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VolebníSpeciál



Vážení Palkovjané a Myslikovjané,

toto íslo Palkovických list  je speciáln  v nováno nadcházejícím 
komunálním volbám do Zastupitelstva obce Palkovice, které se uskute ní 
v pátek 10. 10. 2014 a v sobotu 11. 10. 2014.

Již od ledna letošního roku projevily n které politické strany a uskupení zájem 
o zve ejn ní svých p ísp vk  v Palkovických listech. Obecní zpravodaj by 
však m l, podle našeho mín ní, sloužit p edevším informacím o d ní v naší 
obci, nikoliv ke slovním p est elkám mezi jednotlivými politickými stranami 
a uskupeními. Palkovické listy by m ly ob any spojovat a ne mezi nimi 
vyvolávat jakoukoliv nevraživost. Proto jsme se rozhodli v novat politickým 
stranám a volebním uskupením toto speciální íslo, kde každá strana m že 
p edstavit sv j program i své kandidáty dle vlastního uvážení.

Výzva pro všechny politické strany a volební uskupení, které se cht jí 
letošních komunálních voleb zú astnit, vyšla ve t ech p edchozích íslem 
Palkovických list  a byla také opakovan  zve ejn na na webových stránkách 
obce. Do tohoto speciálního ísla jsou za azeny všechny p ísp vky, které 
p išly v požadovaném termínu. Je možné, že své kandidátky do komunálních 
voleb dají i jiné strany a uskupení. Publikace v tomto speciálním ísle je ryze 
dobrovolná a záleželo jen na jednotlivých stranách, zda se cht jí ob an m 
prezentovat.
P ísp vky jsou zve ejn ny bez jakýchkoliv úprav, a  již grafických, 
gramatických apod.
Politické strany a volební uskupení jsou v tomto speciálním ísle azeny 
abecedn .

Ob ané naší obce budou letos volit také svého zástupce do Senátu. Proto se 
Vám v záv ru tohoto speciálního ísla p edstaví také kandidát do Senátu, 
ob an Palkovic, pan Slavomír Ba a.

Redak ní rada Palkovických list



Vážení voli i, ob ané Palkovic a Myslíku 
 

dovolujeme si Vám p edstavit naše kandidáty do komunálních voleb pod 
hlavi kou KDU- SL a také náš volební program, který jsme, pro v tší p ehled, 
rozd lili do p ti tematických celk . Nejprve nám dovolte v krátkosti p edstavit naši 
místní organizaci, která p sobí v obci. Historie naší místní organizace (pod jiným 
názvem) za ala v Palkovicích n kdy kolem roku 1925 a její innost probíhá s 
n kolika p estávkami (v letech 1939 – 1948) až do sou asnosti. Vždy jsme m li v naší 
obci významnou úlohu a ne jinak tomu bylo i v práci obecního zastupitelstva.  

                                            Rádi bychom na tuto tradici navázali. Pro letošní volby jsme si vybrali volební motto:  
 

TRADICE, ZKUŠENOST a ODPOV DNOST ve prosp ch našich ob an  
 

Kandidáti KDU- SL   
 

1. Ing. Tomáš Hu a, technolog, Palkovice, 45 let, ženatý, 3 d ti, len KDU- SL 
 absolvent VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
 koní ky a hobby: aktivní turistika, b h v p írod , cyklistika, práce s d tmi a mládeži, zahrada... 
 oblíbené motto : "... lepší je p t minut pomoci než dv  hodiny soucitu..." (Bulharské p ísloví) 
 pro  kandiduji: Rád p iložím ruku k dílu pro zkvalitn ní života v naší obci. Moje pom rn  aktivní 

zapojení v život  naší obce a uplynulý ty letý mandát zastupitele m  utvrzují v tom, že je stále co 
zlepšovat a zdokonalovat. Pokud mi voli i dají d v ru, budu hledat cesty a zp soby, aby se nám 
všem tady žilo ješt  lépe. 
 

2. Aleš Kubala, technik, místostarosta, Palkovice, 45 let, ženatý, 1 dít , len KDU- SL 
 SPŠE Frenštát p.R., obor m ící a automatiza ní technika  
 koní ky a hobby: výpo etní technika, film, spánek 
 oblíbené motto: „Miluj bližního svého…“(Mt 22, 39) 
 pro  kandiduji:  Za dvacet let práce v zastupitelstvu obce, z toho ty i roky v rad  a posledních osm 

let jako místostarosta mám praktické zkušenosti s tím, jak obec funguje a co je pot eba pro její 
úsp šné fungování ud lat. Nabízím ve spolupráci s ostatními zastupiteli poskytnutí všech t chto 
zkušeností ve prosp ch dalšího rozvoje naší vesnice. V p ípad  Vámi projevené d v ry p i 
hlasování jsem p ipraven stát se Vaším pracovitým a odpov dným starostou. 
 

3. Martin Kure ka, mechanik, Myslík, 43 let, ženatý, 4 d ti, len KDU- SL 
 SOU Vítkov, obor mechanik-opravá  stroj  a za ízení se zam ením na silni ní motorová vozidla 
 koní ky a hobby: p íroda, cestopisy, akvaristika a na modelá ství už mi nezbývá as 
 oblíbené motto : Víra, láska, nad je... 
  pro  kandiduji: Chci i nadále prosazovat zájmy ob an , aby také Myslík m l své zastoupení  

v samospráv  obce. 
 

4. Ing. Richard Vysloužil, referent správy majetku, Palkovice, 35 let, ženatý, 1 dít , len KDU- SL 
 absolvent VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická 
 koní ky a hobby: etba, muzika, turistika, sborový zp v 
 oblíbené motto: Používej talent, který máš. V lesích by bylo hrobové ticho, kdyby tam zpívali pouze 

ti nejlepší ptáci. 
  pro  kandiduji: V Palkovicích jsem p ed pár lety našel nový domov, kde se cítím moc spokojený. 

Proto bych se rád aktivn  zapojil do práce pro obec, aby se tento náš „domov“ i nadále rozvíjel, 
prosperoval a lidé tu žili rádi. 
 

    5. Ji í Eliáš, elektrotechnik, Myslík, 37 let, ženatý, 3 d ti, len KDU- SL 6. Bc. Jana Ru ková, manažer 
jakosti, Palkovice, 39 let, vdaná, 2 d ti, bez politické p íslušnosti 7. Dagmar Kure ková, operátor, Myslík, 41 let, 
vdaná, 4 d ti, len KDU- SL 8. Ing. Josef Habrnal, vývojový konstruktér, Palkovice, 29 let, svobodný, len KDU-

SL 9. Bc. Kate ina Schenkerová, personální editelka (mate ská dovolená), Myslík, 36 let, vdaná, 1 dít , bez 
politické p íslušnosti 10. Ing. Vlastimil Kubala, jednatel firmy, Palkovice, 55 let, ženatý, 2 d ti, len KDU- SL 11. 
Ludmila Sasynová, konstruktérka v d chodu, Palkovice, 59 let, vdaná, 2 d ti, len KDU- SL 12. Mgr. Lenka 
Kubalová, sociální pracovnice, Palkovice, 29 let, svobodná, bez politické p íslušnosti 13. Lenka Žváková, 
prodava ka, Palkovice, 41 let, vdaná, 3 d ti, bez politické p íslušnosti 14. Mgr. Miroslava Da ková, u itelka, 
Palkovice, 49 let, vdaná, 2 d ti, bez politické p íslušnosti 15. Jana Vyvialová, idi ka autobusu, Myslík, 39 let, 
vdova, 4 d ti, bez politické p íslušnosti. 



