na vznik názvu obce je několik názorů. 

Palkovice byly pojmenovány po lokátoru Čeňku Palkovi z Bravantic.  

Publikace Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. uvádí, že základem jména Palkovice je 

slovo Palek (zn. ves lidí Palkových), patrně deverbativum k páliti.  

Podle pověsti byly Palkovice rozděleny na dvě poloviny cestou – a tak zněl původní název 

Puolkovice. 

                   V té době měl fojt právo držet krčmu, mlýn, pilu a 4 rybníčky. 

 V roce 1631 byl postaven na náklady obce v Palkovicích kostel sv. Jana Křtitele a 

kolem něho zřízen hřbitov. Farní budova je z roku 1768 a roku 1883 byla přístavbou 

rozšířena. 

 Poštovní úřad byl zřízen roku 1905 a elektrifikace se uskutečnila v roce 1927. 

V roce 1912 byla založena TJ Sokol a až v roce 1930 požární sbor. 

 Obec Palkovice se nachází v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. 

Žije zde 3 429 obyvatel. Tím se obec zařazuje do čtvrté desítky mezi nejlidnatějšími obcemi v 

Česku bez statusu města.  

 

http://www.mapy.cz/
https://www.turistika.cz/mista/palkovice/detail
http://www.slezskabrana.tv/hledej/?kraj=0&mesto=0&typ=0&datum=0&hledej=Palkovice
http://www.slezskabrana.tv/hledej/?kraj=0&mesto=0&typ=0&datum=0&hledej=Palkovice
https://polar.cz/hledani?q=Palkovick%C3%BD%20miniexpres&r=&c=&p=&p_porady=1
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Počet obyvatel:            3 429 (k 1. 1. 2021) 

Nadmořská výška:      325 m  n. m. 

Rozloha:                       21,73 km² 

Vedení obce:                   15-ti členné zastupitelstvo, z toho starosta a místostarosta a 3 radní 

Starosta:     Radim Bača  
Místostarosta:       Ing. David Kula, Ph.D., MBA 

Členové rady:      Ing. Jaromír Ivánek 

      Ing. Tomáš Opěla 

      Bc.  Martin Polášek    
 

Organizace a spolky 

   

                  TJ Sokol Palkovice, TJ Sokol Myslík, SDH Palkovice, SDH Myslík, Senior klub, 

Zahrádkáři, Rybáři, Myslivci, Chovatelé, Včelaři, Enduro klub, Šipkaři, HC Palkovice, TOM 

Žlutý kvítek, Pionýr, Klub Bezinka, Dechová hudba Palkovjanka, Farnost Palkovice, 

Divadelní soubor Nahlas 

 

Palkovické nářečí 

 

                   Palkovický dialekt náleží do nářeční skupiny středolašského nářečí a centrální 

(ostravské) podskupiny. Horní konec Palkovic a Hůrky obsahují některé prvky valašského 

dialektu. Dialekt Dolního konce se blíží místeckému nářečí. Některá slova jsou převzata z 

polštiny a němčiny. Přízvuk je na předposlední slabice, všechny slabiky jsou krátké. 

 

3. 2    Informace o škole (výchozí bod výletu) 

Historie školství v obci 

        Téměř do konce 18. století není o palkovické škole žádná zmínka. Až do roku 

1803 nebyl v obci ani učitel ani vhodná místnost. Děti se scházely v různých domcích, např. i 

v sušárně na gruntě, později na selském výměnku. Děti učívali kněží nebo vysloužilí vojáci-

kaprálové. 

      Historie palkovické školy začala až roku 1803 příchodem učitele Filipa Kestla do 

obce. V roce 1805 byla v Palkovicích postavena první školní budova (pozdější chudobinec – 

časem zbourán), která stála za hřbitovem. Tuto školu navštěvovalo až 300 dětí, v jedné 

učebně se jich tísnilo až 150. V letech 1829–1865 byl nadučitelem Šebestián Vrána, po něm v 

letech 1865–1879 významný kulturní pracovník Antonín Hofschneider, který založil 

čtenářsko-umělecký spolek Lidumil. Také si pronajal zahradu sloužící dětem, kde se učily 

pěstovat ovocné stromy, růže a také chovat včely. 
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 Za jeho působení se také začala na pozemku současné školy stavět  u silnice 

směrem na Kozlovice nová školní budova, která byla otevřena v září 1872. 

K 1. 1. 1891 bylo v obci 912 mužů a 1 041 žen – tedy 1 953 obyvatel. Z toho umělo číst a psát 

1 211 lidí.  

 V roce 1903 se vedle budovy školy přistavila budova další. Školní docházka byla 

pro děti od 6 do 14 let, přičemž starší děti /12-14 let/ měly úlevy od dubna do října, kdy 

pomáhaly na polích. Děti ze vzdálených Hůrek navštěvovaly školu jen 4x týdně. Od roku 

1919 po vzniku první republiky byly výhody zrušeny. 

 Od 1. září 1948 byly zřízeny 4 pobočné třídy pro střední školu chlapeckou 

v Místku. V letech 1950-1951 se obě budovy přestavěly do stejné výšky a byly propojeny 

v jeden blok. Od 1. 9. 1953 byla provedena reforma školství, národní a střední škola se 

sloučila pod tzv. osmiletou střední školu. Následovaly různé opravy a rekonstrukce budovy po 

vichřici, zvelebování. Od roku 1960 byla zavedena povinná devítiletá docházka a škola 

sloužila pro děti od 6 do 15 let. Přistavěna byla dílna s malou tělocvičnou, venkovní cvičiště, 

školní pozemky ….  V této podobě školní areál přetrval až do roku 2002, kdy byla stará škola 

definitivně zbořena a byla dostavěna a otevřena škola současná včetně celého nového 

školního areálu. 
 

Současná škola 

Název:                 Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 

                                Organizace 

Sídlo:                    Palkovice 287, 739 41 Palkovice,   

                          okres Frýdek-Místek                                                                                                    

Zřizovatel:         OÚ Palkovice, Palkovice 619 
Ředitel školy:   Mgr. Milan Šponer  

Charakteristika školy 

 

                  Základní škola  a mateřská škola Palkovice je příspěvková organizace, jejíž 

součástí jsou základní škola, mateřská škola, školní družina, školní kuchyň s jídelnou.  Jedná 

se o úplnou základní školu, na 1. stupni 10 tříd 1. - 5. ročníku, na 2. stupni 

6  tříd 6. - 9. ročníku, dohromady 16 tříd. Celkem školu navštěvuje v tomto školním roce 303 

žáků (171 chlapců a 132 dívek).  

