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Úvodní slovo redakční rady

Milí občané Palkovic a Myslíku, čtenáři Palko-
vických listů,

čtyři roky utekly jako voda a před námi jsou 
volby do zastupitelstva naší obce. V uplynulých 
létech bylo takovou tradicí, že jsme vám přináše-
li volební speciál, ve kterém kandidující subjekty 
zveřejnily svůj volební program, nebo vás voliče 
oslovily s tím, co mají na srdci. Tato myšlenka vo-
lebního speciálu se docela uchytila a ze strany 
volebních kandidátů byl o prostor v listech do-
cela zájem. Proto se naše redakční rada dohodla, 
že i v letošních volbách poskytneme politickým 
stranám a hnutím kandidujícím do zastupitelstva 
v naší obci prostor pro jejich volební kampaň. Vy-
chází Volební speciál Palkovických listů, který se 
bude zabývat výhradně komunálními volbami do 
Zastupitelstva obce Palkovice. 

Na rozdíl od minulých vydání jsme však udělali 
malou změnu. Obecní periodika a zpravodaje by 
se primárně měly zabývat informacemi z obecní-
ho úřadu a informacemi o dění v dané obci. Proto 
jsme Radě obce doporučili, aby určitě tento vo-
lební speciál vznikl, ale aby se jednotlivé volební 

subjekty finančně podílely na pokrytí nákladů pro 
jeho vznik. Z rozhodnutí Rady obce dostal každý 
volební subjekt prostor na jednu až čtyři strany 
za paušální poplatek 500 Kč až 2 000 Kč. Veškeré 
příspěvky, které došly a splnily předem dané pod-
mínky, byly otištěny. Podmínky pro otištění jsme 
avizovali v dostatečném předstihu ve vydání Pal-
kovických listů č. 4/2022. Jednotlivé příspěvky ne-
prošly žádnou redakční úpravou a jsou zveřejněny 
v původním znění tak, jak nám došly do redak-
ce. Abychom však byli nestranní, jsou názvy stran 
a hnutí seřazeny podle vylosovaných pořadových 
čísel. Tentokrát jsme nedávali samostatný prostor 
k vyjádření zastupitelům (na rozdíl od minulého 
speciálu), a to proto, že zastupitel má plné právo 
(vyplývající z Tiskového zákona) přednostního zve-
řejnění svých příspěvků v běžných číslech obec-
ních zpravodajů, v našem případě Palkovických lis-
tů. Kdo měl zájem a potřebu se vyjadřovat, činil tak 
průběžně v uplynulých čtyřech létech. Názory jed-
notlivých stran a hnutí se nemusí shodovat s ná-
zorem redakční rady. Za obsah jsou zodpovědní 
jejich autoři. Tento Volební speciál je považován 
za informační materiál Obce Palkovice, a proto je 
zdarma doručován i nepředplatitelům. V případě 
zájmu si můžete tento výtisk stáhnout z webových 
stránek obce nebo vyzvednout zdarma na Obec-
ním úřadě v Palkovicích v rámci úředních hodin 
v omezeném množství do vyčerpání zásob. 

Děkujeme všem stranám a hnutím za jejich 
příspěvky a přejeme hodně úspěchů v nadcháze-
jících volbách. Vám voličům přejeme správné roz-
hodování a šťastnou ruku.

Jménem redakční rady 
Ing. Tomáš Huďa, předseda.
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Komunální volby jsou oproti krajským nebo 
sněmovním volbám unikátní ve dvou věcech. 
Kromě kandidátů, které navrhnou politické strany 
a hnutí, totiž mohou kandidovat i nezávislí kandi-
dáti a jejich sdružení. Ovšem za předpokladu, že 
pro svou kandidaturu nasbírají dostatek podpisů 
voličů v obci, kde chtějí kandidovat. V komunál-
ních volbách může kandidovat každý občan ČR, 
který má v obci trvalé bydliště, nebo občan Evrop-
ské unie, který je v obci přihlášen k přechodnému 
pobytu a nejpozději druhý den voleb mu je ales-
poň 18 let. Lidé, kteří chtějí kandidovat, zároveň 
nesmějí mít omezenou svéprávnost k výkonu vo-
lebního práva a nesmí být ve výkonu trestu odnětí 
svobody.

Kde se bude volit v Palkovicích a na Myslíku?    
V Palkovicích bude volební místnost na rozdíl 

od minulých let tentokrát v tělocvičně č.p. 20. 
Zde budou volební okrsky č. 1 a č. 2. Vstup do vo-
lební místnosti bude řádně označen.  Na Myslíku 
(volební okrsek 3) bude volební místnost jako vždy 
v budově staré školy č.p. 118 (SKSC). V Palkovicích 
a na Myslíku budou volební místnosti otevřeny 
v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 
24. září od 8 do 14 hodin.   

co dělat po vstupu do volební místnosti?    
Každý volič musí hlasovat osobně. Zastoupení 

není možné, což znamená, že za voliče nemůže 
odhlasovat nikdo jiný (např. na základě plné moci). 
Volič po příchodu do volební místnosti přistoupí 
k okrskové volební komisi. Zde prokáže svou to-
tožnost předložením platného občanského prů-
kazu nebo cestovního pasu. Neprokáže-li volič 
svou totožnost, komise mu neumožní hlaso-
vat. Komise voliči vydá úřední obálku. Jedná se 
o klasickou obálku, která je opatřena kulatým ra-
zítkem obecního úřadu. Pokud si s sebou volič do 
volební místnosti nedonesl hlasovací lístek z do-
mova nebo hlasovací lístek obdržel poškozený či 
nekompletní, může požádat komisi, aby mu dala 
nový. Poté se volič odebere do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacího lístku (za plentu).

co mám dělat v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacího lístku?