P edstavení našich témat, kterými se chceme prioritn  v p ípad  zvolení zabývat: 

Výstavba, doprava, bezpe nost 

 podpo íme dokon ení projektu „Dostavba kanalizace IV. ást“ na Osad  a Podh í  
 tento projekt je jednou z posledních ástí celkového odkanalizování obce a jeho dokon ením bude 

mít možnost odvést splaškové vody více jak 80% obyvatel obce. 
 podpo íme výstavbu chodníku v Palkovicích na Dolním konci (sm r Stará cesta), na Myslíku 

(sm r Kozlovice) a po výstavb  kanalizace i sm rem na Podh í.  
 bezpe nost ob an  pat í mezi priority každé moderní obce a nejinak by tomu m lo být i u nás. 

Hlavní silnice p es obec je velice frekventovaná, a proto je ú elné v t chto místech zvýšit míru 
bezpe nosti pro naše ob any, hlav  pro d ti.  

 podpo íme pokra ování oprav místních komunikací v místech, kde to vyžaduje jejich technický 
stav  
 v naší obci, a to nejen vlivem nové výstavby, p ibývá místních komunikací, které již pot ebují "nový 

kabát", aby zajistily pohodlný a bezpe ný p ístup ob an  k jejich domov m. Je to zp sobeno 
jednak nar stajícím provozem vozidel a jednak probíhající investi ní výstavbou. Jsme jednozna n  
pro každoro ní vy len ní ásti obecního rozpo tu, která postupn  umožní udržovat naše místní 
komunikace v dobrém a hlavn  bezpe ném stavu.  

 podpo íme opravy místních kulturních památek  
 kulturní památky a pé e o n  jsou vizitkou každé obce. U nás je jich více než t icet. V roce 2013 se 

tyto památky poda ilo zmapovat knižn  v rámci projektu „Církevní památky-spole né hodnoty 
v Palkovicích a Porabce“ (vyšla publikace "Církevní památky Palkovic a Myslíku"). P ed námi je 
úkol udržet je v dobrém technickém stavu a zachovat odkaz našich p edk  dalším generacím.  

 nezapomeneme na pé i o obecní majetek 
 obec vlastní v sou asné dob  jen v budovách a investicích majetek v ú etní hodnot  p es 300 mil. 

korun.  
Tento majetek vyžaduje nemalé investice do jeho údržby a oprav. Podpo íme každoro n  p i 
sestavování rozpo tu nezanedbatelnou ástku na jeho údržbu. 
Pat í sem i pé e o obecní lesy. Nadále se budeme starat o jejich co možná nejlepší stav. 
 Zasadíme se o údržbu zelen , která p ispívá nejen ke zlepšení vzhledu obce, ale také k zajišt ní 
funk nosti (vodní toky, odvod ovací p íkopy) a bezpe nosti (stromy a stromo adí). 

Služby ob an m 

 budeme podporovat dopravní obslužnost obce 
 poloha naší obce uprost ed dopravní autobusové "tepny" mezi velkými m sty s sebou nese etnou 

sí  autobusových linek. P esto chceme navázat na zám r posledního zastupitelstva zkvalit ovat 
dopravní obslužnost v naší obci. Zasadíme se o udržení alespo  stávající úrovn  dopravní 
obslužnosti s jejím co nejlepším p izp sobením pot ebám ob an . Jsme si v domi toho, že to bude 
znamenat ur itou investici, kterou ale chápeme jako investici do zkvalit ování života našich 
ob an . 

 chceme i nadále podporovat investice do Základní školy a mate ské školy tak, abychom zajistili 
kvalitní p edškolní a školní vzd lávání d tí 
 naše obec je z izovatelem zdejší ZŠ a MŠ. Jsme si pln  v domi, že zde bydlí spousta mladých rodin, 

a proto je velký zájem o p edškolní a školní vzd lávání. Zasadíme se o to, abychom vytvo ili t mto 
mladým rodinám podmínky pro spokojený život. Mimo jiné i tím, že budeme ú elov  investovat do 
budov ZŠ a MŠ tak, abychom pokryli v co nejv tší mí e požadavky na umíst ní d tí našich ob an  
v t chto za ízeních. Zárove  se budeme snažit t mto d tem zajistit vzd lávání v moderním 
prost edí. 

 chceme se zasadit o lepší spolupráci mezi obcí a ob anem  
  obec je podle našeho názoru e eno s trochou nadsázky "taková velká rodina", která nem že 

fungovat bez vzájemné komunikace. Rádi bychom tuto myšlenku zavedli do b žného života v naší 
obci. Zastupitel je tu p edevším pro ob any a jejich pot eby a na to by se nem lo zapomínat.  
Podpo íme p ípravu vybudování nebo úpravy stávajících prostor pro vznik komunitního centra, 
které by napomáhalo, prost ednictvím setkávání se jednotlivých zájmových skupin, k vzájemnému 



sbližování ob an  i obce. Cht li bychom tím také p isp t k tomu, aby Palkovice nadále z staly 
vesnicí v pravém smyslu slova, živou komunitou s vlastním spole enským, kulturním a sportovním 
životem.  

Pro rodinná politika (program) 

 podpo íme výstavbu nových ploch s hracími prvky (d tská minih išt ) v Palkovicích i na 
Myslíku pro relaxaci a odpo inek nejen rodin s d tmi 
 naším zájmem je vytvá et, hlavn  pro mladé rodiny, podmínky pro zp íjemn ní jejich života. 

Zasadíme se o vybudování n kolika ploch v Palkovicích i na Myslíku, kde se dají bezpe n  umístit 
tzv. hrací prvky. D ti si tam najdou zábavu a jejich rodi e i prarodi e i chvilku na odpo inek. 

 chceme podporovat p ísp vkové organizace a spolky, které se zabývají volno asovými 
aktivitami  
 naše obec už dlouhou dobu podporuje ze svého rozpo tu innost mnoha zájmových organizací a 

spolk , které v obci p sobí. Práce t chto spolk  má pozitivní vliv na zdejší život. Zasadíme se o to, 
aby tato podpora fungovala i nadále a jsme pro zavedení jednozna ných kritérií do systému 
„obecních dotací“.  