                 Mateřská škola je tvořena 4 třídami, z toho 2 na odloučeném pracovišti Palkovice 

č. 619. Mateřskou školu navštěvuje celkem 104 dětí. Školní družinu celkem 120 dětí. 

                 Ve školním roce 2020/21 pracuje ve škole celkem 22 pedagogických pracovníků a 

8 pedagogických pracovníků pro mateřskou školu, 4 vychovatelky školní družiny.  

                 Do výuky byly zapojeny 2 asistentky pedagoga a 1 speciální pedagog. Provoz 

školy zajišťuje 8 provozních zaměstnanců a 7 pracovnic školní kuchyně. 
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                  V současné době se v základní škole vyučuje v 16-ti kmenových třídách. Žáci mají 

k dispozici dále učebnu informatiky, 2 učebny cizích jazyků, učebnu chemie a fyziky, 

zeměpisu a dějepisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, cvičnou kuchyňku, dílnu, knihovnu, 

tělocvičnu a venkovní sportovní areál se zahradou. O přestávkách mohou využívat tzv. 

odpočívárnu, která slouží i k výuce hudební výchovy a v prostorách chodeb množství 

zábavného vyžití. 

                  Žáci 1. až 4. ročníku navštěvují školní družinu, která má 4 oddělení. Děti  

i zaměstnanci školy se mají možnost stravovat ve školní jídelně. Žáci se zapojují do 

sportovních, výtvarných, pěveckých, recitačních a vědomostních soutěží. Škola je zapojena 

do řady projektů, i mezinárodních, a olympiád. Žáci mají možnost navštěvovat zájmové 

kroužky, které při škole pracují, chodit na hodiny klavíru či kytary. Škola pravidelně pořádá 

vánoční koncerty, akademie pro veřejnost, účastní se vánočního jarmarku a dalších akcí 

pořádaných obcí nebo různými spolky. Žáci se pravidelně účastní plaveckého výcviku, 

bruslení, jsou organizovány lyžařské kurzy, školy v přírodě, adaptační kurzy, turistický a 

cyklistický kurz, nechybí školní výlety a exkurze. 

 

Světově významní absolventi ZŠ Palkovice 

 

                     Ivo Kahánek (* 23. května 1979 Frýdek-Místek) je český pianista a hudební 

pedagog. Je znám širokou výrazovou paletou i výjimečnými virtuózními schopnostmi, které 

uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou hudbu s těžištěm v romantickém repertoáru. V 

cizině jej rovněž pokládají za specialistu na interpretaci české hudby.  

                      Bohuslav Pavlas (*14. října 1948, Český Těšín) je český violoncellista a člen 

představenstva Nadace Bohuslava Martinů. Vystupoval na více než 1200 koncertech ve 24 

zemích světa a spolupracoval s mnoha významnými umělci, jako byli např. Jiří Bělohlávek, 

Josef Suk nebo Charles Mackerras a další.  

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/23._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1979
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klav%C3%ADr
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3. 3    Příroda 

Územní začlenění a horopis 

  Obec Palkovice tvoří dvě části, Palkovice a Myslík, původně samostatné obce 

sloučené v roce 1980 v jeden celek. Nachází se ve východní části Moravskoslezského kraje, v 

předhůří Beskyd. Jeho součásti jsou Palkovické hůrky, které patří horopisně do Podbeskydské 

pahorkatiny. V přímém sousedství obce Palkovice se nachází Statutární město Frýdek-Místek, 

a to jeho místní části Místek, Chlebovice, Lysůvky, dále Hukvaldy a místní část Rychaltice, 

Kozlovice a jejich část Měrkovice, Lhotka, Metylovice a místní část Bašky Kunčičky u Bašky 

a Hodoňovice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ve světové zeměpisné síti je poloha Palkovic určena souřadnicemi 49° 37´ 

severní šířky a 18° 18´ východní délky (GPS 49°37‘4.82“N,18°18‘54.27“E). Centrum obce 

leží v nadmořské výšce 332 m a nejvyššími body obce jsou Kubánkov (660 m n. m.), 

Ostružná (616 m  n. m.) a Králova hora (612 m n. m.).   

Západní část obce lemuje pohoří Palkovické hůrky s jedinečnou ukázkou základních 

vegetačních typů s bohatým bylinným patrem.  

                    Území Palkovic spadá do oblasti karpatské květeny, podoblasti květeny 

slezského podhůří a nížin a západobeskydské květeny. Palkovická květena náleží k 

předhorskému pásmu. Vyskytuje se zde lilie zlatohlavá, kokořík přeslenatý, kýchavice bílá, z 

vstavačovitých je to měkkyně jednolistá, švihlík podzimní a vstavač hlavatý.  
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                    Z lýkovcovitých zde roste lýkovec obecný, ze složnokvětých jsou to jestřábník 

letnatý, trpek barvířský, pcháč potoční. Roste zde i meruzalka horská, čarovník prostřední a 

horský, břečťan, zrajovka obecná menší, orlíček obecný, orlíček šalamounek a další. V lesích 

této oblasti žijí jeleni, daňci, srny, zajíci, dravá zvěř (lišky, jezevci a kuny), méně bažanti, 

téměř vymizely koroptve. Na říčce Olešná je možno vidět ledňáčka říčního. 

 

Kýchavice         Vstavač  hlavatý        Pcháč potoční         Čarovník        Orlíček šalamounek                                                                    

bílá                     

 

Vodstvo 

      Palkovice náleží do oblasti úmoří 

Baltského moře. Území okresu 

Frýdek-Místek, do kterého Palkovice 

patří,  je odvodňováno především 

systémem pravostranných přítoků 

řeky Odry, to je Ondřejnicí, 

Ostravicí a Olší. 