V tomto prostoru hlasovací lístek upravíte 
podle třech možných způsobů uvedených dále. 
Upravený hlasovací lístek následně musíte vložit 
do úřední obálky, kterou jste obdrželi. Obálka se 
nezalepuje! Za plentou musíte být sami, neboť 
platí zásada tajnosti hlasování. Výjimky tvoří voli-
či, kteří mají zdravotní vadu, kvůli které nemůžou 
upravit hlasovací lístek sami a voliči, kteří nemů-
žou číst nebo psát. Těmto voličům může při hla-
sování pomoci jiný volič, ovšem ne člen okrsko-
vé volební komise.

Jak upravit volební lístek?
Všechny volební strany (včetně nezávislých 

kandidátů) jsou uvedeny na jednom hlasovacím 
lístku. Důvodem je, že volič může hlasovat pro 
kandidáty z různých volebních stran. Volič si může 
vybrat jednu z těchto možností:

1.  Označit křížkem jednu volební stranu. Tím 
je dán hlas všem kandidátům této volební stra-
ny v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik 
členů zastupitelstva obce má být voleno.

2.  Označit křížkem jednotlivě ty kandidá-
ty, pro které volič hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany. Nejvýše lze označit tolik kan-
didátů, kolik členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno. V naší obci se volí 15 zastupitelů.

3.  Kombinovat oba způsoby (1. a 2.) a označit 
křížkem jednu volební stranu a dále křížkem 
v rámečku před jménem kandidáta další kandi-
dáty z libovolných ostatních volebních stran. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označe-
ným kandidátům. Z označené volební strany je 
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze 
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených 
členů zastupitelstva, v naší obci do 15.

Úřední obálku s vloženým upraveným voleb-
ním lístkem následně vhodíte do volební urny 
před zraky členů volební komise.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

obecní Úřad a ZastuPitelstvo

Komunální volby 23. a 24. září 2022
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Volební místnosti v Palkovicích v tělocvičně č.p. 20

Volební místnost na Myslíku v SKSC (bývalé škole) č.p. 118
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Nová síla
pro

Palkovice

Robert Šlachta Petr Gřes

Tímhle
chceme

u nás 
v Palkovicích

začít

Moravskoslezský kraj

Sledujte nás na Facebooku My jsme Přísaha Moravskoslezský kraj
A mnohem víc!

1. Výrazně zlepšíme 
komunikaci s občany

3. Zvýšíme bezpečnost 
a zkvalitníme veřejné služby

2. Budeme důslední v hospo-
dárném a transparentním 
nakládání s obecním 
rozpočtem

4. Ve shodě s názory 
a potřebami veřejnosti 
ochráníme ráz naší vesnice

5. Zajistíme klidné a bezpečné 
bydlení pro seniory
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Přijďte k volbám – dáváme Vám záruku, že Váš hlas a názor nezanikne. Záleží nám 
na současnosti i budoucnosti života v našich obcích  

 

 

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty 

 vylosované číslo: 1 

 Mgr. Petr Gřes 50 zastupitel Palkovice Přísaha – občanské 
hnutí Roberta Šlachty 

 Zbyněk Dostál 53 specialista logistických operací Palkovice bez politické příslušnosti 

 Bc. Jana Ručková 47 kontrolor procesů Palkovice bez politické příslušnosti 

 Ing. Pavel Volný 47 státní zaměstnanec Palkovice bez politické příslušnosti 

 Bc. Kamil Liška 49 koordinátor velkoobchodu Palkovice bez politické příslušnosti 

 Vladimír Menšík 46 vedoucí směny automotiv Palkovice bez politické příslušnosti 

 Iveta Trochtová 57 osobní bankéř Palkovice bez politické příslušnosti 

 Lubomír Jati 64 důchodce Palkovice bez politické příslušnosti 

 Ing. Pavel Žurek 55 ředitel dopravní společnosti Palkovice bez politické příslušnosti 

 Ing. Josef Stromský 
Ph.D. 

42 technický ředitel Palkovice bez politické příslušnosti 

 Jan Kozel 48 OSVČ Palkovice bez politické příslušnosti 

 Petr Neoral 53 OSVČ Palkovice bez politické příslušnosti 

 Veronika 
Seibertová 

42 administrativní pracovník Palkovice bez politické příslušnosti 

 Aleš Myslikovjan 36 automotiv Palkovice bez politické příslušnosti 

 Robin Knězek 30 hasič Palkovice bez politické příslušnosti 

X 
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Vážení spoluobčané Palkovic a Myslíku,  
23. a 24. září 2022 nás čekají komunální volby. V Zastupitelstvu obce Palkovice 
působím již čtyři volební období a o váš hlas se chci ucházet i v letošních volbách. 
A to nejen já, ale i další kandidáti našeho sdružení. V posledních letech se 
Palkovice změnily k nepoznání. Byla zrekonstruována řada budov – Dům 
s pečovatelskou službou, mateřská škola pod Habešem, tělocvična, budova COOP 
a další. Opravujeme komunikace, stavíme chodníky a splaškovou kanalizaci. 
Vykonalo se mnoho práce, ale mnoho práce nás stále ještě čeká. Vždy mě 
zajímalo, jaké problémy naše občany trápí, co by si přáli zlepšit, a co by chtěli 
změnit. Po celou dobu svého působení v zastupitelstvu jsem se snažil podpořit 
dobré projekty, ať již v oblasti stavební, kulturní, sportovní či sociální. Již mnoho 
let působím v komisi zabývající se lesním a vodním hospodářstvím. A v této 
činnosti bych v případě svého zvolení chtěl pokračovat i nadále.  
Rád bych se podílel na zvelebování naší obce a na zlepšovaní života našich 
občanů.  
Dalibor Rada 

 

Naši kandidáti 
1. Dalibor Rada, 47 let, školník 
2. Michal Kusý, 42 let, OSVČ 
3. Milan Bílek, 39 let, instalatér 
4. Jiří Chýlek, 31 let, traktorista 
5. David Leska, 46 let, OSVČ 
6. Ing. Matěj Kvapil, 29 let, konstruktér 
7. Lenka Žaarová, 52 let, sociální pracovnice 
8. Lukáš Mück, 36 let, řezník 
9. Jiří Smeja, 33 let, technik 
10.  Theodor Mucha, 68 let, důchodce 
11.  Čestmír Krč, 71 let, důchodce 
12.  Bc. Lenka Paluzgová, 37 let, učitelka 
13.  Miloslav Lesniák, 57 let, obecní zaměstnanec 
14.  Petr Kreuzmann, 59 let, OSVČ 
15.  Ing. Magda Kopečká, 45 let, bezpečnostní technik 
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Nechceme vám dávat plané sliby, ale chceme vám předložit reálné cíle.   
 