Životní prost edí 

 chceme zlepšovat nastavenou úrove  likvidace odpad , podporovat jejich t íd ní  
 naší prioritou je také ízená likvidace odpad . Obec Palkovice má dob e nastavený proces 

ízeného sb ru a likvidace odpad  (t íd ný odpad, sb rné místo, kompostéry na biologický odpad). 
To ale neznamená, že není co zlepšovat. Je pot eba i nadále v maximální mí e podporovat t íd ní 
odpadu. Díky tomu se nemalou m rou vracejí finance do obecního rozpo tu, tím se snižují 
poplatky ob an  za popelnice a v neposlední ad  toto p ispívá k ochran  životního prost edí. 
 

Evropské fondy 

 chceme podporovat p ípravu nových projekt  dotovaných z EU 
 v souladu s legislativou Evropské unie budou otev eny další dota ní programy, které nemalou 

m rou mohou ovlivnit kvalitu bydlení v celé naší republice. V p ípad  zvolení se zasadíme o 
maximální možné využití všech dostupných dota ních program , které budou pro náš obecní 
rozpo et dosažitelné a p inesou zkvalitn ní života ob an  v naší obci. 

 
Slovo záv rem... 
 

Vážení ob ané,  
dovolili jsme si Vám nabídnout volební alternativu KDU- SL. Posledních dvacet ty i let jsme m li 

Vaši d v ru a vždy jsme se mohli aktivn  podílet na zlepšování života u nás. O to více si toho v sou asné 
dob  vážíme a up ímn  d kujeme za dlouholetou d v ru, které se nám od Vás dostalo. Náš volební program 
se prioritn  dotýká oblastí, které jsou podle našeho názoru pro Vás ob any d ležité. T ch d ležitých oblastí 
je ur it  daleko více. My jsme se snažili vyzdvihnout jen ty, u kterých se domníváme, že mají pozitivní vliv 
na kvalitu života. A je samoz ejm  jen a jen na Vás voli ích, ob anech Palkovic a Myslíku, abyste rozhodli, 
co je d ležité pro Vás samotné. Pokud nám dáte v t chto volbách d v ru, bude to pro nás op t velký 
závazek a já v ím, že Vás nezklameme. Mohu Vám už te  oznámit, že všichni výše uvedení kandidáti jsou 
p ipraveni zapojit se do práce pro lepší život v naší krásné obci.  

  P ejeme Vám š astnou ruku p i nasm rování života v obci tím správným sm rem. 
 

S úctou 

 Ing.Tomáš Hu a, p edseda Místní organizace KDU- SL a lídr kandidátky. 

 



KS M Palkovice 
 
 
Základní organizace KS M v Palkovicích pat í neodd liteln  do ve ejného a politického 
života v obci. V minulých volebních obdobích vždy postavila kandidátní listinu a ve volbách 
byli n kte í kandidáti za KS M zvoleni do zastupitelstva. V posledních dvou volebních 
obdobích zastupoval KS M Dalibor Rada – bezpartijní na kandidátce KS M. V noval se 
problematice zem d lství a lesnictví. P i hlasováních zastupitelstva hlasoval v souladu 
s pot ebami ob an  a obce. Nepodpo il svým hlasem jako jeden z mála zvýšení dan  
z nemovitosti.  
 
Komunistická strana ech a Moravy, základní organizace v Palkovicích, p edloží i v letošních 
volbách voli ské ve ejnosti svou „ omlazenou“ kandidátní listinu. P i jejím sestavování jsme 
se ídili tím, že je nutné, aby se do politického života obce zapojili p edevším mladí lidé. Ti, 
kte í v Palkovicích žijí od svého narození, chodili zde do školky, školy, mají zde rodiny, 
kamarády. Jsou tedy seznámeni s pot ebami obce a zárove  jsou si v domi, že k dalšímu    
rozvoji je pot ebné p iložit ruku k dílu a aktivn  se zapojit do zlepšování životních podmínek 
našich ob an .  
 
     Víme, že se s mnohými navrženými kandidáty osobn  znáte – a  už z ve ejného nebo 
soukromého života. Nenavrhujeme nikoho, kdo by kandidoval proto, že v p ípad  svého 
zvolení by cítil možnost osobního obohacení nebo uskute n ní svých soukromých cíl . Pokud 
jim dáte sv j hlas a budou zvoleni, jsou zárukou, že své úkoly budou plnit zodpov dn .  
 
Vzhledem k tomu, že s novým volebním obdobím a novým složením zastupitelstva není 
možné p erušit kontinuitu již probíhajících a p ipravených akcí, jsme p ipraveni pokra ovat 
v zapo até práci a svým podílem p isp t k jejich zdárnému dokon ení. Neslibujeme ob an m 
„modré z nebe“, ale vždy podpo íme realizaci projekt  a  akcí, které budou v rámci finan ních 
možností obce a budou ke prosp chu ob an  obou ástí naší obce.   
 
                  Za výbor ZO KS M Palkovice:  Jana Vašíková, p edsedkyn     
      



NEZÁVISLÍ PRO PALKOVICE A MYSLÍK
„pro obec, ve které spole n  žijeme“ 

Vážení spoluob ané z Palkovic a Myslíku, 

p edstupujeme p ed Vás op t po ty ech letech s žádostí o Vaši podporu. Za poslední ty i roky se nám 
poda ilo realizovat množství pozitivních zm n a rádi bychom na n  dále naší prací navázali.  

Mezi naše hlavní témata zejména pat í práce na vybudování kompaktního centra obce, budování d tských 
h iš  a odpo inkových míst, dostavba kanalizace a chodník . Naší snahou je také aktivní podpora 
spole enského života a další modernizace výuky v mate ské a základní škole. 

Naše hlavní programové body v roce 2010 byly: 

1) Zlepšení komunikace mezi vedením obce a ob any 
2) Zvýšení dopravní bezpe nosti v obci, obnova dopravních cest, zabezpe ení dopravní obslužnosti 

obce 
3) Vytvo ení st edn dobého plánu a dlouhodobé koncepce rozvoje obce 
4) Prosperující funk ní ekonomika obce 
5) Podpora volno asových aktivit mládeže a zájmových sdružení p sobících v obci 
6) Podpora zpracované studie centra obce, realizace p ípravných prací 
7) Podpora podnikání a vzniku nových pracovních míst v obci 
8) Podpora vynakládání finan ních prost edk  na zkvalitn ní vzd lávání v obci  
9) Podpora kulturního a spole enského d ní v obci 
10) Aktivní propagace obce a místních služeb 

Nás program jsme v období 2010 – 2014 aktivn  napl ovali. V dalším období chceme na n j 
navázat: 

Ad 1) V minulém období se upravily webové stránky a zavedla se možnost rozesílání novinek 
prost ednictvím e-mailu. 
Budeme pokra ovat v podpo e rozvoje informa ních technologií v obci – multifunk ní webové 
stránky, profilové stránky obce na Facebooku, jednotný vizuální styl obce, dostupnost Wi-Fi 
zdarma na vybraných místech a aktivní komunikace s ob any. 