         Největší přítok řeky Ostravice 

je řeka Olešná, která protéká 

Palkovicemi a vzniká soutokem  

několika pramenů na severním svahu 

Ondřejníka na stráních Na hlubokém a U potoka. Teče severním 

okrajem Metylovic, poté protéká Palkovicemi (centrem a dolním koncem). Největším 

přítokem Olešné po levé straně je Palkovský potok, který pramení na Myslíku pod Královou 

horou a protéká celým Myslíkem směrem k Palkovicím. Dalšími levými přítoky jsou potok 

Pstruží a Václavka, z břehu pravého pak Hranečník. Říčka Olešná zabírá povodí o rozloze 

59,3 km².  

                  Na Myslíku pramení také Myslíkovský potok, a sice na protějším kopci Královy 

hory směrem k Hůrkám a protéká Myslíkem směrem do Kozlovic, kde se vlévá do říčky 

Ondřejnice.  
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Studánky  

  

Palkovické hůrky 

              Studánka v Myslíkovských Lurdách, Srnčí studánka, Studánka pod Kubánkovem – 

všechny sotva pro opláchnutí rukou nebo pro zvěř 

              Studánky I a II pod Babí horou - dvě studánky vzdálené jen několik metrů od sebe 

pod pasekou při cestě na Babí horu. V okolí další dva prameny s upraveným okolím a 

lavičkou na posezení 

              Lesněnka v Pohoralí – na pravé straně cesty k Rekreačnímu středisku Palkovické 

hůrky, téměř bez vody. Nedaleko ní nalezneme i „Tis“, který díky své výjimečnosti patří mezi 

chráněné památné stromy České republiky. Jde však o nejnižší červený tis ze 4 tisů – 

památných stromů. 2 poblíž, jeden pod Habešem. 

             Studánka na Podhůří nad hlavní cestou – nyní bez vody - nedaleko pramene se 

nachází bývalý lom, kde probíhala těžba turbiditu (Turbidit je sled usazených hornin, který 

vznikl působením opakujících podmořských sesuvů). 

 

              Studánka Jaštěrka -  dobře dostupná, neboť se nachází po pravé straně silnice na 

Metylovice vedle sjezdovky. Má dostatek vody. 

 

Mapka studánek 
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Vyhlídková místa 

 

                  Nenáročnou procházkou s mírným stoupáním v závěru na kopec Smrž směrem 

k Hůrkám I. narazíme na „Vyhlídku“ na Palkovice s výhledem na Prašivou, Ropici, Lysou 

horu, Ondřejník. Ze vzdálenějších kopců to jsou Slezské Beskydy s hraniční Velkou Čantoryjí 

a dalšími horami nacházejícími se už zcela na území Polska. 

 

 

Vyhlídka na Palkovice 

                  Pokud bychom vystoupali ještě výš na kopec Ostružná (616 m n. m.), otevře se 

nám nádherný pohled jak na již jmenované vrcholy, tak i severovýchodně na Ostravskou 

pánev. 

                  Nejvyšší vrchol Palkovických hůrek Kubánkov (660 m n.m.) a jeho blízké okolí 

nám poskytne panoramatický výhled na všechny světové strany. Při dobré viditelnosti je 

možno okem vidět Jeseníky s Pradědem. 

                  

 

Pohled z Ostružné   
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                   Kdybychom se dali hřebenem dál na Kozlovice, cestou se otevírají výhledy 

jihozápadním směrem s hradem Hukvaldy a štramberskou Bílou horou. Dojdeme na 

„Myslíkovskou vyhlídku“, ze které je možno shlédnout nejen celý Myslík a údolí Palkovic, 

ale téměř celé panorama Beskyd s jeho nejvyššími vrcholy jako je Travný, Lysá hora, Smrk, 

Kněhyně až po Radhošť. 

                   

              

                  Další vyhlídkové místo Na Magoni se 

nachází tentokráte nad Palkovicemi kousek nad 

sjezdovkou na hranici s vedlejšími Metylovicemi. 

Otevře se nám nádherný výhled na Ostravsko 

s dohlédnutím až do Polska. 

 

 

3. 4    Památky sakrální 

                      Drobná sakrální architektura plnila dříve různé funkce, které měly význam pro 

člověka a také pro krajinu. Jsou spojovány mnohdy s různými příběhy, vzpomínkami. Jejich 

původně náboženská funkce přibrala na sebe funkci orientační, kdy stavby již z dálky 

signalizovaly cestu či rozcestí.  

                   Vzhledem k rozloze obce Palkovice se na jejím území nachází vcelku početné 

množství těchto památek. V části Palkovice kromě kostela sv. Jana Křtitele je možno 

shlédnout 9 kapliček, 4 kapličky sloupové, 4 dřevěné či kamenné kříže, 1 litinový a 1 

zvoničku. V části Myslík vedle Kaple Sedmibolestné Panny Marie 1 kaplička, 7 sloupových 

kapliček, 3 kříže a dvě pískovcové sochy. 
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Část Palkovice  

 

Kostel sv. Jana Křtitele  

 

                   Byl vystavěn v barokním slohu roku 1631 a 

představuje jednu z nejstarších církevních budov na 

Frýdecko-Místecku. Kostel je jednolodní a v presbytáři je 

klenutý. Kromě hlavního oltáře sv. Jana Křtitele se v kostele 

nachází ještě dva boční oltáře - sv. Kříže a sv. Františka z 

Assisi. Původní zvony byly odebrány během světových 

válek a byly nahrazeny zvony železnými. V roce 1993 byly 

do kostelní věže instalovány tři nové bronzové zvony - Jan, 

Anežka a Václav. Jde o kulturní památku. 

                   Před hlavní vstupní bránou na hřbitov se nachází kamenný barokní kříž z roku 

1741. Kříž byl původně umístěn v areálu Hukvaldského hradu, v roce 1800 byl darován 

kostelu v Palkovicích. Pouť se koná koncem června. Jde o kulturní památku. 
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Kaple sv. Mauritia 

                      V roce 1580 nechal olomoucký biskup Stanislav II. 

Pavlovský v Palkovicích postavit a vysvětit dřevěný kostel s věží a 

dvěma zvony, který byl jedinou modlitebnou v obci. U kostela 

býval také malý hřbitov, kde se pohřbívalo. Roku 1850 byl 

dřevěný kostel zbourán. A protože roku 1631 byl již v obci 

postavený nový kamenný kostel, byla na místo dřevěného kostela 

na levém břehu říčky Olešné postavena v roce 1851 nová zděná 

budova, která byla vysvěcena jako kaple sv. Mauritia (Mořice). Jde 

o kulturní památku. 