Naše priority ve volebním období 2022–2026:  

 

❖ Podpořit výstavbu startovacích bytů pro mladé občany Palkovic a 
Myslíku 

❖ Podporovat výstavbu malometrážních bytů pro seniory 
❖ Podpořit stavbu kolumbárií a rozšíření hřbitovů jak v Palkovicích, tak i 

v části obce Myslík 
❖ Podpořit výstavbu prodejních stánků na volnočasovém prostranství za 

tělocvičnou k celoročnímu využívání při obecních akcích 
❖ Podpořit výstavbu komunitního centra 
❖ Podpořit rekonstrukci celé základní školy 
❖ Podpořit výstavbu chodníku směrem na Podhůří 
❖ Dokončit stavbu obecního úřadu 
❖ Řešit napojení na veřejnou vodovodní síť v části obce Myslík 
❖ Pokračovat v opravách obecních cest a obecních mostů 
❖ Pečovat o lesy, obecní zeleň a životní prostředí, pokračovat v zalesňování 

obecních lesních pozemků po kůrovcové kalamitě  
❖ Podporovat využití volného času dětí a mládeže 
❖ Podpořit projekty obce v oblasti rozvoje školství a tělovýchovy 
❖ Obnovit v obci lékárnu 
❖ Udržet dopravní infrastrukturu 
❖ Podpořit rozšíření bezpečnostních prvků pro zklidnění silniční dopravy 
❖ Podpořit využití alternativních zdrojů energie v obecních budovách 
❖ Dokončit pozemkové úpravy 
❖ Nerozšiřovat územní plán 

 

 

 

                                                                                 Děkujeme za váš hlas. 
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Milí Palkovjané a Myslíkovjané,
mám tu čest napsat úvodní slovo do speciálu Palkovických lis-
tů u příležitosti konání voleb. Tentokrát nepíšu za sebe, ale za 
celou partu lidí. Za Nezávislé PRO! Palkovice a Myslík. Do le-
tošních voleb nám bylo vylosováno číslo 3. Moc si vážím toho, 
že můžu s Nezávislými PRO! Palkovice a Myslík kandidovat na 
starostu. 

Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík nejsou však jen lidé, které 
vidíte na naší kandidátce. Je to celá řada přátel, kamarádů a 
rodin, kteří nás podporují a pomáhají nám. S mnohými celou 
řadu věcí konzultujeme. Moc nám pomáhá jejich odborný a 
hlavně nepolitický pohled na věc. Je to taková otevřená ko-
munita. Mnohé můžete vidět v prodejních stáncích na vino-
braní, na dožínkách nebo třeba na Pochodu okolo Palkovic a 
Myslíku, v podstatě jsou vidět na mnoha sportovních a spole-
čenských akcích. Zkrátka jsou to lidé, co mají chuť něco pro 
ostatní udělat. Tímto jim všem z celého srdce děkuji.

Vážení spoluobčané, když mne v roce 2002 zvolilo zastupitel-
stvo místostarostou, nikdy by mě nenapadlo, že si mě na obci 
necháte 20 let. Snažím se svou práci dělat se zapálením pro 
Palkovice a Myslík. Už jako kluka mě strašně mrzelo, když se 
tu neustále opakovala sousloví „to nějdě“. Vím, že doba byla 
všelijaká, ale ono je pořád něco. Od té doby vím, že „to nějdě“ 
má docela demotivující dopad. Dlouho jsme zbytečně stáli 
jako obec ve stínu okolních obcí, byli jsme takovou Popelkou. 
Dneska můžeme říct, že se o Palkovicích a Myslíku ví. A také 
se ví, že ty věci jdou dělat. Jsem nadšený, že u toho můžu 
být. Nevolám po přehnaném sebevědomí bez sebere� exe. Ne-
chceme se před nikým vytahovat, ale jsem rád, že Palkovice s 
Myslíkem mají své místo na slunci.  Je za námi spousta práce 
a ještě více před námi. 

Všechna zastupitelstva odvedla obrovské množství práce, 
mnohokrát jsme se pěkně pohádali, dobře podiskutovali. Čer-
tili jsme se, ale mnohokrát se i zasmáli.

Je jasné, že si nemůžeme navzájem všichni ve všem vyhovět. 
Ani netvrdím, že jsme vše zvládli bez chyb, ale to je život a má-
lokdo je neomylný. Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík se snaží 
dělat politiku konstruktivní, proaktivní a hlavně pozitivní. Ne-
chceme se hrabat v mezilidských vztazích, vstupovat někomu 
do soukromí. Snažíme se pomoci, když můžeme. Snažíme se 
vyhovět a hledat řešení a nechceme dělat problémy nebo je 
vyhledávat. Opravdu jsme rádi, když se věci hýbou kupředu. 
Vážení spoluobčané, vážíme si všech Palkovjanů a Myslíko-
vjanů, i když je nám jasné, že si s někým nemusíme lidsky 
sednout, někomu jsme nesympatičtí či na někoho někde jsme 
zapomněli. V tu chvíli se zdá, že už je zle. Věřte ale, opravdu 
se snažíme Palkovice s Myslíkem směřovat tak, aby se nám 
tady dobře žilo.

Dámy a pánové jsme připraveni spolupracovat se všemi stra-
nami, které budou mít zájem o smysluplnou práci. Víte, že se 
nám to v minulosti poměrně dařilo a byli jsme schopni se ne-
sčetněkrát potkat, věci probrat a posouvat ve prospěch Pal-
kovjanů a Myslíkovjanů.

