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Obsah

Milí občané Palkovic a Myslíku, čtenáři Palkovických listů,                                                      
čtyři roky utekly jako voda a máme tady opět blížící se 

volby do zastupitelstva naší obce. My v redakční radě jsme 
se celkem jednomyslně usnesli, že podobně jako před 
čtyřmi léty, také i letos nabídneme politickým stranám  
a hnutím kandidujícím do našeho zastupitelstva pro-
stor pro jejich volební kampaň. U této příležitosti vydá-
váme speciální Volební Palkovické listy, kde všechny strany 
a hnutí, které nám poslaly příspěvky, mohou prezentovat 
svůj volení program. Všichni dostali stejný prostor a stej-
né podmínky pro zveřejnění. Jednotlivé příspěvky nejsou 
žádným způsobem upravovány a jsou otištěny v původ-
ním znění tak, jak nám přišly do redakce. My v redakční 
radě nevíme ani nemůžeme dopředu vědět, kdo se rozho-
dl kandidovat a kdo ne. Proto jsme již od lednového vy-
dání opakovaně avizovali v každém vydání PL tuto mož-
nost propagace za předem stanovených podmínek. Veš-
keré materiály, které přišly do redakce a které splňovaly 
předem dané podmínky, byly otištěny. V rámci toho, aby-
chom byli maximálně nestranní, jsou názvy stran a hnutí 
seřazeny abecedně. Názory jednotlivých stran a hnutí se 
nemusí shodovat s názorem redakční rady. 

Kromě výše uvedené možnosti volební propagace pro 
strany a hnutí nabízíme v tomto volebním speciálu také 
prostor pro vyjádření všem zastupitelům naší obce. 
Je třeba zmínit to, že zastupitel má obecně právo na to, 
aby mu byl vždy zveřejněn jeho příspěvek (vyjadřující jeho 
názor) v obecním zpravodaji. Tento nárok vyplývá z platné 
legislativy vztahující se na zpravodaje tohoto typu (Tisko-
vý zákon č. 46/2000 Sb.). Náš volební speciál nabízí pro-
stor, kde mohou jednotliví zastupitelé shrnout svůj čtyřletý 
mandát a podělit se společně s občany o svůj názor. Oslo-
vili jsme všechny zastupitele a otiskujeme jen ty příspěvky, 
které nám došly do redakce. Názory jednotlivých zastupi-
telů se nemusí shodovat s názorem redakční rady. 

Tyto Palkovické listy jsou považovány za informační 
materiál Obce Palkovice, a proto jsou doručovány i ne-
předplatitelům. V případě zájmu si můžete výtisk stáhnout 
z webových stránek obce nebo vyzvednout zdarma na 
Obecním úřadě v rámci úředních hodin.

Děkujeme všem stranám a hnutím a také všem zastupi-
telům naší obce za jejich příspěvky a přejeme hodně úspě-
chů v nadcházejících volbách.

Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa, předseda
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Vážení a milí spoluobčané z Palkovic a Myslíku, 
  
předstupujeme před Vás s žádostí o Vaši podporu. Kandidujeme za stranu „Dobrá volba 
2016“. 
 
Stranu „Dobrá volba“ založil Pavol Lukša, starosta Čeladné, v dubnu roku 2016 poté, co 
oficiálně opustil TOP 09, kterou v roce 2009 spoluzakládal. Hlavním důvodem opustit TOP 
09 byl nesouhlas s novým směřováním strany prezentovaný především Miroslavem 
Kalouskem. 
 
Nově vzniklá politická strana, která vznikla v Moravskoslezském kraji, se hned v roce 2016 
zúčastnila krajských voleb do zastupitelstva. V tomto roce za ni kandidoval i pan Josef 
Lukeš. Strana se stala dobrou volbou pro lidi, kteří se neztotožňují ve svých názorech se 
současnými politickými subjekty působícími v České republice. Nabídla voličům především 
jasnou a srozumitelnou politiku pro lidi v obcích a městech a řešení problémů, se kterými se 
setkávají denně v běžném životě. 
 
Prostřednictvím této strany bychom Vás, naše občany, chtěli oslovit naším 10 bodovým 
volebním programem. 
 
 
Bod 1. KLIENTELISMUS  

Klientelismus je neoficiální, zákulisní systém dohod ve společnosti, jehož 
charakteristickým znakem je ochrana, jinak zvaná též protekce, vybraných členů celku, 
případně poškozování zájmů subjektů, kteří se na klientelistických vazbách nepodílejí. 
Kořenem klientelismu je skutečnost, že účastníci klientelistických ujednání bez této formy 
spolupráce nejsou schopni dosáhnout na zvýhodnění, typicky majetkové nebo společenské, 
které jim skrze klientelismus dostupné je. Z titulu své definice je klientelismus negativní 
společenský jev a jeho důsledky lze souhrnně označit jako porušování rovnosti. Pokusíme se 
zamezit tomuto nešvaru. 
 
Bod 2. PODPORA SENIORŮ 

Tohle by mělo být samozřejmostí každé obce. Tito občané si zaslouží pohodový život 
a bezmeznou úctu za to, co pro nás ve svém životě udělali, proto podporujeme všechny 
aktivity, které pro tyto lidi obec může vykonat. 

 
Bod 3. PODPORA HENDIKEPOVANÝCH OBČANŮ 
           Měli bychom myslet na tyto občany a také na jejich rodiny, které o své blízké pečují. 
Nikdy nevíme dne ani hodiny, kdy můžeme patřit mezi ně. 
 