Litinový kříž u čp. 47 

            V první polovině 19. století přestal z důvodu nedostatku místa 

vyhovovat hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele, a proto byl v roce 1834 od 

gruntu čp. 47 zakoupen další pozemek. Postupem času se však ukázalo, že 

tento pozemek je neustále pod vodou a ani jílovitá půda pro pohřbívání není 

vhodná. V místech bývalého hřbitova ještě dnes zůstává umístěn litinový 

kříž z roku 1866 s reliéfem ukřižovaného Krista. 

 

Dřevěná sloupová kaplička Panny Marie ustavičné pomoci u čp. 49 
                                                             

             V 60. letech 20. století stávala v původním místě mohutná lípa, která 

dosahovala stáří cca 300 let. Na ní byla umístěna sloupová kaplička s Pannou 

Marií, která se dívala směrem k cestě. U kapličky byla postavena dřevěná 

lavička, na které odpočívali unavení kolemjdoucí. Místo bylo také využíváno 

při májových pobožnostech. Při bouři 14. srpna 1957 byla lípa zasažena 

bleskem, zlomila se a při pádu byla zničena rovněž kaplička. V roce 2005 

byla postavena kaplička nová. 

 

Dřevěná sloupová kaplička Panny Marie v Dolině u čp. 167 

        Nachází se na cestě k blízkému statku rodiny Kulů. Historické 

prameny o této kapličce mlčí, ale z lidového vyprávění se můžeme 

dozvědět, že kdysi dávno na zdejším statku umíralo hodně koní, kteří pak 

chyběli při zemědělských pracích. Tehdejší hospodář už nevěděl, jak má o 

své koně pečovat, a tak na rozcestí ke statku vybudovat kapličku. Od jejího 

postavení přestali koně na statku umírat. 
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Dřevěná sloupová zvonička na Hůrkách 

         V chalupě vedle zvoničky prý kdysi velmi často umíraly malé 

děti. Postavením zvoničky možná chtěli původní majitelé zamezit 

svému utrpení. Během války chalupu na Hůrkách obývali manželé 

Sasínovi, kteří se již v té době o zvoničku starali. Vždy v poledne její 

majitelé oznamovali obyvatelům Hůrek čas odpočinku a oběda. 

 

Kaple Panny Marie Frýdecké na Staré cestě u čp. 650 

                      Jedná se o jednu z nejstarších kapliček v obci a sice 

z roku 1862, která byla roku 1995 vyhlášena kulturní památkou. Z její 

historie se však nedochovaly žádné prameny. Uvnitř kaple se nachází 

ikonografický typ neposkvrněné Panny Marie. Figura není signována 

ani datována a jedná se o rustikální dílo místní provenience. 

Pískovcová socha Panny Marie Frýdecké stojí na kovovém zlaceném 

půlměsíci a v levé ruce drží dítě se zlaceným atributem jablka. V pravé 

ruce má Madona zlacené žezlo.  

Kaple Panny Marie v Pohoralí 

        Kapličku v nejhezčím místě rodinného lesa v Pohoralí nechal na 

své náklady postavit Zdeněk Bača jako poděkování Panně Marii za 

dar zdraví, neboť v raném věku byl vážně nemocen a uzdravil se. 

Sakrální památka byla dokončena dne 26. 5. 2007. 

 

 

Kaple Panny Marie Lurdské v Rozsůškách u čp. 447 

     Kaple je umístěna v lese docela daleko od vesnice na tehdejším 

pozemku rodiny Kulových.  Ke kapličce se váže příběh z období 2 sv. 

války. Ke konci války se do lesů přišli schovat před Němci lidé 

z vesnice. U stavení se objevili dva Němci s kulometem a osočili 

tamější muže, že jsou partyzáni. Nedali si vysvětlit, že tomu tak není. 

Nejstarší muže s ženami a dětmi nechali být a 4 mladší vesničany 

zavedli k blízkému rybníku a postavili proti kulometu.  Ženy plakaly a modlily se k Panně 

Marii a prosili ji o záchranu. V tu chvíli se objevil na kopci německý důstojník a odvolal 

vojáky. Jako poděkování za záchranu nechali na počest Panny Marie postavit zdejší kapli. 
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Část Myslík 

Kaple Sedmibolestné Panny Marie 

                 Na místě současné kaple stávala původně dřevěná kaplička, 

do níž se vešlo 8 - 10 osob. Celá stavba byla v roce 1851 zbořena a v 

letech 1857-1859 byla zbudována nová kamenná kaple, která byla 

zasvěcena Sedmibolestné Panně Marii. Při vichřici v roce 1957 byla  

stavba poškozena, ale do  dvou let  byla obětavostí místních obyvatel 

obnovena. První mše v obnovené kapli se konala 5. června 1960.   

 

Myslíkovské Lurdy  

         Poutní místo zvané Lurdy se nachází nad obcí Myslík. Jedná se o skalní 

kapličku lurdského charakteru.  V roce 1946 byla z podnětu tehdejšího faráře 

a nákladem Jana Bělunka vybudována v Mankově skále nad malou jeskyní 

kaplička jako poděkování za záchranu jeho života při bombardování města 

Ostravy během 2 sv. války. Kaplička byla vysvěcena 12. září 1946.  V květnu  

1947  byly do kapličky dodány sochy Panny Marie Lurdské a sv. Bernadetty 

a místu se začalo říkat Lurdy. V měsíci květnu se zde každoročně konají 

bohoslužby. 

Dřevěná sloupová zvonička u kaple Panny Marie Lurdské 

          Zvonička v „Myslíkovských Lurdách“ byla vystavěna v roce 1948. 

Pravidelně se na ní zvonilo nejen večerní klekání, ale také úmrtí místních obyvatel. Dnes je 

oblíbeným místem místních i turistů a svádí návštěvníky k nenápadnému zabimbání, jen tak 

pro potěšení, aby nerušili okolí. 
 