Milí spoluobčané, velmi nás potěší, když Vás co nejvíce přijde 
k volbám a vůbec nejraději budeme, když nám dáte svůj hlas. 
Každopádně Vám děkujeme za velkou důvěru, kterou jste 
nám v posledních volbách dali. Věřím, že jsme Vás nezklamali 
a podpoříte nás i letos. Přeji Vám hodně štěstí, zdraví, a ať se 
Vám plní životní sny. Budu moc rád, když si alespoň jednou 
za čas řeknete, že jste rádi, že bydlíte v Palkovicích nebo na 
Myslíku.

Radim Bača, kandidát na starostu

NEZÁVISLÍ PRO! PALKOVICE A MYSLÍK

HVolte č.3.
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Naše vize a plány rozvoje obce přesahují horizont jednoho 
volebního období. Chceme vytvářet moderní a současnou 
vesnici, ve které se bude hlavně dobře žít jejím občanům. 
V  následujících čtyřech letech bychom se vedle řady pra-
videlných či již samozřejmých větších i drobnějších věcí za-
měřili na těchto sedm hlavních vlajkových projektů. I když 
víme, že ne vše se podaří z  řady důvodů (např. nezískání 
dotace) dotáhnout během čtyř let do zdárného konce, rádi 
bychom usilovně pracovali na těchto hlavních projektech:

I. Budování centra obce v Palkovicích i na Myslíku
V  Palkovicích plánujeme po dokončení stavby v  místě bý-
valého domu služeb zprovoznit obecní úřad, přestěhovat 
zde lékaře a otevřít novou lékárnu. Kolem budovy upravíme 
veřejné prostranství tak, aby navazovalo na prostranství ko-
lem prodejny potravin. Rádi bychom místo doplnili o vodní 
prvek či umělecké dílo. V místě za fotbalovou brankou vybu-
dujeme nové parkoviště a s TJ Sokol budeme spolupracovat 
na opravě tribuny i navazujících kluboven.
Na Myslíku plánujeme dlažbu na hřbitově a celkově upra-
víme prostranství kolem kaple Panny Marie Sedmibolestné. 
Na místě přibydou nová parkovací místa a  zlepší se bez-
pečnost pro chodce. Na přilehlém hřišti postavíme work out 
a doplníme další herní prvky.

II. Chodníky na Podhůří i do Kozlovic
Chodník na Podhůří je dlouhodobé téma, díky získání sta-
vebního povolení a přidělení dotace by se měl začít stavět 
ještě letos na podzim. Máme v plánu tento chodník vybudo-
vat až za hranici obce směrem na Chlebovice, kde naváže 
na značenou turistickou trasu. 
Našim cílem je také zahájit stavbu chodníku z  Myslíku do 
Kozlovic. Po dokončení projektové dokumentace požádá-
me o stavební povolení i dotaci na stavbu, následně bychom 
stavbu rádi zahájili. 

III. Modernizace a zvýšení kapacity základní 
i mateřské školy
Budovu základní školy čeká nevyhnutelná modernizace 
z důvodu energetických i provozních úspor, při této příleži-
tosti bychom rádi budovu rozšířili formou částečné nástav-
by o čtyři odborné učebny a dvě venkovní učebny. Navýšení 
kapacity školy je nevyhnutelné, díky projektu budeme mít 
18 kmenových tříd a  řadu moderních odborných učeben, 
které zajistí odpovídající zázemí pro výuku i s rezervou na 
další desítky let. Součásti projektu bude také úprava a mo-
dernizace školní zahrady, hřiště a okolí školy. 
V návaznosti na přestěhování lékařů do centra obce vybu-
dujeme šesté oddělení školky, čímž navýšíme její kapacitu 

o dalších cca 20 dětí. Také plánujeme modernizovat stáva-
jící oddělení, aby byla stejně pěkná a opravená jako je nové 
páté oddělení v prostorách dřívějšího obecního úřadu.

IV. Nové komunitní centrum i hasičská zbrojnice 
a moderní kulturní dům
Stavba komunitního centra s novou knihovnou je sice již při-
pravena čtyři roky, nicméně ani na čtvrtý pokus se nám na 
stavbu bohužel nepodařilo získat dotaci. Proto jsme projekt 
drobně upravili a věříme, že v brzké době uspějeme a vedle 
hasičské zbrojnice v Palkovicích vybudujeme nové zázemí 
pro zlepšení komunitního i spolkového života v obci.
V  plánu je také na Myslíku vybudovat zázemí pro hasiče, 
kteří nyní využívají provizorně garáž v budově bývalé ško-
ly. V  místě současné hasičské boudy u  travnatého hřiště 
vznikne nová menší hasičská zbrojnice, která bude sloužit 
i pro spolkovou činnost a pořádání akcí na Myslíku. Součásti 
bude také veřejné WC.
Dále budeme pokračovat na přípravě stavby nového kul-
turního domu v centru, který v sobě bude zahrnovat mul-
tifunkční sál, kino i plnohodnotnou restauraci. Tato příprava 
bude hodně závislá i na dořešení majetkoprávních záleži-
tostí.

V. Nové vodní nádrže a zeleň
Aktuálně máme zpracovanou dokumentaci na stavbu ryb-
níku na Kútách, v  Rovni a  na Hůrkách, které bychom rádi 
v následujících letech postavili. Vodu v krajině bychom rádi 
zadržovali např. i další výsadbou alejí, které zvýší i biodiver-
zitu v obci. To vše současně vytvoří i zajímavá místa pro pro-
cházky či trávení volného času.

VI. Energetické úspory a moderní veřejné osvětlení
Velkým plánem do budoucna je realizace dalších energe-
tických úspor a využití střech obecních budov pro výrobu 
elektrické energie. Rádi bychom instalovali fotovoltaické pa-
nely na školu, školku a restauraci pod Habešem i tělocvičnu. 
Plánujeme také dokončit modernizaci veřejného osvětlení, 
tak aby maximum světel bylo vyměněno za LED s možností 
inteligentního řízení intenzity osvětlení.