 
Ad 2) V minulém období se dokon ila stavba chodníku z centra obce na Myslík ke kapli. Na krajské 

silnici byly umíst ny radary k m ení rychlosti podporované aktivním m ením dodržování 
rychlosti Policií R. Poda ilo se prosadit bezplatnou p ím stskou autobusovou dopravu od zá í 
2014. 
Budeme pokra ovat v budování chodníku podél krajské silnice ve sm ru od Transformátoru na 
Starou cestu a na Myslíku sm rem do Kozlovic. Podpo íme projektovou p ípravu chodníku na 
Podh í v návaznosti na stavbu kanaliza ní stoky. Dále prosadíme vybudování 
cyklostezky/brusla ské stezky v etn  napojení na stezku kolem Olešné. Udržíme a navýšíme 
dosavadní úrove  dopravní obslužnosti obce. 

 
Ad 3) Poda ilo se realizovat jednotlivé investi ní akce v logickém sledu dle stanovených priorit. 

Budeme pokra ovat ve vypracování st edn dobého plánu rozvoje obce v návaznosti na dostupnost 
finan ních prost edk  prioritn  zam ených na erpání prost edk  fond  Evropské unie. 

 



Ad 4) Poda ilo se získat dota ní prost edky na adu investi ních akcí – výstavba kanalizace na Myslíku a 
v Palkovicích, oprava obecních cest, výstavba chodník , zateplení obecních budov, inovaci výuky 
ZŠ a další. 
V návaznosti na nové programovací období dopracujeme audit možností získaní dotací z fond  EU 
a dalších zdroj . Pokusíme se z ídit pozici referenta, který se bude na projektové p íprav  a 
realizaci systematicky podílet s cílem maximalizovat množství získaných finan ních prost edk . 
 

Ad 5) Poda ilo se vybudovat za významné finan ní podpory obce nové tenisové kurty za t locvi nou 
v etn  víceú elové asfaltové plochy. Na Myslíku došlo k zatraktivn ní a rekultivaci místního 
travnatého h išt  v etn  opravy zázemí. Dále došlo k celkovému statickému zajišt ní a sanaci proti 
vlhkosti kaple na Myslíku. Probíhá pravidelná oprava a údržba církevních památek v etn  
zpracování interaktivního pr vodce po církevních památkách. 
V dalším období z dota ních titul  budeme erpat prost edky na modernizaci hasi ské zbrojnice, 
zahrádká ského areálu, fotbalového zázemí a vybavení areálu pro skateboarding pro mladou 
generaci.  Dále naší snahou bude realizace d tského h išt  nebo odpo inkových míst na Osad , 
Myslíku a horním konci Palkovic. 

 
Ad 6) Vznikla studie celkového uspo ádání centra obce s jeho vizualizací. Obec dále realizuje odkup 

pozemk  k využití pro rozvoj centra obce. 
Dále p ipravíme dlouhodobou závaznou koncepci rozvoje centra obce, kterou za neme napl ovat 
v závislosti na dostupnosti finan ních prost edk . Pokusíme se do centra obce centralizovat veškeré 
služby v etn  léka , za neme jednat s bankami o umíst ní bankomatu v centru obce. V sou asné 
dob  obec realizuje nákup parcely s rodinným domem v centru obce, kde bychom cht li vytvo it 
místo spole ného setkávání rodi  a d tí, malých zájmových skupin apod., jehož sou ástí by mohla 
být také jizba tradic. Do budoucna by toto místo mohlo rozší it centrum obce. 

 
Ad 7) Poda ilo se nalézt využití pro nevyužívané obecní prostory jako je nap íklad kulturní d m, d m 

služeb, objekt Jednoty a bývalý myslíkovský MNV, došlo k jejich uplatn ní se zam ením na 
podnikání místních ob an . 
Budeme nadále podporovat podnikání místních spoluob an  nap . formou hledání, nákupu a 
nabídky vhodných prostor pro podnikatelské aktivity. Budeme prosazovat územním plánem 
vy len né pozemky pro výstavbu nízkonákladových byt  pro mladé rodiny z Palkovic a Myslíku, 
rovn ž budeme podporovat výstavbu bydlení pro místní seniory, která umožní zam stnanost 
místních obyvatel v návazných službách. 

 
Ad 8) Poda ilo se získat dotaci na významné zkvalitn ní výuky na základní škole. Došlo k inovaci výuky 

p írodopisu a zem pisu, žáci se zdarma zú astnili velkých exkurzí na Jižní Moravu, Šumavu a do 
Krkonoš, dále je na podzim naplánovaná exkurze do eského Švýcarska. ZŠ získala vybavení pro 
moderní výuky (tablety, fotoaparáty, moderní m ící pom cky, interaktivní tabule apod.) a probíhá 
realizace nové po íta ové u ebny. Žáci dále mají možnost se ú astnit rozší eného kariérního 
poradenství v etn  diagnostického testování a besed s budoucími zam stnavateli a zástupci SŠ. 
Budeme nadále podporovat moderní výukové metody založené na interaktivní výuce a zážitkovém 
vzd lávání, které má dle našeho názoru mnohem lepší využitelnost v praxi. Zlepšíme další 
vybavenost školy a školky moderními výukovými pom ckami. 

 
Ad 9) Poda ilo se udržet a rozvíjet tradici Obecních dožínek, ve které bychom nadále cht li pokra ovat. 

Každoro n  probíhá promítání v letním kin , Memoriál Antonína ezní ka, váno ní jarmarky a 



další. Obec aktivn  podporuje velkou v tšinu kulturn -spole enských akcí po ádaných zájmovými 
sdruženími v obci i v blízkém okolí. 
V dalším období plánujeme obnovení promítání v místním kin  v závislosti na nákupu nové 
promítací technologie, pokra ování tradice letních kin a zajišt ní kvalitního programu na Obecních 
dožínkách za p isp ní dalších zdroj  mimo obecní rozpo et. Budeme pln  aktivn  podporovat 
smysluplné kulturní, spole enské a sportovní akce v rámci možností obce. 

 
Ad 10) Poda ilo se vydat publikaci o církevních památkách obce, p ipravujeme další publikaci o obci 

v etn  multimediální prezentace a filmu. V roce 2014 jsme dosáhli 3. místa v krajském kole 
sout že Vesnice roku, což vzhledem k první ú asti a velké konkurenci považujeme za velký 
úsp ch. 
Dále se zam íme na rozvoj cestovního ruchu formou výstavby zna ené stezky a nau ných míst 
v katastru obce, zpracujeme interaktivní informa ní obsah na web.  
 

Rozpracování našeho programu Vám p ineseme v pr b hu zá í 2014. Sledujte také náš web 
www.nezPM.cz a www.facebook.com/nezPM. Uvítáme jakékoliv konstruktivní p ipomínky. 