 

Kamenný žulový kříž u čp. 181 

           Tento kříž postavili v místě "Batrna" sourozenci Josef Škarka a 

Marie Krpcová v roce 1904. Podle vyprávění prý oba vyhráli tehdy 

v loterii určitý obnos peněz a jako zbožní lidé nechali z vděčnosti k úctě a 

slávě Boží postavit tento kříž. Při jeho svěcení nechala paní Krpcová 

přivézt z Hukvald břemeno preclíků, které rozhazovala mezi děti. 
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Kamenná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého u čp. 50  

                     Na místě této sochy stávala na počátku 20. století dosti 

prostorná dřevěná budka v tzv. včelínku na fojtství. Budka sloužila 

zdejším jako modlitebna. Kamenná barokní socha pochází z 2. 

poloviny 18. století a znázorňuje sv. Jana Nepomuckého v 

kanovnickém rouchu s atributem kříže. Jde o kulturní památku. 

 

 

 

Kamenná pískovcová socha sv. Barbory u čp. 199  

                             Socha pochází z roku 1734 a znázorňuje sv. Barboru s 

atributem věže a kalicha. Jedná se o pozoruhodnou a ojediněle se 

vyskytující plastiku s podnoží v podobě božích muk. Světice stojí na 

oblacích, v levé ruce drží atribut - kalich a pravou rukou si přidržuje 

plášť. Barbora z Nikomédie (též sv. Barbora) patřila k 14-ti svatým 

pomocníkům. Jde o kulturní památku. 

 

 

 

Dřevěná kaplička Panny Marie u čp. 57 

            Kaplička Panny Marie se nachází na myslíkovských 

Hůrkách. Byla postavena, protože do kozlovického kostela bylo 

pěšky daleko. U kapličky se konaly májové pobožnosti. Ke 

kapličce se váže pověst, že kdysi, když lidé chodili večer a v 

noci z práce domů, často na cestě potkali ohnivého muže neboli 

ohniváka. Ten lidi doprovázel až k domu. Aby se ho zbavili, 

postavili u cesty kapličku a od té doby se již ohnivák neukázal. 
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3. 5     Zajímavá místa a světské památky 

Přírodní rezervace Palkovické hůrky  

                   Rezervace o rozloze 34,93 ha se nachází západním směrem nedaleko vrchu 

Kubánkov, avšak územně již patří obci Hukvaldy. Jde o zachovalý smíšený les s převahou 

buku, ale také s příměsemi dalších dřevin (smrk ztepilý, modřín opadavý, borovice lesní). 

Mezi běžnými druhy rostlin (kyčelnice cibulkonosná, svízel vonný) se vyskytuje i vzácnější 

áron karpatský. V bucích hnízdí lejsek malý a holub doupňák. Žije zde také rejsek horský. 

Kubánkov (660 m n. m.) 

                    Kubánkov je nejvyšší vrchol Palkovických hůrek, jejichž hřeben se táhne nad 

Palkovicemi až po obec Hukvaldy. Na vrcholu Kubánkov se každoročně 1. ledna koná sraz 

turistů, který je spojen s oslavou příchodu nového roku.  

 

 

 

 

 

 

Hradisko 

                   V roce 1985 byl proveden na strmém vrchu zvaném Hradisko (507 m n. m.) 

archeologický průzkum, při kterém byly nalezeny pozůstatky drobného středověkého 

opevnění. Plocha tohoto opevnění má přibližně oválný tvar o rozměrech 22 m na délku a 5 - 7 

m na šířku. Vlastní skalnaté jádro je celkem malé a mohla zde stát maximálně jedna obytná 

stavba, zřejmě věžovitého charakteru, která byla od hřebenu oddělena příkopem vysekaným 

na skále, širokým asi 5 m. Pravděpodobně zde byla, s použitím stěn skalisek, založena drobná 

stavba – patrně velmi malý strážní hrádek. Na vcelku malé ploše zde bylo objeveno kolem 

stovky keramických zlomků, tři kosti a jeden hřeb, které lze datovat do 14. až počátku 15. 

století.  

               Stavba pravděpodobně náležela k hukvaldskému hradu jako středověké opevnění 

strážního stanoviště. Nedaleko přežívají místní názvy Strážnice a Drabovica, které by mohly 

pocházet od slova stráž a dráb (dříve jméno pro vojáka či panského dozorce). 
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 Památník padlým hrdinům 

                   Památník je umístěn u místního Kulturního 

domu v centru obce a byl slavnostně odhalen 28. 10. 

2018. Původní památník na tomto místě z roku 1969, 

měl také tři sloupy a byl věnován pouze obětem II. sv. 

války, jejichž jména byla na pamětní desce před sloupy. 

Po roce 1989 byl památník doplněn o jména padlých 

sovětských vojáků a amerického letce, v roce 2011 pak 

přibyla pietní deska se čtyřmi jmény moldavských 

vojáků padlých při osvobozování obce.  

Prapůvodní památník měl sloupy dva, byl odhalen v roce 1938 a byl věnován vůdcům odboje 

a budovatelům našeho státu. Na sloupech byly nejprve plakety T. G. Masaryka a A. Švehly. 

Po II. sv. válce přibyl třetí sloup, přičemž plakety zobrazovaly T. G. Masaryka, E. Beneše a J. 

V. Stalina. V roce 1955 došlo ke střídání a umístěny byly reliéfy V. I. Lenina, J. V. Stalina a 

K. Gottwalda. O 10 let později se z důvodu rekonstrukce silnice a stavby nového mostu musel 

původní památník přemístit do stávajícího místa.  

                V současné době nasvětlené žulové kvádry obsahují pamětní desky jména padlých 

místních občanů za I. světové války, druhá deska je věnována obětem II. sv. války v 

Palkovicích a na Myslíku a na třetí desce jsou uvedena jména padlých vojáků zahraničních 

armád padlých na území Palkovic a Myslíku za II. sv. války. V dlažbě jsou vyvedeny dvě 

protínající se časové osy symbolizující utrpení a válku a současně život a naději. Součástí 

památníku jsou dva nově zasazené stromy a kruhová lavička kolem jednoho z nich.  