Bod 4. PODPORA ROZVOJE OBCE 
           Jsme rádi, že se naše obec rozvíjí, ale chtěli bychom docílit toho, aby se naše obec 
rozvíjela ve všech svých částech. 
 
Bod 5. PODPORA AKTIVIT SMĚŘUJÍCÍCH K OBNOVĚ NAŠICH HISTORICKÝCH                   
BUDOV VE STŘEDU OBCE 
 Budeme podporovat jejich obnovu do původního stavu. 

Bod 6. PODPORA SPORTU   
  Chceme podporovat všechny sporty v naší obci rovným dílem. Podporujeme růst 

sportovišť v naší obci pro všechny druhy sportu. 
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Bod 7. PODPORA OPUŠTĚNÝCH ZVÍŘAT 
  Chceme zamezit umisťování nalezených a odchycených zvířat do útulků. Pokud se 
jejich majitelé nepodaří nalézt, nabídnout je našim občanům a odpustit jim poplatky za psa. 
Momentálně se za odchyceného psa platí útulkům nemalé peníze. 
 
Bod 8. AKTIVNÍ PROPAGACE OBCE 
 Zviditelnit obec na různých akcích, např. na dresech, tričkách našich účastníků,        
ve skříňkách ve středu naší obce, které patří našim spolkům a politickým stranám a taky 
podporovat komunikaci s médii. 
  
Bod 9. PODPORA KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ V OBCI 

Je velmi dobře, že se v naší obci pořád něco děje, ale chtěli bychom docílit toho, aby 
obec podporovala všechny akce stejným dílem a dle toho, o co mají občané největší zájem. 
Jelikož nám na ministerstvu nechtějí povolovat tolik akcí, kolik bychom chtěli, je třeba 
posoudit, které akce jsou opravdu hojně zastoupené našimi občany a není to zbytečně 
vyhazování našich společných finančních prostředků. 

Bod 10. VYBUDOVÁNÍ ČISTÍCÍ STANICE  
 Rádi bychom iniciovali vybudování nové čistící stanice pro kanalizaci. Byla by to velká 
investice, ale vrátila by se občanům ve formě poplatků za odpadní vodu. 
 
 
Nechceme Vám slibovat nemožné věci, ale jenom ty, které lze splnit na základě Vašich 
podnětů. Záleží nám na tom, abyste VY, naši spoluobčané, byli co nejvíce spokojeni a aby 
se Vám tady dobře žilo. 
 
Děkujeme Vám za Vaši pozornost a Váš čas. 
 
Vaše Dobrá volba 2016 pro Palkovice a Myslík zastoupená těmito občany: 
 
1. Lukeš Josef, 52 let, technik  
2. Slípek Zdeněk, 34 let, řidič 
3. Sukač Radim, 52 let, jednatel s.r.o. 
4 .Kocurek Milan, 54 let, automechanik 
5. Holá Jana, 47 let, sanitářká v lékárně 
6. Kučera Jiří, 42 let, vedoucí v provozu 
7. Sukač Vladan, 29 let, OSVČ 
8. Šlajer Pavel,32 let, seřizovač svařovacích robot 
9. Volný Martin, 41 let, jednatel s.r.o. 
10. Galík Jan, 29 let, řidič 
11. Polachová Lenka, 48 let, prodavačka 
12. Kocich Milan, 43 let, elektrotechnik 
13. Opěla Tomáš, 27 let, řidič 
14. Chýlek Jiří, 29 let, řidič 
15. Slípková Marcela, 53 let, invalidní důchodce 
 
Kontakt: e-mail : dobravolba2016propalkoviceamyslik@seznam.cz 
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Vážení spoluobčané Palkovic a Myslíku, 
 

základní organizace KSČM si dovoluje Vám předložit volební program  

do komunálních voleb dne 5. a 6. října 2018. 

 

Priority KSČM jsou: 

 

- podpořit výstavbu startovacích bytů pro mladé občany Palkovic 
a Myslíku 

- podporovat výstavbu malometrážních bytů pro seniory 
- zřízení výtahu ve stávajícím domě s pečovatelskou službou 
- řešit napojení na veřejnou vodovodní síť v části obce Myslík 
- vytvořit podmínky pro výstavbu smuteční obřadní síně 
- pokračovat v opravách obecních cest 
- podporovat využití volného času dětí a mládeže 
- pečovat o životní prostředí a zeleň 
- zalesňovat obecní lesní pozemky po kůrovcové kalamitě 
- dokončit pozemkové úpravy 
- podpořit projekty obce v oblasti rozvoje školství a tělovýchovy  

 

 

                                                                                                                                Za ZO KSČM  
                                                                                                                                Milada Mertová 
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Vážení a milí občané Palkovic a Myslíku 
 

čtyři roky uběhly jako voda a my stojíme na prahu nových voleb do 
zastupitelstva naší obce. Nechceme Vám vůbec „mazat med kolem 
úst“ jak je to všechno v naší obci skvělé, kolik se toho vybudovalo a 
kolik ještě vybuduje, zasypat Vás spoustou čísel, abyste už zítra 
z toho nevěděli nic. Na druhé straně možná o ty čísla nepřijdete, 
třeba se najde někdo, který to udělá za nás. My si nemyslíme, že je 
v obou částech naší obce všechno špatně. Po celé čtyři roky se tady 
hodně budovalo a hodně investovalo. Ovšem taky hodně mluvilo 
(mnohdy o ničem), ale hlavně se zapomínalo při tom všem zeptat 
se občana, zda je i jeho vůle a zájem to či ono budovat.                  
Domníváme se, že už je opravdu na čase začít se ptát také občana, co 
chce on a nevnucovat mu za každou cenu a pro obecní blaho to, co 
chci já. Náš volební program je proto stručný. Neslibujeme modré 

z nebe, nechrlíme na vás čísla, ale chceme se společně s Vámi občany trochu více zamyslet, zda to 
všechno, co se v obou částech naší obce děje, je opravdu to „pravé ořechové“, nebo ne. Volební motto 
„Váš názor nás zajímá…“ není jen pro tuto kampaň. Chceme toto motto společně s Vámi rozšířit na celé 
období čtyř let. Chceme se po celé čtyři roky zabývat tím, co chce občan a ne co chce zastupitel (byť 
k tomu dostal od občana mandát). Názor občana musí být pro všechny zastupitele na prvním místě.                                                        

 
Zkrátka chceme jít do toho společně s Vámi! 