VII. Stezka okolo Palkovic
Velkým plánem je také vybudování značené stezky okolo 
Palkovic. Ve skutečnosti nepůjde o jednu stezku, ale o řadu 
navzájem propojených stezek, které vás zavedou na zají-
mavá místa i výhledy v obci. To vše doplníme o drobné stav-
by, jako jsou např. posezení či vyhlídky, na stezce umístíme 
lavičky i  relaxační mobiliář. Část stezek bude také určena 
pro kočárky či invalidy.

VLAJKOVÝCH PROJEKTŮ NAŠEHO PROGRAMU7.
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Zde bychom rádi shrnuli, čeho hlavního se nám podařilo za 
poslední čtyři roky dosáhnout:

I. Moderní a kompaktní centrum obce
• Dokončena oprava prodejny potravin a zahájena stavba 

nového obecního úřadu a domu pro lékaře na místě 
domu služeb.

• Nově upravené veřejné prostranství kolem prodejny 
potravin se zelení a místy pro odpočinek.

• Probíhající projektová příprava prostranství kolem nové-
ho obecního úřadu a parkoviště za fotbalovou brankou.

II. Nové chodníky, opravené cesty a bezpečná 
doprava
• Dobudovaný chodník u vjezdu do Palkovic od Místku 

k nové zástavbě.

• Nová „skleněná“ lávka pro pěší a dva nové bezpečné 
přechody pro chodce v centru obce a u školy.

• Těsně před zahájením je stavba chodníku z centra obce 
směrem na Podhůří.

• Opravené místní komunikace z Osady na Podhůří, od 
policie na Hůrky, v chatové oblasti Rybí a v několika 
dalších lokalitách.

• Nově průjezdné a bezpečnější parkoviště u školky pod 
Habešem.

• Probíhající projektová příprava chodníku z Myslíku do 
Kozlovic.

III. Rozvoj moderního školství a vzdělanosti v obci
• Rozšíření kapacity školky o jedno nové oddělení pod 

Habešem v prostorách dřívějšího obecního úřadu.

• Nově pořízené vzdělávací pomůcky a digitální vybavení 
pro školu i školku včetně nové a bezpečné digitální sítě 
v budově školy i školky.

• Nové a bezpečné herní a vzdělávací prvky na zahradě 
školky pod Habešem i za budovou školy.

IV. Kvalitní život pro občany v obci, čisté životní 
prostředí a péče o vzhled obce
• Vytvořené nové přírodní hřiště pro všechny generace za 

tělocvičnou.

• Výsadba a dosadba nových alejí na Kútách, Drážkách 
a Podhůří.

• Nový památník obětem I. a II. sv. války, opravený barokní 
kříž u vstupu na hřbitov a finanční podpora opravy věže 
kostela.

• Probíhající projektová příprava úpravy prostranství kolem 
kaple a dlažby na hřbitově na Myslíku. 

V. Odpovědné hospodaření, efektivní správa 
obce a udržitelný územní rozvoj
• Nový portál občana pro on-line komunikaci s obecním 

úřadem ve věci žádostí a poplatků včetně zavedení 
možnosti platby kartou na OÚ.

• Zavedení komunikace přes Mobilní rozhlas a nové elek-
tronické informační panely v Palkovicích a na Myslíku.

• Z dotačních prostředků obec získala přes 93 mil. Kč.

VI. Podpora sportu, kultury, spolků 
a komunitního života
• Dokončení přístavby tělocvičny o nový cvičební sál, šatny 

pro fotbalisty a veřejné WC v centru obce.

• Finanční i nefinanční podpora sportovních, kulturních 
i společenských aktivit spolků.

• I přes nepřízeň z důvodu covid-19 udržení tradice doží-
nek, festivalu dechovek, pivních a gulášových slavností, 
jarmarků, pálení čarodějnic, plesů, letního i stálého kina 
a další.

VII. Obec atraktivní pro turisty i podnikatele
• Probíhající příprava značené stezky okolo Palkovic včet-

ně návrhu drobných staveb, nového mobiliáře a odpočin-
kových i relaxačních prvků.

• Ze strany Palkovic dokončena příprava nové cyklostezky 
na přehradu Olešná, kterou bude stavět město Frýdek-
-Místek.

• Vydaná nová kniha o dřevěném stavitelství v Palkovicích 
a na Myslíku.

Z ČINNOSTÍ NAŠICH KOMISÍ

Kulturní komise
Uplynulé čtyři roky byly, a to nejen pro kulturní život, velmi 
nestandardní. V letech 2018 a 2019 jsme jeli ještě v zajetém 
režimu. Pořádali jsme různé kulturní i společenské akce. Pra-
videlně jsme promítali filmy v kině, v létě jsme pak přešli na 
letní kina. V těchto letech proběhly také obecní plesy, pivní 
a gulášové slavnosti, stejně tak i dožínky. Také děti nebyly 
ochuzeny o své akce. Vždy koncem dubna se slétly na sraz 
čarodějnic, letní kino bylo doprovázeno dětským progra-
mem a ani na dožínkách či pivních a gulášových slavnos-
tech jsme na ně nezapomněli. Jenže po roce 2019 přišel rok 
2020 a nikdo z nás netušil, jak moc budeme muset naše 
zaběhnuté akce rušit. 

Rok 2020 byl téměř bez kulturních akcí, v roce 2021 se nám 
podařilo některé uspořádat, nicméně často s řadou omeze-
ní. S příchodem roku 2022 nastala změna. Situace se po-
zvolna uvolňovala a  my se dostali do téměř „normálních“ 
podmínek pro konání kulturních akcí. 

Kulturní komise se schází jednou měsíčně, před akci i několi-
krát do měsíce. A na závěr mi dovolte opět poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří nám s  akcemi ve svém volném čase 
pomáhají. Bez jejich pomoci a zapálení by to nešlo. Moc si 
toho vážíme. Děkujeme a prosím vydržte.