 

Památník amerického letce 

          Jedná se o památník připomínající smrt 

amerického letce z 29. 8. 1944, kdy byl pilot Army 

Force seržant Russell I. Payne za letu těžce 

postřelen. Kapitánem byl ošetřen a krvácející byl 

vyhozen z letadla na padáku. Dopadl na louku v 

oblasti zvané "Kúty" (kde se památník nachází) a 

chvíli po dopadu na těžká zranění zemřel. Zbylých 

devět letců, kteří vyskočili z hořícího letadla, které 

havarovalo na úpatí Ondřejníku u Metylovic, zajal 

stíhací oddíl pořádkové policie. Mechanika  

zastřelili a další odvezli do zajateckých táborů. Ostatky Rusella I. Payna původně pohřbené v 

Palkovicích byly v roce 1946 exhumovány a uloženy na Arlingtonském národním hřbitově ve 

Washingtonu. 
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Švehlova alej 

                      Tzv. Švehlova alej (nebo také Švehlův 

sad, který byl její součástí) lemuje pravý břeh 

potoka Olešná mezi zastávkami Palkovice 

centrum a Palkovice transformátor. Alej byla 

vysazena v roce 1936 za starostování Jana 

Hlaváče jako připomínka vzniku samostatného 

Československa. Na vzniku aleje se podíleli 

členové republikánské strany. V této době muselo 

dojít k významnému vyrovnání celého terénu, 

přesazení vzrostlých ovocných stromů a podél 

regulační hráze byl vysypán škvárou široký 

chodník. Alej nese jméno po Antonínu Švehlovi (15. dubna 1873 – 12. prosince 1933), který 

byl československý politik a během svého života byl předsedou tří československých vlád, 

předsedou agrární strany a hostivařským statkářem.  

                   Během desítek let došlo k částečné obnově stromů v aleji, kdy některé z nich bylo 

nutné z bezpečnostních důvodů vykácet a nahradit je novými. Taktéž je pravidelně prováděna 

údržba stromů, kdy jsou prořezávány a zbavovány jmelí. Kolem aleje vedl také betonový 

chodník z roku 1979, který byl v roce 2010 nahrazen dlážděnou cyklostezkou s chodníkem. 

Součástí Švehlovy aleje byl až do roku 1969 Památník obětem II. světové války, který byl z 

důvodu výstavby nového mostu přemístěn na prostranství mezi Kulturní dům a potok Olešná. 

 

Památník na Myslíku 

                  V současné době je umístěn v parčíku vedle kaple. 

Původně stál naproti přes silnici. Byl vybudován na počest 

událostí z konce války. 

                   Dne 4. 5. 1945 bylo německými vojáky zastřeleno šest 

občanů Palkovic, dva z Metylovic a s nimi jeden neznámý zajatec. 

Toho dne si mladí hoši vyšli na kopec Habeš v Palkovicích, odkud 

se chtěli podívat na postupující frontu. Německými vojáky byli 

považováni za partyzány, a proto byli zatčeni. Mezi zatčenými byl 

také Jiří Volný, syn poslance Zemského sněmu Václava Volného, 

který žádal pro všechny chlapce propuštění, avšak marně. 

Nakonec byl osobně vyměněn za svého syna, kterého Němci 

propustili domů. Průvod zajatců kráčel pak přes Palkovice a 

Myslík, až došel do Zátopkova lomu na Myslíku, kde byli všichni 

zajatci zastřeleni ranou do týlu. 
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3. 6    Místní pověsti 

Jak přišla Králova hora ke svému jménu 

                   Od nepaměti se vypravuje o tom, že v Králově hoře je ukryt veliký poklad. Kolem 

zalesněné hory vede jenom jedna cesta, uzavírající se do kruhu. Královu horu obklopuje pět 

vesnic (Palkovice, Myslík, Kozlovice, Lhotka, Metylovice), takže prchající loupežníci 

nemohli utéct s lupem jinam něž do rozsáhlých lesů na hoře.  

                    Kdysi dávno jel tudy na koni vznešený pán z daleké cizí země. Jeho kůň i oděv 

prozrazovaly, že pochází z urozeného rodu. Byl to sám král. Jeho otec byl již starý a tak měl 

převzít vládu. Neměl však téměř žádné schopnosti pro kralování, miloval svobodu, nenáviděl 

války, lidskou bídu a utrpení. Přejel sedmero hor a sedmero údolí. Před ním se rozprostřela  

nádherná malebná údolí a obdělaná pole, vše lemoval věnec modravých hor. Král si chtěl 

odpočinout a tak sundal poklad z koně a ustlal si na zemi. Zdál se mu sen. Viděl, jak se před 

ním otevřela hora a ze skály vystoupila spanilá dívka, zahalená jen průsvitným obláčkem, 

jejíž zlaté vlasy jí spadaly až na ramena. Dala králi napít vody z podzemního pramene a od té 

doby bylo mezi nimi nepřerušitelné pouto. Poklady král uložil v hoře pod ochranu její 

vládkyně.  

                   Ráno našli krále, jak spí u svého pokladu a je na rukou i nohou spoután věncovím 

uvitým z lesního kvítí. Zůstal u pastýřů ovcí a štědře je podaroval zlaťáky. Zelenou horu, 

která se tyčila do nebes nad kolibami, pojmenoval Králova hora. Žil šťastně dlouhá léta  s 

pastýři ovcí a jejich ženami. Zemřel ve vysokém věku a místo věčného odpočinku pro něj 

našla Hanýžka, se kterou se poprvé potkal před lety. Ovčáci narazili při kopání králova hrobu 

na veliký kámen a když jej zvedli, uviděli pod ním královskou korunu. Položili ji na hlavu 

zemřelému králi a uložili jej do hrobu. Hrob obložili zimostrázem a v místě hlavy mu zasadili 

bílou šípkovou růži. Později na králově hrobě vyrostly tři mohutné duby, pod kterými prý sní 

svůj věčný sen. 

 

Pověst o hastrmanovi 

                  Hastrman chodil často do blízkého mlýna oblečen jako myslivec a ze šosů mu 

kapala voda. Bydlel v „Bezedňáku“, v hluboké tůni. Proměňoval se ve zvířata a věci, aby 

oklamal lidi. Jednou se pásl na louce u „Bezedňáku“ kůň. Jeden odvážný mladík na něj 

vyskočil, aby se projel. Kůň však jeho rozkazy neposlouchal, běhal v trní, až mládenci 

roztrhal šaty. Konečně mladík celý potlučený spadl z koně. Ten však skočil do tůně, proměnil 

se ve vodníka a chechtal se mládenci. 