 
KDU-ČSL je PRO lepší Palkovice a Myslík. 

 
 

 
Kandidáti za KDU-ČSL   

 

1. Ing. Tomáš Huďa, technolog, Palkovice, 49 let, člen KDU-ČSL, zastupitel 

2. Martin Kurečka, mechanik, Myslík, 43 let, člen KDU-ČSL, zastupitel 

3. Lenka Žaarová, masérka, Palkovice, 48 let, bez politické příslušnosti, 

4. Aleš Kubala, technik, Palkovice, 45 let, člen KDU-ČSL, zastupitel 

5. Dagmar Kurečková, operátorka, Myslík, 45 let, členka KDU-ČSL, 

6. Mgr. Jana Radová, vychovatelka, Palkovice, 42 let, bez politické příslušnosti, 

7. Ing. Josef Habrnal, konstruktér, Palkovice, 33 let, člen KDU-ČSL, 

8. Bc. Kateřina Schenkerová, personalistka, Myslík, 40 let, bez politické příslušnosti 

9. Mgr. Lenka Janečková, sociální pracovnice, Palkovice, 33 let, bez politické příslušnosti 

10. Ivana Sasínová, vedoucí pošty, Palkovice, 51 let, bez politické příslušnosti 

11. Jiří Eliáš, obráběč kovů, Myslík, 41 let, člen KDU-ČSL, bez politické příslušnosti 

12. Pavla Hajdůšková, administrativní pracovnice, Palkovice, 48 let, bez politické příslušnosti 

13. Bohumila Šlachtová, důchodce, Palkovice, 62 let, členka KDU-ČSL 

14. Vít Pavlíček, učitel hudby, Palkovice, 36 let, bez politické příslušnosti 

15. Radek Němec, fotograf, Palkovice, 41let, bez politické příslušnosti 
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Naše volební motto nesmí být jen slova. To si uvědomujeme. Je to závazek. Závazek důvěry občanů.     

 
✓ vstřícná obec PRO TEBE! 
o starosta a místostarosta na úřadě NE na telefonu… 
o vstřícnost, rozvážnost, otevřenost                               

NE výmluvy, řeči, sliby…  
o otázky a odpovědi                                                            

NEBO dlouhé čekání na odpovědi… 
o všichni jsou si rovni NEBO někteří jsou si rovnější… 
o majetkové narovnání pozemků mezi občanem a obcí 

NEBO jen tam, kde to je výhodné… 
o participace (spolupráce) občana na rozpočtu obce 

NEBO ne… 
 

 
 
✓ nejen kultura PRO TEBE! 
o méně někdy znamená více… 
o kulturní akce s ohledem na rozpočet NEBO hlavně kvantita za každou cenu… 
o dobře se tu žije NEBO může se tu žít i lépe … 
 
✓ služby v obci PRO TEBE! 
o reprezentativní obecní restaurace pro občany a turisty  

          NEBO zařízení, které chvíli fungují a po čase nefungují…   
o pošta ve vlastnictví obce s jistotou pro občany (projekt Pošta Partner)     

   NEBO v soukromých rukou s nejistou budoucností…   
 
✓ stavby v obci PRO TEBE!  
o moderní urbanistické megaprojekty NEBO účelové stavby pro občany…  
o šedá, šedá, šedá NEBO v barvě se to nedá?... 
o ještě vesnice NEBO už město… 
o dětské hřiště a klidové zóny v centru NEBO také na okrajových částech obce…  
o opravy soukromých komunikací „pro obecní blaho“ NEBO opravy komunikací 

s narovnanými vlastnickými právy… 
 
✓ bezpečná obec PRO TEBE! 
o policie pro patnáct (!?) obcí současně NEBO už je čas na naši obecní policii… 
o dopravní prvky (dopravní značení, zrcadla, zpomalovače, přechody…) jenom někde  
     NEBO celoplošně, najednou a všude tam, kde je to technicky možné… 

 