Naše kandidátka se skládá jen z t ch, kte í jsou p ipraveni aktivn  pro obec pracovat. Nechceme se rozejít 
v den voleb, ale dále spole n  pracovat na napl ování našeho programu a hledat další témata, organizovat 
kulturní a spole enské akce, tak aby se nám všem život v naší obci líbil. Naše kandidátka se skládá 
z obyvatel ze všech ástí obce, starousedlík  i nov  bydlících, nikdo z nás není jen do po tu a všichni 
mají obci co nabídnout: 

 Radim Ba a, starosta obce, Palkovice 
 Ing. Emerich Bystro , technik, Palkovice 
 Zuzana Chýlková, studentka, organizátorka program  pro d ti, Myslík 
 Ing. David Kula, MBA, projektový manažer ve zdravotnictví, Palkovice 
 Ing. Kate ina Loudátová (roz. Slípková), specialistka na škole požární ochrany, Myslík 
 Josef Lukeš, vedoucí STK, Palkovice 
 Karla Menšíková, vedoucí prodejny, Palkovice 
 Ing. Jakub Najdek, student, soukromý podnikatel, Palkovice 
 Ing. Tomáš Op la, státní zam stnanec, Palkovice 
 Bc. Martin Polášek, hasi  a instruktor požární ochrany, Palkovice 
 Petra Radová, majitelka kosmetického studia, Palkovice 
 Martin Ramík, soukromý podnikatel, Palkovice 
 Anna Sasynová, d chodkyn , Myslík 
 Mgr. Vladimír Wiej, u itel na ZŠ, Palkovice 
 Karolína Žilková, finan ní poradkyn , Palkovice 

V žádném p ípad  netvrdíme, že jsme vše prosadili sami. Zastupitelstvo se skládá z více stran, kde 
je pot eba na pozitivních zm nách pracovat spole n . Jako d kaz naší p ipravenosti spolupracovat 
podpo íme i aktivity dalších stran a sdružení tím, že budeme prosazovat v obecním rozpo tu 
p ísp vek na kulturní, sportovní a spole enskou innost ve výši 10 000 K  za rok na jednu stranu, 
resp. sdružení. P ísp vek bude sloužit pouze k organizaci spole enských aktivit pro všechny ob any 
Palkovic a Myslíku tak, a  se strany prezentují i mimo p edvolební období. 

D kujeme za Vaši podporu a za to, že jste vytrvali ve tení našeho programu až do konce. 



Ž Í Á Ý
Á  

Vážení  spoluob ané, 
 
naše Sdružení nezávislých kandidát  obce Palkovice 
vzniklo z d vodu prosazení pozitivních zm n v naší obci, 
které jsou podle nás pot eba. Kandidujeme v komunálních 
volbách obce Palkovice v roce 2014 a tímto se ucházíme o 
Vaše hlasy.   
 CO D LÁME 

Naše aktivity se zam ují p edevším na tyto oblasti: 
1. Da  z nemovitosti  

„Je as navrátit da  z nemovitosti na p vodní výši.“ 
2. Komunální odpad v domácnostech 

„Pro  nezkusit komposty? Bez rizika a s možnou dotací!“ 
3. Životní prost edí v naší obci  

„Chceme aktivn  pokra ovat v napojování domácností na obecní kanalizaci, 
p ípadn  podpo it výstavbu lokálních isti ek odpadních vod. M ení zne ist ní 
ovzduší p ímo v Palkovicích.“ 

4. Dopravní obslužnost  
„Podporujeme zavedení m stské hromadné dopravy, výstavbu chodník  a ekonomický 
systém ve ejného osv tlení v obci.“ 

5. Kultura a sport  
„Chceme smysluplné využití dnes nefunk ního kina.“ 

6. Transparentní hospoda ení s obecním majetkem 
„Zve ejn ní smluv, které obec uzavírá, považujeme za samoz ejmost. Stejn  jako 
transparentní hlasování jednotlivých zastupitel .“ 

7. P ímé podílení ob an  na ešení závažn jších témat 
„Podporujeme využití místního referenda pro rozhodování o závažn jších tématech. 
Zajímají nás názory a pot eby ob an .“  

 
KDO JSME 

Sdružení  nezávislých kandidát  obce Palkovice: 
Bedná  
Karel 

43 programátor Kucha  Petr 42 Jednatel dop.firmy 

Bílek Petr 40 idi  Pustková Jarmila 57 administrace 
Chlebková 
Marie 

49 finan ní manažerka Socha Marek 40 idi  

Kreuzmann 
Petr 

51 elektriká  Zemánková 
Jarmila 

55 ú etní 

 
1. Da  z nemovitosti 
2. Komunální odpad v domácnostech 

Se sou asnou výší dan  z nemovitosti nesouhlasíme. Pokud budeme zvoleni, budeme mít 
v tší šanci prosadit snížení místního koeficientu pro výpo et dan  z nemovitosti.  Za toto 
snížení (dnes koeficient nastaven na nejvyšší možnou hodnotu) bojujeme již delší dobu, a 
to hlavn  také s Vaší pomocí. V d sledku chování sou asného zastupitelstva jsme se však 
navíc rozhodli kandidovat v letošních volbách. Pravd podobn  jedin  tak m žeme 
skute né zm ny dosáhnout. V íme, že jako jste p i nás stáli p i jednání se zastupiteli 



v této v ci, podpo íte nás i v komunálních volbách. Tématu dan  z nemovitosti i 
komunálnímu odpadu jsme se v novali již d íve v samostatném p ísp vku.  
 

3. Životní prost edí v naší obci - energie 
Zajímáme se o možnosti nákupu energií na burze. Pokud by obec nakupovala energie 
tímto zp sobem, m lo by to velké výhody. Co se dotýká každého z nás je asi cena. Kladné 
reference nám k tomuto tématu poskytly nap . nemocnice, školy i jiné obce. Nákup 
energií na burze t mito velkými odb rateli m že vytvo it úspory 10 – 15%, v m ítku celé 
obce se m že jednat i o statisíce. 
Obec (nap . 750 domácností) je schopna nakoupit energii ve velkém levn ji, než 
jednotlivé domácnosti. Ostatn  tak, jako se platí obci sto né za vodu, mohla by se platit 
elekt ina a plyn. Kontrolním mechanismem by pak byla cena. Každý by mohl porovnat, 
co je výhodn jší pro jednotlivou domácnost a sám se rozhodnout. Tato služba se v dnešní 
dob  vyplatí. Na trhu je spousta r zných p ekupník   energie a normální ob an se t žko 
orientuje v nabídce. Odpadne tak obt žování  a p emlouvání ob an  prodejci, kterým jde 
jen o provize. Všichni by v d li za kolik a na jaké období obec energie koupila a pokud 
by m li dojem, že energie po ídí lépe,  nikdo nebude nikomu bránit v samostatnosti.  
  