Mgr. Hana Brožová, předsedkyně komise

PLNĚNÍ HLAVNÍCH BODŮ MINULÉHO PROGRAMU
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Komise pro občanské záležitosti
Komise se zaměřuje ve své činnosti na významné události 
v životě občanů naší obce Palkovic a Myslíku. Jsou to napří-
klad vítání občánku do života obce a také prvního miminka 
narozeného v daném roce v Palkovicích a na Myslíku. Zajiš-
tujeme osobní návštěvy s gratulací jubilantům při výročí 80, 
85, 90, 95, 100 a více let kdy našim občanům předáme ky-
tičku a dárkový balíček s blahopřáním. Organizujeme slav-
nostní setkání 70 a 75 letých jubilantů vždy před Vánocemi 
v Restauraci pod Habešem spojené s předvánoční akci Seni-
or klubu. Dále občanům gratulujeme ke zlaté, smaragdové, 
diamantové a kamenné svatbě. Naši členové jsou z Palkovic 
i Myslíku, kterým moc děkuji za spolupráci.

Karla Menšíková, předsedkyně komise

Komise místního hospodářství a cestovního ruchu
Ráda bych Vás informovala, na čem se komise podílela.  Byla 
provedena aktualizace cen v  obecních cenících. Bohužel 

byla potřeba navýšit ceny za svoz odpadů, jelikož stále do-
chází k navýšení poplatků za uložení odpadů na skládkách. 
Neustále monitorujeme sběr odpadů a navrhujeme rozmístit 
po obci popelnice na oleje.

Podílíme se na organizací akci, jako je Ukliďme Česko. Tímto 
bych ráda poděkovala jak organizátorům, tak účastníkům, 
kteří chodili okolo Palkovic a  sbírali odpadky, a  také obča-
nům, kteří pravidelně chodí uklízet naši obec i ve svém vol-
ném čase.  

Co se týče cestovního ruchu, tak jsme se byli osobně podí-
vat na většinu vrcholů Palkovic, kterým bude navrženo nové 
fyzické označení a  část z  nich bude součástí vybudování 
naučné stezky okolo Palkovic a se svými významnými místy 
zaznačeny do mapy.  

Bc. Barbora Pustková, předsedkyně komise

NAŠÍ KANDIDÁTI PRO VOLBY V ROCE 2022

Pořadové číslo Jméno a příjmení Věk Povolání Část obce

1. Radim Bača 52 starosta Palkovice

2. Ing. David Kula, Ph.D., MBA 36 místostarosta Palkovice

3. Bc. Martin Polášek 45 hasič Palkovice

4. Ing. Tomáš Opěla 45 státní zaměstnanec Palkovice

5. Karla Menšíková 67 důchodkyně Palkovice

6. Mgr. Hana Brožová 40 učitelka na základní škole Myslík

7. Ing. Martin Závodný 45 OSVČ, zahradník Palkovice

8. Bc. Barbora Pustková 26 administrativní pracovnice Palkovice

9. Ing. Adéla Kunstová 29 manažerka BOPZ a požární ochrany Palkovice

10. Bc. Jaroslav Pavlíček 35 mistr zeleně a vinař Palkovice

11. Bc. Kateřina Tůmová Blablová, Dis. 32 produkční a fotografka Myslík

12. Jana Zamazalová 54 prodavačka Palkovice

13. Ondřej Bystroň 31 programátor Palkovice

14. Martin Ramík 45 OSVČ Palkovice

15. Anna Sasynová 73 důchodkyně Myslík

Z ČINNOSTÍ NAŠICH KOMISÍ

    
 H         Volte č.3.
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Rozvoj obce a vaše spokojenost 

je i nadále naší pRioRitou

vážení spoluobčané,
čtyři roky našeho volebního mandátu se blíží ke konci a my všichni stojíme na prahu 
nových voleb do zastupitelstva naší krásné obce. Je mi ctí představit vám nový volební 
subjekt. ve skutečnosti však nový úplně není. spojili jsme své síly tam, kde to bylo možné, 
kde se naše volební programy shodovaly a prolínaly, protože už dlouhou dobu jsme byli 
na společné středopravicové vlně. Jsem moc rád, že vznikla koalice spolU palkovice  
a myslík a moc děkuji všem, kteří se o její vznik zasloužili. chtěli bychom společnými silami 
pokračovat v  nastaveném trendu zvelebování obou částí obce. Naše obec vzkvétá. pokud 
si někdo myslí pravý opak, tak mu to nebudeme rozmlouvat, ale opravdu je to vidět. Up-
lynulé čtyři roky byly pro toto končící zastupitelstvo ve znamení velké výzvy. Bylo potřeba 
začít promyšleně renovovat a budovat stavby v  obci tak, aby začaly sloužit občanům  
a ulehčovaly jim každodenní život. opravené komunikace, nové chodníky, skleněná lávka, 
veřejná prostranství, přestavba tělocvičny, volnočasové hřiště a sportoviště, přestavba 
školky, školní hřiště, oprava sakrálních památek, výsadba alejí, to je jen výčet toho hlavního, 
co se v naší obci za uplynulé čtyři roky podařilo zrealizovat. a další velkou výzvou pro zastupitelstvo bylo najít na to potřebné 
finance. Bylo potřeba využít veškerých dostupných dotačních titulů. zde naše obec výrazně uspěla, za čtyři roky jsme získali 
dohromady přes 90 mil. korun na dotacích. k tomu bylo potřeba ještě najít další prostředky na dofinancování, a to jednak 
z rozpočtu obce a také z potřebného úvěrového krytí. zde se zastupitelstvu obce, přes odpor některých zastupitelů, podařilo 
využít příznivou situaci na finančním trhu a zajistit pro obec za velmi výhodných podmínek úvěry v souhrnné výši bezmála  
78 mil. korun. pro zajímavost v současné době se hodnota obecního majetku pohybuje ve výši cca 650 mil. korun. a to se ještě 
zastupitelstvo muselo vypořádat s nejasnou covidovou situaci a s důsledky vojenské agrese na Ukrajině. toto všechno jsme 
mohli realizovat především díky vaší důvěře, kterou jste nám dali v roce 2018. moc vám za ni děkujeme a chtěli bychom  
vás poprosit o podporu i v dalších létech. chceme i nadále zvelebovat naší krásnou obec, a to v obou jejích částech. 
Rozvoj obce a vaše spokojenost je i nadále naší prioritou!                                                                                                               