Náš volební program je heslovitý a určitě je potřeba některé body blíže vysvětlit. Toho jsme si vědomi. 
Naším cílem bylo nastínit vám, jaké témata nás trápí, zajímají a podělit se o ně s vámi. Je toho daleko více, 
co bychom rádi zmínili a ve spolupráci s vámi občany také změnili. Kdo máte zájem, najdete více 
informací k tématům na našem facebooku, kde se budeme všemi tématy podrobněji zabývat. Našim 
prvotním cílem je, aby tato obec vzkvétala. Aby se finanční prostředky z rozpočtu svědomitě a účelově 
rozdělovaly do všech oblastí a aby se s nimi zbytečně neplýtvalo. Chceme být nápomocni všude tam, kde 
to bude přínosem pro každého občana bez rozdílu věku. Máme pocit, že na občany se v posledních létech 
trochu zapomíná. Na jejich názor, na jejich zájem. Kvantita ve všech oblastech jde mnohdy na úkor kvality. 
Závěrem vás prosíme o jednu věc. Naše prosba vám zabere přibližně hodinu času. Jednu jedinou hodinu 
vašeho času. Přijďte k volbám. Neděláte to pro nás, ale děláte to pro sebe a svoje rodiny. Před čtyřmi léty 
nás bylo u voleb 1475 občanů, což je 56%. Těch 1148 občanů, kteří mohli volit, ale z nějakého důvodu 
nepřišli, ty život v naší obci nezajímá? Opravdu měli tolik důležitých věcí na práci, že se od nich nemohli 
na hodinu odtrhnout a přijít volit? Všude kolem sebe slyšíme chválu a kritiku. Někdy převažuje chvála, 
někdy zase kritika. Někde je starosta super a někde ho už nemůžete ani vystát. Máte právo být nespokojeni. 
Máte právo požadovat nápravu, pokud se vám děje křivda. Máte právo na větší pozornost ze strany 
samosprávy obce. Máte právo na kvalitnější život, na rovné jednání, na pomoc při řešení každodenních 
problémů. Máte právo na celou řadu dalších věcí. Máte právo také na změnu. Nebuďte stranou dění. 
Nenechte si namluvit, že právě vy to nezměníte. Máte to ve svých rukou. Je to vaše volba. Vaše volby 
2018. Přemýšlejte o tom a přijďte k volbám. Pro lepší pocit, pro lepší život, pro lepší budoucnost, pro vaši 
obec. A vězte, že váš názor nás opravdu zajímá.                                                                                                                           

Kandidáti za KDU-ČSL Palkovice ve spolupráci s nezávislými kandidáty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
@lidovci.palkovice 
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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych se podělil společně s vámi o své poznatky a zkušenosti z práce 
zastupitele naší obce. Čtyři roky opravdu utekly, ani se člověk nenadál a my jsme 
u konce svých volebních mandátů. Mandát zastupitele by se jinými slovy dal 
nazvat také jako důvěra. Důvěra vás občanů v nás zastupitele. Dovolím si 
v několika větách shrnout své čtyřleté respektive už osmileté působení 
v samosprávě naší obce. Už osm let se těším vaší důvěře a to mě nesmírně 
zavazuje. Na začátku mého osmiletého angažmá v aktivní obecní politice jsem do 
toho šel plný elánu a určité „naivity“ z neznalosti věcí, ze které jsem postupně 

„vystřízlivěl“ respektive dospěl k určitému poznání. Veřejná funkce zastupitele (omlouvám se za ten 
oficiální výraz) je podle mého názoru velká výzva pro každého z nás. Je to určité odhodlání, nadšení a 
v neposlední řadě by v to měla být také pokora a služba. Jinak řečeno rozhodnutí, emoce, přístup a 
pracovitost. Čtyři slova, čtyři vlastnosti, čtyři stavy, které by měly být vlastní každému zastupiteli libovolné 
obce či města v celé naší krásné vlasti. Tedy alespoň podle mého názoru. Rozhodnutí je potřebné pro každý 
začátek cesty. Rozhodnout se změnit svůj život (více či méně) ve prospěch občanů. Běžný soukromý život 
se mnohdy může stát životem veřejným. Všude jste vidět, vaše okolí vám spoustu věcí najednou dává 
najevo. V dobrém i zlém. To rozhodnutí je někdy opravdu těžké, proto jsem se vůbec nezlobil na 
spoluobčany, kteří mi s poděkováním odmítli svou kandidaturu právě z tohoto důvodu. Emoce převládají 
zpravidla ty pozitivní, kdy se člověk těší na nové zkušenosti, nové lidi a především na spolupráci s občany. 
Pak se objeví emoce záporná a nás to mnohdy rozladí a máme nechuť dál pokračovat. Emoce je pro práci 
zastupitele nezbytnou součástí jeho práce a je jen na vás občanech, do jaké míry jste schopni nás pochopit a 
naši emoci akceptovat. Jsme také jen lidé. Přístup nebo lépe řečeno pokorný přístup je obrazem každého 
z nás. Jsme lidé obětaví či neobětaví, poctiví či falešní, dobří či zlí, líní či aktivní. Každý do toho svého 
angažmá v zastupitelstvu dáváme „přidanou hodnotu“ podle svých vlastností, které jsou nám dané. 
Pracovitost je obrazem přístupu. Ta nám není dána do vínku, tu si každý sám v sobě vybudujeme, nebo také 
nevybudujeme. Někdy přílišná pracovitost je mnohdy na škodu věci.  
Já jsem na začátku své zastupitelské dráhy byl rozhodnutý, byl jsem plný emocí, snažil jsem se ke všemu 
zaujmout určitý přístup a byl jsem do určité míry také pracovitý. Jak jsem to všechno zvládal či nezvládal je 
na laskavém zhodnocení vás občanů-voličů. Vy nám vystavujete své „vysvědčení“ a pouštíte nás dál, nebo 
nám vystavujete stopku. Nebudu tady hodnotit sebe, to mi nepřísluší. Pracoval jsem jako předseda redakční 
rady PL a musím říci, že mě ta práce bavila a naplňovala. Jsem rád za vaše kritické připomínky směrem 
k redakční radě i k mé osobě a doufám, že jsme se z nich všichni poučili. Pokud se vám PL dobře četly a 
nacházeli jste v nich potřebné informace, jsem za to moc rád. Naše práce pak měla smysl.                                   
Co se týče práce v zastupitelstvu, jsem velmi rád, že jsme se přes mnohé rozdílné názory prakticky vždy 
dostali kupředu. Naše práce podle mého názoru byla vidět a je potřeba sebekriticky přiznat, že i ta špatná 
práce byla vidět. Bohužel se nám podařilo několik špatných rozhodnutí (alespoň podle mého názoru), se 
kterými se bude potýkat příští zastupitelstvo. Asi byly naše emoce větší než náš přístup. Takový je ale život. 
Chtěl bych závěrem moc poděkovat všem členům redakční rady za jejich pracovitost a odhodlání. Na 
začátku jsme to neměli lehké a přes počáteční emoce a tlaky ze strany „vítězů voleb“ jsme ustáli svoji 
nestrannost a toho si moc vážím. Děkuji Martině, Janě, Veronice, Ríšovi, Petrovi a Davidovi za to, že měli 
týmového ducha a udrželi své emoce na uzdě. Děkuji také všem kolegyním a kolegům zastupitelům za 
dobrou spolupráci a také za to, že jste se nenechali “zviklat“ tím, co jste o mě slyšeli a četli na poněkud 
euforickém začátku tohoto volebního období a udělali jste si posléze samostatný úsudek. V neposlední řadě 
děkuji své rodině za podporu, která byla opravdu vidět a moc mi pomohla. Vám spoluobčanům děkuji, že 
jste to moje „filozofování“ dočetli až do konce. Ale hlavně vám moc děkuji za vaši důvěru. Pokud mi 
svou důvěru dáte i v dalším volebním období, udělám maximum pro to, abych díky rozhodnutí, emocím, 
přístupu a pracovitosti splnil co nejvíce všechna vaše očekávání. Ruku na to! 
                                                                                               S úctou a přáním všeho dobrého Tomáš Huďa 
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Vážení spoluobčané, 
letos v říjnu nás opět po čtyřech letech čekají volby do  
palkovického obecního zastupitelstva. Je tedy nejvyšší čas 
shrnout výsledky práce toho současného, ve kterém jsem 
měl tu čest díky vašim hlasům po celé čtyři roky pracovat  
a navíc působit také jako člen obecní rady a mít tak na 
řízení naší obce bezprostřední vliv.