4. Dopravní obslužnost 
Podporujeme pokra ování v zavád ní m stské hromadné dopravy, p estože tlak n kterých 
soukromých dopravních firem, které na zavedení MHD nemají zájem, na krajském ú ad  
je opravdu silný. Dopravní firmy sledují na prvním míst  sv j zisk,  zájmy nás – uživatel  
jejich služeb – stojí až na druhém míst . P itom MHD má pro ob any nesporné výhody – 
cena, etnost spoj  a také  lepší umíst ní zastávek. Dopravní obslužnost je nutné 
zabezpe it v takovém rozsahu, aby bylo pro lidi výhodné tuto službu využívat. D ležitá je 
spolupráce s okolními obcemi. P i požadavku v tšího po tu ob an  bude nepochybn  
vst ícn jší i krajský ú ad a dá tomuto zám ru zelenou. Myslíme si, že jako obec máme 
právo ur it, na jakou dopravu dáme náš finan ní p ísp vek a nenechat si diktovat 
podmínky r zných dopravc . Dopad na životní prost edí je dalším kladem této možnosti 
dopravy.  
Dále je podle nás t eba dokon it chodníky a lavi ky. Vybudovat d tská h išt  a d stojné 
ekárny na autobusových zastávkách. P iznáme se, že si moc nedovedeme p edstavit obec 

roku bez jediného p echodu pro chodce. O tom, že d ti jdoucí do školy nemají kde p ejít  
frekventovanou hlavní silnici ani nemluvíme. Ostatn  na toto téma nám už oslovená firma 
poslala první návrhy, jak p echody v centru ešit. 
  

5. Kultura a sport  
Podporujeme stávající kulturní akce (dožínky, obecní ples, atd.). Chceme však získat pod 
patronát také konání takových akcí, jako je nap íklad Hubertova jízda, kterou obec 
nepodporuje. P itom okolní obce o tuto akci zájem mají. Byla by škoda nechat si ujít 
takovou p íležitost, která je magnetem pro lidi ze širokého okolí .  
Samostatnou kulturní kapitolou v naší obci je kino. Nikdo v obci (až na pár zasv cených) 
neví, kolik nás všechny toto nefunk ní kino vlastn  stojí. Domníváme se, že kino by 
nemuselo být nefunk ní. Argument nutné digitalizace je silný, ale kino by bylo možné 
provozovat ve starším promítacím formátu. Filmy na promítání v p vodním formátu na 
trhu po ád jsou , což nám dokazuje provoz n kterých kin v okolí, kde promítají t eba jen 
p es léto (kv li topení). Pak také nap íklad existují dota ní programy EU na digitalizaci 
kin. A pro nikoho z nás není výhodné toto téma neustále odkládat a investovat finance do 
nefunk ního za ízení. 



Navíc v minulosti jsme byli sv dky existence  ochotnického souboru v naší obci. Zájem o 
tuto kulturní oblast avizují vyprodaná místa na divadelní p edstavení. Ideálem by bylo, 
kdyby se Palkovice staly domovskou scénou vlastního divadelního souboru. Možnosti, jak 
funk nost kina ešit, tu jist  jsou. Pokud to shrneme – „kino musí za ít žít“.  
Podporujeme také sport v naší obci, který je podle nás na velice slušné úrovni. V p ípad  
zvolení budeme hledat rezervy, které by mohly pomoci lidem, kte í zájmovým oddíl m, a 
není jich málo, v nují sv j volný as. Ur it  je lepší , když d ti pobíhají na h išti nebo 
v t locvi n  ,než aby se potulovaly bezcíln  obcí. Máme za to, že by sportovním oddíl m, 
ale i jiným zájmovým organizacím pomohlo aspo  áste né vy ešení dopravy na akce, 
kterých se zú ast ují. M žeme  spo ítat, kolik r zné organizace v obci platí za dopravu - 
dopoledne v týdnu škola (bazén, výlety, exkurze, divadlo, kino), odpoledne kluby senior , 
zahrádká , aj. pro své aktivity mimo obec, víkendy sportovní oddíly. Myslíme si, že 
nap íklad  malý autobus by mohl pomoci vy ešit z velké ásti problémy s dopravou a její 
financování.  Vyú tování  pouze  náklad  na provoz by mohlo p inést výhody pro 
všechny. 
 

6. Transparentní hospoda ení s obecním majetkem 
Za základ považujeme naprostou transparentnost hospoda ení obce. Vadí nám, že dlouhé 
roky neexistovaly knihy jízd a kontrolní výbor si toho všiml až v letošním roce. Vadí nám, 
že b hem služební cesty autem na benzín byla tankovaná nafta na Vsetínsku s tím, že 
družebnímu zájezdovému autobusu z Polska došlo palivo v Palkovicích a nikdo si toho 
nevšiml. 
Obec by podle nás m la také lépe rozvrhnout, do eho investuje. Máme sice 
protipovod ový rozhlas, ale schody k léka m (i d tský s ohledem na ko árky), jsou 
v žalostném stavu. Za tristní považujeme posílání faktur za sto né po obci poštou. Naším 
cílem je stanovení priorit a vy ešit nejpal iv jší problémy, které vidíme. 
Transparentnost jednotlivých krok  vedení obce bychom cht li dosáhnout po izováním 
ve ejn  p ístupných videozáznam . Zápis z jednání by podle nás m l být zve ejn n ihned. 
Smlouvy (nájemní, kupní), faktury, které obec platí nebo inkasuje, by m ly být p ístupné 
ve ejnosti. Jsou to peníze nás všech, proto by  ob an  m l v d t, kolik d lá ten který 
nájem obecního majetku, nebo co se komu platí za služby nebo práce pro obec. 
Transparentnost vy eší  mnoho dohad . Zastupitelé budou mít podklady ihned (sou asný 
stav je takový, že r zné zápisy o jednání rady obce dostávají až v den jednání 
zastupitelstva, n kdy i s 3 m sí ním zpožd ním). Kdo bude chtít a bude mít zájem,  má 
k dispozici jasné a srozumitelné informace o d ní v obci. Lidé budou v d t, jak hlasoval 
v jednotlivých bodech jejich zastupitel a on bude možná n kdy muset lidem – voli m 
vysv tlit, pro  podpo il nebo nepodpo il ur itý projekt. Nyní je to celkem jednoduché – 
zastupitelstvo to zamítlo nebo zastupitelstvo to podpo ilo. Hlasování je anonymní a 
zastupitel m že íci,  já cht l ale oni ne, anebo obrácen . Obec není soukromá firma, která 
si m že dovolit obchodní tajemství. V obecních zakázkách nesmí být žádný prostor na 
n jaké jednání „za oponou“. Jenom naprostá otev enost m že posunout ve ejné zakázky 
do oblasti, kde by m ly být. 
 
D kujeme za Váš as i pozornost 
      Sdružení nezávislých kandidát  obce Palkovice 
 
 
Najdete nás také na internetu, kde jsou všechna naše vyjád ení a návrhy k vylepšení života 
v naší obci: 

http://snk-palkovice.cz 



 

Dali jsme jasn  znát, že nám jde o Palkovice a Myslík více než si mnozí mysleli 

Díky d v e, kterou jste v minulých komunálních volbách dali kandidát m TOP 09, jsme se 
mohli aktivn  podílet na ízení obce a prosazovat náš volební program ve prosp ch všech 
ob an  Palkovic.  