s úctou tomáš Huďa
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Rozvoj obce a vaše spokojenost 

je i nadále naší pRioRitou

palkovice – náš domov

asi mi většina z vás dá za pravdu, že klidný domov a dobře fungující rodina bývají zprav-
idla hned po zdraví tou nejcennější hodnotou v našich životech. Jejich výsledná kvalita  
je vždy ovlivňována jak vnitřními podmínkami, které můžeme ovlivnit většinou hlavně my sami,  
tak podmínkami vnějšími, které můžeme ovlivnit zpravidla zprostředkovaně například for-
mou voleb. Nejblíže jsou nám nyní volby komunální, kdy má každý z nás možnost svým 
hlasem ovlivnit život v našem nejbližším okolí, v naší obci. tyto zdánlivě samozřejmé úvahy 
jsou hlavním a základním důvodem, proč jsem se rozhodl v nadcházejících komunálních  
volbách znovu kandidovat do obecního zastupitelstva naší obce a požádat vás o vaši pod-
poru, o váš hlas.

volební program koalice spolU, za kterou kandiduji, má jediný cíl. zlepšit náš život  
v obci po všech stránkách, využít k tomu a dále rozvíjet dobrý základ vytvořený společně  
v minulých letech. za naprosto klíčové považuji dokončení výstavby rozpracovaných obecních projektů, jejichž realizace může 
být v opačném případě vážně ohrožena v důsledku inflace či nedostatku stavebních materiálů.

v nelehkých dobách, které nás všechny bezpochyby čekají, bychom měli mít více než v minulosti na zřeteli společnou podporu 
smysluplných a prospěšných projektů. Je potřebné nechat „za dveřmi“ nevraživost a nevůli přispět k veřejnému prospěchu, 
které nás v minulosti díky několika vlastníkům půdy a jejich tiché podpoře některými zastupiteli připravily nevratným 
způsobem o schválení takových pozemkových úprav, které by vytěsnily zemědělskou techniku z obytné zástavby a mnoha 
obyvatelům zatížených části obce tak zajistily klidnější a bezpečnější bydlení.

v případě zvolení je i v nadcházejícím novém volebním období mým hlavním cílem nadále přispívat k tomu, abychom  
se v obecním zastupitelstvu vždy dokázali rozumně dohodnout a vytvářeli tak dobré podmínky pro další rozvoj palkovic  
a myslíku. doufám a věřím, že je to jediná cesta k tomu, aby byla naše obec i nadále klidným a dobře fungujícím společným 
domovem.

zastupitel slavomír bača 
předseda komise pro rozvoj obce

milí myslikovjané a palkovjané,

po čtyřech letech opět nadešel čas, kdy se můžeme společně zasloužit o změny v  naší 
obci. máme zde několik bodů, o které budeme společně usilovat a které nám zajistí ještě 
příjemnější život v naší malebné vesnici. 
chtěli bychom na myslíku vybudovat odpočinkové zóny v podobě laviček směrem  
do palkovických hůrek a u přečerpávací stanice na „staré cestě“. podpoříme osázení cesty  
od myslíkovské kaple směrem na palkovické hůrky ovocnými stromy a keři. chceme 
a budeme podporovat mladé hasiče, rozvoj mládežnického sportu a organizaci akcí  
pro rodiny s  dětmi. Nadále budeme prosazovat  zachování dopravní obslužnosti obce 
a to tak, aby autobusové zastávky na myslíku byly minimálně na znamení. Budeme usilovat  
o výstavbu prodloužení chodníku až do kozlovic.
věřím, že se nám společně tyto změny v  následujícím volebním období podaří prosadit  
a že i nadále se nám zde bude krásně žít a budeme si užívat naší útulné vesnické idylky.

 
Filip šproch                         
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palkovice a myslík

volební pRogRam 2022

za
d

av
at

el
/z

p
r

a
c

o
va

te
l:

 o
d

s
, k

d
U

-Č
s

l,
to

p
 0

9

5

4

3

2

1
modeRně spRavovaná obec
 . dostupné digitální, informační a komunikační technologie v obci
 . otevřená data v obci bezplatně dostupná každému 
 . hledání alternativních energetických zdrojů pro obecní budovy
 . zákaz podomního prodeje v obci
 . instalace bankomatu

pRomyšlený Rozvoj
 . investice dle navrženého strategického plánu rozvoje obce
 . vyhlášení architektonické soutěže na dominantu centra obce
 . nákupy a směny nemovitostí se zásadním významem pro rozvoj obce
 . příprava investičních projektů splňující podmínky pro čerpání finančních prostředků 
     z národních a evropských dotačních programů
 . dokončení změny územního plánu obce
 . dokončení výstavby centra obce, nového obecního úřadu, parkovacích a klidových zón
 . výstavba obecních bytů
 . stavební úpravy budov základní školy a mateřské školky
 . rozšíření hřbitova v palkovicích, rekonstrukce hřbitova na myslíku
 . výstavba komunitního centra a příprava studie nového kulturního domu

bezpečnost a důstojný život v obci
 . rozšíření lékařské péče – praktický a dětský lékař, zubní ambulance, odborná ambulance
 . otevření lékárny
 . podpora aktivit zajišťujících sociální služby
 . smysluplné opatření ke zklidnění dopravy
 . udržení kvalitní dopravní obslužnosti 
 . výstavba dalších chodníků na myslíku a na podhůří
 . oprava a údržba obecních komunikací 
 . revize a postupná obnova obecních mostků a lávek
 . navázání spolupráce s obecní policií z okolních obcí a měst
 . instalace inteligentního a úsporného obecního osvětlení