Dle mého názoru je nejdůležitější a největší investi-
cí uplynulého volebního období dokončení poslední  

etapy splaškové kanalizace. Podařila se nám re-
konstrukce hasičské zbrojnice včetně okolních úprav  

s vybudováním potřebného parkoviště pod hřbitovem. 
Také chci připomenout opravy a rekonstrukce památek 

v obci včetně kaple na Myslíku. Realizací chodníků na  
Myslíku a v částech dolního konce Palkovic jsme určitě  

přispěli ke zvýšení bezpečnosti našich občanů a hlavně dětí 
při stále rostoucím silničním provozu v obci. Před sebou máme 

ještě několik nedokončených projektů. Rozsahem největší je urči-
tě přístavba nové části naší tělocvičny, dokončujeme výstavbu dětské-

ho hřiště v prostoru za volejbalovými kurty a do konce kalendářního roku bude vybudová-
na nová lávka přes říčku Olešnou. Chystáme výstavbu komunitního centra v Palkovicích,  
sociálního zázemí na hřišti na Myslíku, připravujeme stavební povolení na vybudování  
chodníku na Podhůří a také máme vizi nové „lázeňské“  stezky.

Jedním z důležitých finančních zdrojů pro další rozvoj naší obce mohou být nepochybně 
také dotace, které můžeme získat jak z národních, tak z evropských zdrojů. Považuji 
proto za velmi důležité, že jsme v průběhu končícího volebního období našli v obecním 
zastupitelstvu shodu na tom, že je velmi důležité průběžně připravovat takové projek-
ty, na základě kterých budeme moci v dalších letech zlepšovat dopravní a technickou  
infrastrukturu obce, občanskou vybavenost nebo fungování základní a mateřské školy. 
Potěšil mne také vstřícný přístup většiny zastupitelů k nákupu důležitých nemovitostí, 
například  zemědělské půdy či budov a pozemků v centru Palkovic, které bude moci 
obec v budoucnu dále smysluplně využívat.

Významnou součástí života v obci jsou kulturní, společenské a sportovní aktivity, působení 
římsko-katolické farnosti a činnost našich spolků. Je určitě velmi prospěšné, že se nám 
podařilo zvýšit množství peněz, kterými obec uvedené aktivity podporuje, a považuji za 
důležité, že jsme nově podpořili také jednotlivce, kteří se podílejí například na výchově  
a vedení mládeže v různých společenských činnostech.