Bezedňák – rybník na Osadě, dnes již zatopený přehradou Olešná. Název podle toho, že když 

lidé zkoušeli žerdí hloubku, nedosáhli nikdy dna. A proto bezedný. 
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Rokle smrti 

               Vypráví se, že jméno vzniklo z nešťastné události. Dle pověsti honil zdejším lesem 

mladý král jelena a ten mu zmizel v houštině. Král i s koněm vjel do hustého porostu, který 

však rostl na okraji rokle, Mladý král i kůň zahynuli. 

3. 7    Osobnosti obce 

Šebestián Vrána 

 

                Šebestián Vrána působil jako rektor ve škole v Palkovicích až do roku 1865. Vrána 

rozvinul v Palkovicích nejen své záměry v rámci školní výchovy, ale také jako hudebník.  

Zřídil hudebně-pěvecký sbor, který zpíval na kostelním kůru, také nacvičoval národní písně. 

Svou hudební a skladatelskou činností se rektor Vrána řadí k tradici českých kantorů – 

muzikantů 18. století a první poloviny 19. století.  

  

Adolf Brázda 

 

                Adolf Brázda od září r. 1905 působil v Palkovicích jako učitel. V r. 1914 byl zvolen 

starostou Sokola, ve funkci byl přes 30 let. Dne 15. 12. 1926 se stal řídícím učitelem 

palkovické školy, kde pracoval až do výslužby. Od ledna 1929 do srpna 1933 byl starostou 

obce. Za jeho působení došlo k mj. rozšíření okresní silnice, byla upravena náves, zřízeno  

koupaliště a obec získala les Rovňa a Rozsůšky. Vykonával řadu funkcí, byl předsedou místní 

osvětové komise, duchovní rady, odboru Národní jednoty, zastával funkci v místní 

Kampeličce, byl důvěrníkem okresní péče o mládež a členem předsednictva, předsedou 

okresního sdružení republikánských úředníků a učitelů, členem v okresním hospodářském 

spolku atd. Zemřel 17. 7. 1971 ve věku 85 let.  Jeho přímí potomci žijí v obci dodnes. 

  

Boleslav Ivánek 

 

                 Boleslav Ivánek se narodil 3. června 1917 v Palkovicích (čp. 152). V roce 1938 byl 

Ministerstvem školství v Praze ustanoven jako učitel na české zahraniční škole v Rumunsku. 

Vyučoval v obcích Nadlac a Eibenthal v Banátu. Odtud se na výzvu německých úřadů po 

okupaci Československa domů nevrátil, ale spolu s ostatními kolegy nastoupil jako aktivní 

voják československých zahraničních jednotek na Středním východě pod britským velením. 

Jako letec byl jedním z obránců legendárního Tobruku, později bojoval v Anglii a létal jako 

navigátor u 311. bombardovací perutě na strojích Liberator. Dne 5. července 

2003 Boleslav Ivánek zemřel ve věku 86 let. Jeho pravnuci v současné době navštěvují zdejší 

základní školu. 
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Anděla Petrová 

 

                Anděla Petrová se narodila 6. března 1924 v Myslíku. Už ve škole se pokoušela 

skládat verše, ráda zpívala. V myslíkovském národopisném souboru, jehož byla členkou, se 

pokusila o vlastní tvorbu, první písnička „Myslíku, Myslíku“ patřila rodišti. Následovaly další 

písničky. Za píseň „Za dědinu lán žita“ získala ve Strážnici v r.1959 třetí cenu. Skládat  

nepřestala a nahrávala si vše na magnetofonové pásky. Konečně v roce 1998 sestavila zpěvník 

„Pěsničky od Myslíka a okolí“, ve kterém je padesát myslíkovských písniček, které si 

pamatovala z dětství. Kromě skládání písní se však Anděla Petrová zabývala i tvorbou básní a 

psaním příběhů ze života. V roce 1998 zpracovala útlý svazeček „Hukvaldy“, ve kterém se 

verši i vzpomínkami vrátila k symbolu našeho kraje. Další její dílka: „Z pod Královy hory, 

Stryk TUDYJA a jeho příhody“. Zemřela 17. září 2000 ve věku 76 let. 

 

Metoděj Kubáň Msgre. 

 

                   Metoděj Kubáň se narodil 18. září 1885 v Horní Bečvě. Vystudovat teologickou 

fakultu v Olomouci. Svou první mši, tzv. primici, sloužil v klášterním kostele sv. Kateřiny v 

Olomouci r. 1908. Po vysvěcení byl poslán jako kooperátor do Horního Města u Rýmařova. V 

období 1. svět. války byl jako mladý kněz odeslán k polním vojenským nemocnicím na 

několik front. Nejdéle pobyl v Albánii, kde pomáhal stovkám vojáků a obstarával 

administrativní práce. V roce 1919 vstoupil do svazku československé armády a začal působit 

jako duchovní správce vojenské posádky v Žilině. Procházel i dalšími posádkami na 

Slovensku a Podkarpatské Rusi. Od roku 1929 byl ustanoven knězem ve vojenském 

posádkovém kostele v Josefově v Čechách, kde působil jako duchovní podpl.do r.1934. O rok 

později se stal přednostou oddělení vojenské duchovní správy při Ministerstvu národní obrany 

v Praze. V r. 1938 byl prezidentem Benešem povýšen do vojenské hodnosti generála 

duchovní služby u československé armády. Papežem byl poctěn hodností papežského preláta 

a arcibiskupem byl jmenován generálním vikářem československé branné moci. Byl 

ministerským radou a bydlel v Praze. 

                V Palkovicích podědil po své matce domek, kde často dojížděl na prázdniny. Jako 

vysoký duchovní hodnostář se stal významným pomocníkem a mecenášem duchovní správy 

zdejšího kostela. Sloužil mše a kostelu daroval svá nejlepší bohoslužebná roucha. V r. 1939 

vysvětil nové varhany. Nejednou se s přáteli a básníkem Petrem Bezručem procházel po 

Beskydech a Valašsku. V srpnu 1940, krátce před svým zatčením, pobýval na Bílém Kříži. 