 
 
P esv d ili jsme se, že myšlenka spojuje a v íme, že výsledky nadcházejících komunálních 
voleb nám umožní ve v tší mí e ovliv ovat d ní v obci s lidmi, kte í mají zájem tady žít. 

 
kandidáti TOP 09 v komunálních

volbách 2014
obce Palkovice a Myslík
 

Shrnutí uplynulého volebního období 
Naši úsp šní kandidáti Petr G es a Slavomír Ba a se stali leny obecního zastupitelstva. Ve 
finan ním výboru p sobila Anna Kolá ová, Petra Ryšková a Petr G es. V komisi místního a 
bytového hospodá ství Slavomír Ba a. V redak ní rad  tiskové komise Iveta Trochtová a v 
kulturní komisi Anna Kolá ová. 
 

V jednotlivých oblastech života obce jsme byli nositeli a iniciátory t chto aktivit: 

 finan ní oblast - hledání úspor, nabízení ešení, iniciace ke zm nám, 
podn ty a návrhy, kontroly finan ního hospoda ení a nakládání s prost edky 

 hospodá ská innost - podíl na zlepšování i propracovanosti sb ru 
veškerého odpadu, návrhy na úpravy a vznik nových sb rných míst, a 
rozši ování sb rného dvora, vyhodnocování a sledování nákladovosti odpad  
a spoluvytvá ení podmínek ke snadn jšímu t íd ní z d vodu snížení náklad , 
zefektivn ní lesního hospodá ství 

 informa ní d ní - zvýšení informovanosti v obci prost ednictvím internetu 
obecního webu, Palkovických list , propagace obce, sportu, kultury a 
podnikatelských subjekt  

 kulturní d ní - spolupo ádání obecních a kulturních akcí 
 sport a vzd lávání - podpora sportu ve škole i p i volno asových aktivitách, 

aktivní innost v trenérské oblasti dosp lých i d tí, aktivní innost ve výborech 
TJ Sokol Palkovice, spolupo ádání sportovních aktivit, realizace a 
rekonstrukce víceú elového h išt  s um lým povrchem, propagace 
sportovního d ní a úsp ch  v médiích  

 bezpe nost – návrhy ešení dohlížecích kamerových systém , podpora 
výstavby autobusových zastávek, zpomalovacích semafor , informa ních 
radar , návrhy výstavby d tského dopravního h išt   

  
Komunální politika pro nás nebyla a není byznysem, ale p edevším odpov dností za naše 
iny. Nadále nás spojuje myšlenka pozitivn  ovlivnit sou asnost i budoucnost pro dosp lé i 

ty nejmenší obyvatele Palkovic. V íme, že svým aktivním p ístupem a zkušenostmi jsme 
dokázali, že m žeme pomoci k prosazení dobrých myšlenek a dát v cem správný sm r. I 
nadále budeme ctít po ádek, bezpe nost a prosperitu obce, ve které hodláme strávit zbytek 
života a považujeme za svou povinnost ji p edat našim d tem v tom nejlepším stavu. 



 
 
 
Pro nadcházející období považujeme pro Palkovice a Myslík za nejd ležit jší: 
 

- systematickou údržbu a opravy obecních cest, chodník  a ve ejných prostranství 
- zvýšení bezpe nosti ú astník  silni ního provozu budováním navazujících úsek  

chodník  a komplexního ešení silni ní dopravy 
- p ípravu modernizace centra obce 
- podporu innosti zájmových sdružení a spolk  
- p ípravu a zajišt ní prost edk  na p ístavbu sociálního za ízení a šaten u t locvi ny 
- budování d tských h iš   

 
Chceme na tomto míst  pod kovat up ímn  všem, kte í se spole n  s námi aktivn  
zapojovali do p ípravy a realizace r znorodých aktivit ve prosp ch kvality života v naší obci 
v uplynulém období a dovolujeme si Vás, naše spoluob any, znovu požádat o podporu 
kandidát  TOP 09 pro nadcházející volební období 2014 - 2018. Chceme spolu se všemi 
ob any dobré v le dále pokra ovat ve všestranném rozvoji Palkovic a Myslíku.  

 
        D kujeme za vaši podporu 

 
 
Kandidáti TOP 09 pro volby do obecního zastupitelstva obce Palkovice a Myslík 

1.  Anna Kolá ová  ekonom 

2.  Slavomír Ba a  agronom 

3.  Mgr. Petr G es                  státní zam stnanec 

4.  Iveta Trochtová  bankovní poradce 

5.  Ing. Petra Ryšková referent správy daní 

6.  Rostislav Oliva  regionální manažer 

7.  Lenka Žaarová  OSV -masérka 

8.  Bc. Monika Beb áková u itelka mate ské školky 

9.  Daniel Zemánek   živnostník 

10. Jaroslav echmánek mistr údržby 

11. Jaroslav Wojnar  cvi itel 

12. Ivona G esová  dispe er 

13. Filip Šproch  student 

14. Michael Carbol  student, kontrolor hospoda ení v lesích  
15. Ing. Vladimír Ba a OSV  

 
 
 



 

 
 
Ing. Petra Ryšková, Mgr. Petr G es, Ivona G esová, Ing. Vladimír Ba a, Anna Kolá ová, 
Jaromír echmánek, Lenka Žaarová, Daniel Zemánek, Slavomír Ba a, Iveta Trochtová, 
Rostislav Oliva, Filip Šproch 
 



 

 

Selský rozum do Senátu 

 

 

Slavomír Ba a, kandidát do Senátu Parlamentu R ve volebním obvod  69 

Jsem již druhé volební období zastupitelem v mé rodné obci Palkovice, kde žiji a pracuji již 
41 let. Snažím se být prosp šným komunálním politikem a také se aktivn  zapojuji do 
r zných spole ensko - kulturních a sportovních aktivit v rámci frýdecko-místeckého regionu.  
Pracuji jako agronom v místním agropodniku p sobícím také v p ilehlých obcích a na okraji 
okresního m sta Frýdku-Místku a také proto mám k našemu regionu a k jeho lidem velmi 
blízko.  

Jsem p esv d en o tom, že náš region a jeho obyvatelé si zaslouží v Senátu politika, který jim 
bude po celou dobu svého mandátu spolehlivou oporou a díky své odpov dnosti, poctivosti, 
slušnosti a sociálnímu cít ní jejich d stojným reprezentantem. Z t chto d vod  jsem p ijal 
nabídku kandidovat do senátu ve volebním obvodu 69 za TOP 09, jejímž lenem jsem od 
roku 2010. V p ípad  mého zvolení bych cht l být po celou dobu trvání senátorského mandátu 
blízko všem ob an m Frýdecko - Místecka, cht l bych být oporou a pomocníkem obecním 
samosprávám a jejich starost m a spole n  s nimi pomáhat hájit zájmy obyvatel našich m st a 
obcí. Také chci zm nit dosavadní praxi a aktivn  se zú ast ovat jednání zastupitelstev obcí a 
setkávat se s jejich ob any nejen p ed volbami, jak jsme toho asto sv dky, ale po celou dobu 
trvání mého mandátu.  Umím pojmenovat klady i zápory našeho regionu, ale p edevším chci 
východní ást naší zem  více p iblížit i ostatním vzdálen jším kraj m a dokázat, že i my, na 
severu Moravy dokážeme být nejen dobrými hospodá i, ale také spolehlivými partnery i 
vst ícnými hostiteli. 