V roce 2016 byly na základě iniciativy obce na katastrálním území v Palkovicích zahá-
jeny velmi potřebné komplexní pozemkové úpravy. Jejich realizace by měla zjednodušit 
hospodaření v obci vlastníkům půdy a navíc  ulehčit život i ostatním občanům. Přede-
vším tím, že umožní budování ekologicko-rekreačních prvků v krajině včetně sítě polních 
cest i protierozních opatření, jako jsou například poldry a rybníčky, stromořadí a aleje. 
Dokončením pozemkových úprav tak budeme moci také výrazně napravit křivdy způsobené 
násilnou komunistickou kolektivizací z poloviny minulého století. 
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Milí Myslíkovjané,
určitě všichni vidíme, jaký směr Myslík v posledních letech nabral.  
Osobně vnímám, že Myslík se stal ozdobou Palkovic. Nově  
vybudované chodníky, opravená kaple. Postupná modernizace  
zastávek. Pěkné lavičky k zamyšlení (relaxaci, posezení,  
odpočinku). Zmodernizovaná kuchyň v SKSC. Aktivní život 
ve smyslu společenském, kulturním, ale i sportovním „jede“  
a má co nabídnout každému občanu. Myslík mládne a žije.  
Nejen já, ale i mé okolí vnímáme, že jsou věci, nad kterými 
však nelze zavřít oči a je nutné je řešit. Jako hlavní téma  
vidím vybudování sociálního zázemí na travnatém hřišti  
na Myslíku. Já jsem již delší dobu pro realizaci. A tím  
zatraktivnění tohoto místa pro spoluobčany. Jako další 
k řešení je téma dopravy. S vybudováním chodníků úměr-
ně vzrostla rychlost projíždějících vozidel. Buď to budeme 
volat po intenzivnějších kontrolách, nebo trvat na vybu-
dování prostředků omezujících rychlost (hlavně v místě,  
kde jsou zastávky u transformátoru). Témat k diskuzi  
týkajících se Myslíku by se určitě našlo více, ale v tuto chvíli 
jsem vypíchla ta, ke kterým mám nejblíže. Věřím, že mohu 
napomoci k jejich řešení ku prospěchu všech Myslíkovjanů.

    Hana Ovčačíková

Vážení spoluobčané, 
bylo mi ctí podílet se jako člen rady za TOP 09 na řízení naší obce v právě končícím volebním období. Na základě 
setkání, diskusí a rozhovorů s mnohými z vás si dovolím konstatovat, že se nám mnohé podařilo a stejně tak  
je zřejmé, že řada dobrých myšlenek a prospěšných kroků zatím teprve čeká na svou přípravu a uskutečnění.  
To byl hlavní důvod, proč jsem oslovil řadu aktivních a úspěšných občanů naší obce s nabídkou pokusit se získat 
vaší podporu v nadcházejících komunálních volbách a získat tak příležitost pomáhat na svět všemu dobrému 
pro naši obec také v příštích čtyřech letech. Pod názvem NÁŠ DOMOV tak chceme společně oslovit všech-
ny sympatizanty politiky „od středu napravo“ a všechny ostatní, kteří vnímají politiku jako svobodnou soutěž 
názorů v demokratickém systému a společně s námi chtějí posunout kvalitu života v naší obci zase o další 
kus dopředu. Co bychom chtěli v nadcházejícím období prosazovat, to se dočtete v našem volebním programu  
na jiném místě tohoto zpravodaje.

Děkuji vám za vaši podporu  
Slavomír Bača
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Volební program sdružení NÁŠ DOMOV
Sdružení NÁŠ DOMOV vám nabízí volební program, jehož cílem je všestranně zlepšit a zpříjemnit život 

obyvatel naší obce. Pokusili jsme se proto vymezit následující nejdůležitější oblasti, ve kterých chceme 
uskutečnit jednotlivé uvedené konkrétní projekty a záměry:

Služby, občanská a technická vybavenost, informovanost:
 dostavba nové tělocvičny, rekonstrukce domu služeb a jeho okolí, výstavba komunitního centra,    

 
výstavba sociálního zařízení na hřišti na Myslíku

 výstavba nové čističky odpadních vod 

 rekonstrukce prostoru před kaplí na Myslíku, údržba a oprava kulturních a církevních objektů - Božích muk  

 
a kapliček rozptýlených na katastru obcí

 poskytování otevřené komunikace úřadu s občany

Bezpečnost silniční dopravy a chodců, bezpečnost občanů:
 výstavba chodníků na Podhůří i v dalších částech obcí

 budování účelných přechodů a míst pro přecházení chodců

 instalace a vybudování bezpečnostních prvků ke zklidnění dopravy 

 výstavba cyklostezky do Frýdku-Místku

 dokončení tzv. lázeňské stezky v místech kolem říčky Olešné až ke sjezdovce

Životní prostředí:
 aktivní spolupráce při přípravě a realizaci komplexních pozemkových úprav včetně ekologických  

 
a protierozních opatření a tradičních krajinotvorných prvků

 údržba a rekonstrukce stávající vzrostlé zelně

 příprava a realizace výsadby nové zeleně 

 příprava a realizace květnatých trávníků obnovujících přirozené prostředí pro včely a hmyz

Kultura, spolková činnost a volnočasové aktivity:
 podpora pravidel pro financování spolkové činnosti a aktivních jednotlivců 

 
vychovávajících mládež

 

 podpora tradičních kulturních akcí i nově vzniklých aktivit

Budeme podporovat smysluplné pořizování movitého i nemovitého majetku obce, přispívajícího 
k jejímu dalšímu zvelebení a rozvoji. U všech připravovaných investičních i neinvestičních projektů  
budeme důsledně prověřovat možnosti jejich financování z peněz národních nebo evropských dotač-
ních programů. O přípravě všech důležitých projektů a opatření jsme připraveni vést věcnou, otevřenou 
a konstruktivní debatu se všemi, kteří budou chtít přispět k nalezení toho nejlepšího řešení 
ve společném zájmu nás všech, kterým záleží na tom, aby Palkovice a Myslík 
byly pro nás i další generace vždy skutečným domovem.



1. Slavomír Bača 2. Petr Gřes 3. Hana Ovčačíková 4. Josef Bílek

5. Martin Kožuch 6. Lenka Vašková 7. Filip Šproch 8. Iveta Trochtová

9. Daniel Zemánek 10. Monika Bebčáková 11. Michal Carbol 12. Petra Ryšková

13. Rostislav Oliva 14. Anna Kolářová 15. Jaroslav Wojnar
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Vybral jsem si Palkovice za svůj domov
I po 20 letech jsem rád, že jsou Palkovice mým domovem. Tak krásnou 
rozličnou krajinu s neustálou dynamikou a aktivními lidmi snad žádná 
jiná vesnice v okolí nemá. Velmi si vážím důvěry spoluobčanů, díky 
které jsem mohl uplynulá volební období pracovat v zastupitelstvu 
obce, aktivně působit a dohlížet na její rozvoj.