životní pRostředí
 . revize odpadového hospodářství
 . zřízení kontejnerové kompostárny s možností likvidace gastroodpadu
 . dokončení pozemkových úprav 
 . vybudování vodních ploch s cílem zadržování vody v krajině
 . péče o lesy ve vlastnictví obce 
 . výsadba a údržba stromových alejí
 . úprava koryta říčky olešná v místě skleněné lávky u hasičárny 
 . finanční podpora na obnovu studánek v katastru palkovic a myslíku

kultuRa, spoRt, volný čas
 . zachování finanční podpory spolků a farností zabývajících se kulturními, sportovními a volnočasovými aktivitami
 . obnova a údržba sakrálních památek 
 . dokončení projektu kardiostezky včetně umístění rozhledny v lokalitě ve smrži
 . realizace dalších odpočinkových zón a volnočasových míst v okrajových částech obce
 . rekonstrukce prostoru tribuny a vstupu na fotbalové hřiště
 . výstavba multifunkčního hřiště pro letní i zimní sporty
 . výstavba cyklostezky směrem na olešnou
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palkovice a myslík

naši kandidáti 

1. 
ing. tomáš Huďa

2. 
slavomír bača

3. 
ing. josef bílek

4. 
aleš kubala

5. 
ing. Filip šproch, ph.d.

6. 
mgr. jana Radová

7. 
ing. milan Hrdina

8. 
libor janečka

9. 
barbora kuchařová

10. 
ing. přemysl olšanský

11. 
bc. monika bebčáková

12. 
bc. marie vysloužilová

13. 
martin kožuch

14. 
vít pavlíček

15. 
bc. michael carbol
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Vážení a milí spoluobčané z Palkovic a Myslíku 

Dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši důvěru ve volbách 2018, kdy se náš lídr pan 
Josef Lukeš, stal zastupitelem a díky tomu pro nás získal mnoho užitečných poznatků. Na 
jejich základě jsme se rozhodli kandidovat i v letošních volbách a pomoci naší obci dál 
vzkvétat. 

Volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny z naší obce 

Chceme podpořit a přivést menší kulturní akce do naší vesnice, ale primárně máme zájem se 
zaměřit na více sportovních akcí. S jejich přípravou a realizací mají naši kandidáti velké 
zkušenosti. Mnoho sportovců na ně velmi rádo a s oblibou vzpomíná. Proto bychom toho 
chtěli využít a přivést i sportovní události pro širší okruh naších občanů. 

Pomoc našim občanům s omezenou možnosti pohybu 

Jsme si vědomi situace, kdy ne každý náš spoluobčan si může bez problému dojít nakoupit 
potřebné věci, dostat se k lékaři, nebo si cokoliv životně důležitého vyřídit. Proto bychom 
chtěli s jejich spolupráci najít řešení a možnosti, které jim každodenní přepravu ulehčí. 

Informovanost o možnostech pro občany 

Mnoho z nás nemá dostatek informací o tom, na co má od obce, státu, popřípadě unie nárok. 
Jedná se hlavně o různé druhy dotací, dávek, finanční podpory atd. Proto bychom chtěli, aby 
obec byla v tomhle více nápomocná a byl by lepší informační servis. 

Transparentnost a otevřenost 

Zastupitelstva jsou veřejná, ale jsme si vědomi, že mnoho z Vás nemusí mít v dané termíny 
čas a proto se chceme zasadit o to, aby byl umožněn i online přenos. Dále pro lepší přehled 
kdo a jak rozhoduje o naší obci, jsme pro, aby každé hlasování bylo jmenovité. 
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Péče o opuštěné psy a kočky 

V případě, kdy se nepodaří nalézt majitel, chceme zvíře (pes, kočka) nabídnout našim 
občanům a odpustit jim poplatky za psa. Momentálně musí naše obec za každého 
odchyceného psa platit útulkům nemalé peníze za každý den. Také chceme připravit 
program pro lidi, kterým se přemnožily kočky a oni si nemohou dovolit financovat jejich 
kastraci. 

Příprava obecní infrastruktury na měnící se trendy v osobní dopravě 

Nemusíme s tím všichni souhlasit, vývoj nás však nutí přemýšlet dál než na jedno volební 
období. Je potřeba se poohlížet po možnostech a přitom se připravovat na větší rozšířenost 
elektromobility a s tím spojené i sdílení automobilu. 

Chceme Vám více naslouchat a inspirovat se i Vašimi dalšími podněty, abyste Vy, naši 
spoluobčané, byli co nejvíce spokojení. 

Děkujeme Vám za Váš čas při čtení našeho programu a těšíme se, že se při nějaké místní 
akci osobně setkáme. 

Detailnější seznámení s našimi kandidáty přineseme na naší facebookové stránce. 

Naše Dobrá volba 2016 pro Palkovice a Myslík je zastoupená těmito občany: 
 

Kontaktní e-mail: dobravolba2016propalkoviceamyslik@seznam.cz 
Facebook: https://www.facebook.com/dv2016palkovicemyslik/

1. Josef Lukeš, 56 let, Technik kanalizace 9. Milan Kocich, 58 let, Podnikatel

2. Vladan Sukač. 33 let, Podnikatel (Mini kavárna)  10. Milan Kocurek, 58 let, Podnikatel

3. Martin Volný, 45 let, Podnikatel  11. Pavel Šlajer, 36 let, Seřizovač strojů

4, Michal Chlebek, 32 let, Podnikatel  12. Radim Sukač, 56 let, Podnikatel

5. Jan Galík, 34 let, Traktorista - mechanizátor 13. Marcela Slípková, 58 let, Prodavačka

6. Martin Kocurek, 34 let, Podnikatel 14. Radim Bílas, 34 let, Podnikatel

7. Ing. Jiří Kučera, 47 let, Vedoucí údržby 15. Dagmar Šukalová, 56 let, Prodavačka

8. Jana Holá, 52 let, Sanitářka v lékárně
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