Svou kandidaturu opírám o témata, která se nás všech dotýkají a jsou mi navíc profesn  velmi 
blízká.  Protože jsem povoláním sedlák, jde mi p edevším o životaschopný a silný region, ve 
kterém chceme zdrav  žít, nalézat dostatek pracovních p íležitostí, podnikat a také odpo ívat. 
Jde mi o region, který bude pyšný na své místní kulturní, spole enské, ale i sportovní tradice, 
na kvalitní životní prost edí, bezpe nost a pohostinnost svých obyvatel. 

 

Pokud budu zvolen, chci proto pod heslem „Selský rozum do Senátu“ prosazovat a 
podporovat hlavn  tato témata: 

- podpora zdravého životního stylu, zdravého stravování, pohybu a sportu 

- produkce a prodej zdravých a kvalitních potravin místního i regionálního p vodu 

- podpora návratu k sob sta nosti v produkci základních zem d lských produkt  



- zachování a ochrana zem d lského p dního fondu a vztahu k p d  

- ochrana a zachování kvality životního prost edí, ve kterém budou žít také další generace 

- podpora rozvoje venkova jako místa pro kvalitní bydlení, hospoda ení, podnikání i rekreaci 

- podpora místních kulturních a spole enských tradic 

- podpora našeho lenství v EU jako nástroje pro rozvoj naší zem , nikoliv jako nástroje pro 

  byrokratické omezování a nesmyslné regulace 

 
Další d vod mé kandidatury ve volbách do Senátu je ryze politický. Jsem š astný, že mohu žít 
v demokratické spole nosti se všemi jejími klady i zápory a zárove  si uv domuji, že o 
demokracii je t eba stále pe ovat. Není to systém daný jednou pro vždy a práv  historie naší 
zem  je p íkladem toho, jak lehce se dá o demokracii p ijít a jak dlouho trvá a jaké ob ti stojí 
její obnovení. P estože role Senátu v našem demokratickém systému bývá n kdy 
zpochyb ována, je jeho funkce jako pojistky v dob  ústavní krize nezastupitelná, jak jsme se 
o tom mohli všichni p esv d it v nedávné minulosti. Odmítám politika ení a jsem pro své 
návrhy p ipraven hledat podporu nap í  politickým spektrem. Stejn  tak jsem p ipraven 
podpo it v Senátu podobn  jako v našem obecním zastupitelstvu jakýkoli nepopulistický 
konstruktivní návrh bez ohledu na stranickou p íslušnost jeho autora.  

Frýdecko-Místecko je regionem p edevším podhorským a horským. Historicky zde m li naší 
d dové a prad dové t žký život. Žili velmi skromn , živili se na polích, v lesích a dojížd li do 
rozvíjejících se hutí a šachet. Vím, že ani dnes není život v našem regionu lehký a 
k uskute n ní svých sn  a cíl  musíme leckdy oto it korunu vícekrát, než t eba jinde 
v republice.  Práv  díky našim p edk m však umíme tvrd  pracovat a dob e hospoda it.  Naše 
budoucnost je v mladých lidech, kte í najdou v našem regionu i kraji p íležitost uplatnit své 
vzd lání a dovednosti a budou ho vnímat jako dobré místo pro sv j život. P isp t k tomuto 
cíli bude v p ípad  mého zvolení mým hlavním úkolem a povinností. 

 

Bu me spole n  dobrými hospodá i! 

Slavomír Ba a, Palkovice 

 



Podpo me palkovického kandidáta do Senátu Slavomíra Ba u 

Vážení spoluob ané, je nám ctí a máme radost z toho, že byl z našich ad vybrán kandidát 
TOP 09 pro volby do Senátu Parlamentu R ve volebním obvodu 69 pan Slavomír Ba a. 
Znám pana Ba u, stejn  jako mnozí z vás, jako poctivého, estného a pracovitého lov ka, 
spolehlivého kolegu a zastupitele s up ímným zájmem o rozvoj Palkovic, sportovce a 
zodpov dného otce rodiny a sedláka jak se pat í v tom nejlepším smyslu slova.  

Jeho osobnost a dosavadní p sobení v zastupitelstvu naší obce motivované p edevším zájmem 
o rozumný a všestranný rozvoj Palkovic a Myslíku jsou pro mne zárukou, že jeho volbou by 
náš frýdecko-místecký region i obec získaly v senátu pracovitého a poctivého zástupce, který 
by dokázal spolehliv  a v cn  napl ovat myšlenky svého volebního programu.  

Dovoluji si vás tedy požádat o podporu našeho rodáka v nadcházejících senátních volbách a 
jsem p esv d ena o tom, že hlas Slavomíru Ba ovi bude hlasem pro rozumnou a slušnou 
politiku v našem spole ném zájmu. 

Anna Kolá ová 

lídr kandidátky TOP 09 do komunálních voleb 2014 



Vážení Palkovjané a Myslikovjané,

toto íslo Palkovických list  je speciáln  v nováno nadcházejícím 
komunálním volbám do Zastupitelstva obce Palkovice, které se uskute ní 
v pátek 10. 10. 2014 a v sobotu 11. 10. 2014.

Již od ledna letošního roku projevily n které politické strany a uskupení zájem 
o zve ejn ní svých p ísp vk  v Palkovických listech. Obecní zpravodaj by 
však m l, podle našeho mín ní, sloužit p edevším informacím o d ní v naší 
obci, nikoliv ke slovním p est elkám mezi jednotlivými politickými stranami 
a uskupeními. Palkovické listy by m ly ob any spojovat a ne mezi nimi 
vyvolávat jakoukoliv nevraživost. Proto jsme se rozhodli v novat politickým 
stranám a volebním uskupením toto speciální íslo, kde každá strana m že 
p edstavit sv j program i své kandidáty dle vlastního uvážení.

Výzva pro všechny politické strany a volební uskupení, které se cht jí 
letošních komunálních voleb zú astnit, vyšla ve t ech p edchozích íslem 
Palkovických list  a byla také opakovan  zve ejn na na webových stránkách 
obce. Do tohoto speciálního ísla jsou za azeny všechny p ísp vky, které 
p išly v požadovaném termínu. Je možné, že své kandidátky do komunálních 
voleb dají i jiné strany a uskupení. Publikace v tomto speciálním ísle je ryze 
dobrovolná a záleželo jen na jednotlivých stranách, zda se cht jí ob an m 
prezentovat.
P ísp vky jsou zve ejn ny bez jakýchkoliv úprav, a  již grafických, 
gramatických apod.
Politické strany a volební uskupení jsou v tomto speciálním ísle azeny 
abecedn .

Ob ané naší obce budou letos volit také svého zástupce do Senátu. Proto se 
Vám v záv ru tohoto speciálního ísla p edstaví také kandidát do Senátu, 
ob an Palkovic, pan Slavomír Ba a.

Redak ní rada Palkovických list
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