Narodil jsem se ve Frýdku-Místku, v čase dospívání jsem  
prostřednictvím svých spolužáků poznával Palkovice i Myslík. 
Jedenáct let policejní služby v obci mi umožnilo seznámit se 

s místním životem, jeho radostmi i starostmi. Tehdy ve mne 
uzrálo rozhodnutí, že i já chci být „Palkovjanem“.

Postavením domu a založením rodiny se můj vztah k vesnici ješ-
tě více prohloubil. Nabyl jsem vnitřního přesvědčení, že má smysl 

tomuto krásnému místu, kde jsou lidé šťastní, také něco odevzdat. 
Postupem času jsem získal cennou podporu a důvěru lidí, která 

mi umožnila aktivně se zapojit v místní sportovní organizaci TJ Sokol  
Palkovice i v činnosti obecního úřadu.

Díky mé profesi i členstvím ve stavební komisi poradního orgánu obce jsem pomalu pronikal do tajů 
komunální politiky. Uvědomil jsme si, že by bylo správné místu, které je mým novým domovem,  
dát něco z profesního i soukromého života.

Se získanou důvěrou místních starousedlíků i nově přistěhovalých jsem mohl uplynulé dvě volební 
období v pozici zastupitele-radního pozitivně ovlivňovat život v obci. V souladu se slibem svědomi-
tého, čestného a řádného výkonu funkce.  Přes řadu událostí uplynulých let jsem stále přesvědčen, 
že získaná důvěra voličů je zavazující, veřejná funkce je službou občanům a věcí cti.  Pozice ve 
vedení obce se nesmí stát soukromým byznysem. Každý obdržený hlas vybízí k vlastní sebereflexi 
a k výkonu této veřejné funkce je důležitá důslednost a odpovědnost za své jednání a činy.

Vím, že místní lidé nejsou ovčané, ani štěkající psi pohlížející na jedoucí karavanu, ale schopní,  
tvořiví a myslící lidé, kterým nejsou lhostejné vybudované hodnoty předků, současnost ani  
budoucnost společného domova.

Obec prošla za poslední roky ohromným posunem, vykonalo se opravdu mnoho pozitivního.  
Nemohu se však osobně smířit s jistou netransparentností a snahou toto jednání zakrývat blahem 
k široké veřejnosti. Plně si uvědomuji svá slova i činy, se kterými před Vás starousedlíky i nově  
přistěhovalé předstupuji. Stále prosazuji otevřenou komunikaci, veřejnou kontrolu obce, důsled-
nost a jasné jednání. Vím, že řada věcí, které jsou překážkou běžného života a nejvíce trápí 
místní lidi, se dá řešit zcela konstruktivně, průběžně a v krátkém čase. Není nutné je odkládat  
do období voleb. Věřím, že ne všichni se dají ovlivnit poskytovanou zábavou či opakovanými sliby.

A tak si Vás i letos dovoluji oslovit a požádat o vyslovení důvěry a vhození volebního lístku s mým 
jménem na kandidátce NÁŠ DOMOV do volební urny. Svým hlasem určíte, zda chcete změnu  
ve vedení obce, nebo se spokojíte se současným stavem.

Většina lidí našeho středopravého sdružení je Vám známá svým aktivním přístupem a činy,  
které dávají jasnou záruku Vaší volbě. Upřímně věřím a slibuji, že společně dostojíme svých slov  
a učiníme vše proto, aby Palkovice s Myslíkem byly nadále naším krásným domovem.
 

Mgr. Petr Gřes  .........................
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Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
čtyři roky utekly jako voda a  my před vámi stojíme 
s  přáním získání důvěry pro pokračování započaté 
a rozpracované práce pro naši společnou obec. Vzhle-
dem k  získanému počtu sedmi mandátů byla práce 
pro obec pro nás velkým závazkem vůči všem obča-
nům. Díky tomu to byly čtyři roky, během kterých se 
toho v naší krásné obci mnoho událo. Podařilo se nám 
realizovat řadu projektů, které významně zvýšily kva-
litu života v naší obci a staly se tak novodobými histo-
rickými milníky. Palkovice se stávají moderní obcí, která 
má konečně dobudovanou kanalizaci, po chodníku se 
bezpečně dostanete „od značky na začátku obce až 
ke značce na konci obce“ či konečně po dlouhých le-
tech se podařilo zahájit budování kompaktního centra 
obce. To je jen malý výčet toho, co se nám v obci po-
dařilo zrealizovat především díky vaší podpoře.
Byly to také čtyři roky plné úsilí a časově náročné prá-
ce, která často byla korunována úspěchem a pocitem 
dobře vykonané práce spojené s  dotažení díla do 
konce. Na druhou stranu to byly také čtyři roky, které 
mohly posunout naší obec ještě mnohem dále, nebýt 
několika málo zastupitelů, kteří se naopak někdy sna-
žili celou práci co nejvíce ztížit či znechutit. I přes to 
všechno jsme se snažili pracovat hlavně pro vás a na-
slouchat vašim potřebám a starostem. 