Od počátku okupace pracoval Metoděj Kubáň v domácím odboji a projevoval své 

protinacistické postoje. Na základě udání německého kněze  byl Metoděj Kubáň 27. srpna 

1940 zatčen gestapem, odsouzen do káznice v Budyšíně a následně převezen do 

koncentračního tábora v Dachau. Na následky nelidského nacistického zacházení a týrání 

Msgre. Kubáň dne 5. 3. 1942 zemřel ve věku nedožitých 57 let. Je pohřben na hřbitově v 

Palkovicích. 
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  3. 8      Sportovní vyžití 

                     V centru obce je umístěn sportovní areál, který zahrnuje různorodá sportoviště a 

slouží pro uspokojení sportovního vyžití pro mnoho občanů jak místních tak přespolních. 

                   

Tělocvična  

                  Plně vybavená tělocvična s 3 velkými sály, s jedním plošně rozlehlým, ale nižším 

stropem a s jedním menším, sloužícím méně početné skupině pro různá cvičení. 

 

Venkovní prostory  

                   –   travnaté hřiště pro kopanou, 2 

volejbalové antukové kurty, 1 hřiště na beach volejbal, 

2 tenisové kurty s umělým povrchem, asfaltová plocha 

využívaná pro obecní slavnosti, kulturní akce, pouť, 

v zimě jako zimní kluziště. 

                  V těsné blízkosti je všestranně vybavená 

venkovní tělocvična, která slouží hlavně dětem široké 

veřejnosti jak místních, tak dojíždějících. 

 

Sjezdovka „Lyžování za domem“  

                  Pro zimní sportovní vyžití byla v 

Palkovicích (v roce 1970) vystavěna na severním svahu 

poblíž silnice do Metylovic lyžařská sjezdovka dlouhá 

téměř 400 m. Je vybavena umělým osvětlením a 

umělým zasněžováním. Slouží jak dobrým lyžařům, tak 

i začátečníkům včetně malých dětí.  

 

Přehrada Olešná 

               Na počátku 60. let 20. století 

byla vybudována na řece Olešná 

rekreační přehrada stejného jména - 

Olešná. Je sice na pozemku města 

Frýdku-Místku, ale od hranice 

Palkovic ji dělí pouhých 400 m. Na 

jejím území bylo zalito vodou 

mnoho domků a pozemků, které 

patřily sousedům, rodinám 

palkovských občanů. Možná právě proto ji místní občané považují za „naši“.  
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                  Délka hráze je 393 m, výška 16 m, vodní nádrž má plochu 86 ha, dlouhá je více 

než 2 km s průměrnou šířkou 400 m. Přehrada Olešná ovlivnila nebývalý rozvoj sportovního 

rybolovu a jachetního sportu pro široké okolí Frýdecko-Místecka. Právě oddíl jachtingu, který 

má pozemek a své plachetnice na břehu přehrady, je součástí TJ Sokol Palkovice. 

                V okolí a zároveň po obvodu nádrže se nachází také cyklostezka s asfaltovým 

povrchem vhodná pro jízdu na kole, kolečkových bruslích i procházky.  V roce 2017 došlo ke 

kompletnímu odbahnění přehrady. V areálu přehrady byl vybudován krytý i venkovní 

aquapark. 

 

                  Palkovicemi procházejí celkem 4 cyklostezky, které spojují obec s okolními 

vesnicemi –  č. 6003 Greenway, 6004, 6006 a Chlebovický okruh. 

 

Relaxační bazén Narcis. 

 

                  Bazén se nachází v centru obce, je využíván pro 

organizované kurzy dětí vedené instruktorem od věku dítěte 6-ti 

měsíců až do předškolního věku. Také je přístupný veřejnosti. 

 

 

3. 9     Služby v obci  především se zaměřením na cestovní ruch 

Dopravní spojení 

   

                  Palkovicemi prochází silnice, která spojuje krajské město Ostravu, Frýdek-Místek 

a vede dál směrem k pohoří Beskydy až na Horní Bečvy. Proto je obec dostupná častými spoji 

jak MHD tak dálkové autobusové dopravy.   

 

Možnost občerstvení 

 

                      Prodejny potravin smíšeného zboží - COOP, Můj Obchod - potraviny Adamcová, 

                                                                           potraviny Slunce  

                      Pekárna Boček Krmelín, pekařské a cukrářské výrobky 

                   Restaurace - Hospůdka Na hřišti, Restaurace Pod Habešem, Hospoda u Myšáka, 

                                     Restaurace Pod sjezdovkou, Myšák Western Ranch 

Ubytování 

  

                  Myšák Western Ranch, Penzion u Bačů, Rekreační středisko Palkovické Hůrky 
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Další služby 

 

                  Květinářství, Kino, Česká pošta, Nákupní centrum Modrá labuť (spotřební zboží, 

domácí potřeby, vybavení pro kutily, domácnost ...), Zero (velkoobchod s obaly a dárkovým 

sortimentem), Fotograf, Policie ČR, Autoopravna Kubala, Pneuservis, několik kadeřnických a 

masážních salonů. 

 

Lékařské služby 

  

                  V obci jsou k dispozici 2 ordinace praktických lékařů pro dospělé, 1 praktický 

lékař pro děti a dorost, 1 zubní lékař a 1 veterinární ordinace.  

 

RenoFarma Beskyd, a. s. 

 

                  Řadí se mezi tradiční zemědělské podniky v regionu. Hlavním předmětem 

podnikání je rostlinná výroba a chov skotu. Na orné půdě jsou pěstovány obilniny, kukuřice, 

pícniny a řepka olejná. Obhospodařováno je více než 2900 hektarů. Společnost provozuje 

bioplynovou stanici v Hodoňovicích, prodejnu Rolnička v Palkovicích a věnuje se 

zahradnické činnosti v Lysůvkách. 

 

Dostupnost informací 

 

                   Obecní knihovna, web obce, informace na obecním úřadě, informační cedule. 

Nejdůležitější turistické cíle (např. památník amerického letce, Myslíkovské Lurdy, 

výhledová místa atd.) jsou od r. 2007 opatřeny informačními tabulemi obsahujícími také 

krátké resumé v angličtině. Turista je k nim naváděn systémem turistických směrovek. 

Východištěm je centrum obce. Palkovice mají také svou turistickou známku, která je 

věnována poutnímu místu Myslíkovské Lurdy. 

 

 

3. 10   Začlenění a využití informací z projektu 

                  Projekt bude ve škole zařazen v hodinách prvouky, vlastivědy, dějepisu 

(poznávání regionu), výtvarné výchovy (kresba historických míst, krajiny), tělesné výchovy 

(turistické vycházky). 

 