Současně jsme se snažili o to, ať se v naší obci dobře 
žije, scházíme se a najdeme spoustu kulturního spole-
čenského vyžití. Poslední čtyři roky v Palkovicích a na 
Myslíku proto byly spojeny s rekordním množstvím akcí 
všeho druhu, zahájili jsme nové tradice např. Festiva-
lem dechovek či obnovili tradice obecního Pálení čaro-
dějnic a stavění májky. Nejen pro občany obce zahrály 
hvězdy známé napříč generacemi – např. Ewa Farna, 
Buty, Dalibor Janda či Janek Ledecký.
Na druhou stranu však existuje i  řada věcí, která se 
doposud nepodařila realizovat a tvoří výzvu pro násle-
dující vedení obce, aby se do daných projektů a úkolů 
pustilo. Proto přicházíme s programem, který naši obec 
posune opět významný kus dál a zkvalitní život v ní ze-
jména pro občany Palkovic a Myslíku. Jsme si vědomi 
toho, že tento program je splnitelný pouze v ideálním 
případě shody všech zastupitelů na společné vizi roz-
voje obce, ve skutečnosti však každá strana může mít 
své priority. Předkládáme vám tedy vizi programu pro 
delší období, než délka volebního období, pro naplnění 
tohoto programu však uděláme maximum.
Budeme velmi rádi, pokud nás v následujících volbách 
opět podpoříte a umožníte nám pokračovat v rozvoji 
naší krásné obce.

Vaši Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík
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V  roce 2014 jsme před vás předstupovali s  programem, 
který byl rozdělen do deseti tematických bodů. To, jak se 
nám ho dařilo za uplynulé čtyři roky téměř splnit, si mů-
žete podrobně přečíst v další části těchto předvolebních 
Palkovických listů.
Pro následující období před vás předstupujeme s navazu-
jícím programem, který je tematicky rozdělen do sedmi 
bloků. Budeme se snažit udělat opět maximum pro to, 
abychom za čtyři roky před vás mohli opět předstoupit 
a říci, že jsme náš program splnili.
Vaše podpora tomuto programu bude pro obec zname-
nat zejména kontinuitu a záruku další modernizace a roz-
voje obce. Předcházející roky ukázaly, že obec umíme řídit 
a dále rozvíjet. Proto prosíme, podpořte náš program, aby-
chom mohli započaté dílo dále rozvíjet.

I. MODERNÍ A KOMPAKTNÍ CENTRUM OBCE
• Jednoznačnou prioritou pro nás bude dobudování kom-
paktního a moderního centra obce se všemi důležitými 
službami na jednom místě pro všechny občany obce 
spočívají zejména ve stavbě nového domu služeb pro 
lékaře, lékárnu a další služby.

• Součástí také bude revitalizace celého prostranství 
v  centru obce, umístění nových laviček, zeleně a  mo-
biliáře. Neopomene také prioritu snadného parkování 
v centru.

• Podpoříme vznik nové restaurace i kavárny v centru obce.
• Zahájíme přípravu moderního kulturního domu.
• Vybereme vhodnou variantu přemístění obecního úřa-
du zpět do centra obce.

• Na místě pekárny připravíme výstavbu multifunkčního 
domu s byty, službami a obchody.

• Budeme prosazovat vysokou architektonickou kvalitu 
a uživatelskou praktičnost všech staveb.

II. NOVÉ CHODNÍKY, OPRAVENÉ CESTY 
A BEZPEČNÁ DOPRAVA

• Klíčová bude investice do chodníků z centra obce smě-
rem na Chlebovice a  při vjezdu do Palkovic směrem 
k nové zástavbě.

• Na Myslíku budeme intenzivně pracovat na majetko-
právní přípravě nového chodníku do Kozlovic, v  závis-
losti na dohodě jej začneme projekčně připravovat.

• U zastávky rest. U Kubalů a před školou zrealizujeme nové 
přechody pro chodce, které jsou již projekčně připraveny 
a měly by přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců.

• Udržíme dobrou dostupnost obce veřejnou autobuso-
vou dopravou.

• Dokončíme nový pasport místních komunikací, na je-
hož základě se systematicky budeme věnovat údržbě 
a opravám komunikací po celé obci. Zaměříme se také 
na další opravu mostů a propustků.

• Uspořádáme veřejnou diskusi o pojmenování ulic v obci.

III. ROZVOJ MODERNÍHO ŠKOLSTVÍ 
A VZDĚLANOSTI V OBCI

• Prioritou bude centralizace školky v budově pod Habe-
šem spolu se zvýšením kapacity školky. Tento krok je 
podmíněný úspěšnou výstavbou domu služeb v centru 
obce, kde by se přesunuli lékaři.

• Pro základní školu podpoříme nákup nových pomůcek 
a počítačového vybavení tak, aby byl udržen současný 

vysoký standard vybavenosti školy moderními výukovými 
pomůckami, což by mělo přispět ke zkvalitnění výuky a lep-
šímu pochopení probírané látky v daných předmětech.

• V  budově základní školy vybudujeme novou rychlou, 
moderní a bezpečnou bezdrátovou síť sloužící k výuce 
s využitím moderních technologií.

IV. KVALITNÍ ŽIVOT PRO OBČANY V OBCI, 
ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE 
O VZHLED OBCE

• Dobudujeme areál s  hřištěm za tělocvičnou s  výhle-
dem výstavby nových menších dětských hřišť na Osadě 
a Horním konci.

• Podpoříme na obecních prostranstvích vznik dalších od-
počinkových míst v obci i jejím okolí vhodně doplněných 
o mobiliář a zeleň.

• Připravíme modernizaci veřejného osvětlení v  obci pro-
střednictvím LED lamp s centralizovaným ovládáním.

• Budeme pokračovat v opravách kulturních památek. 
• Na obou hřbitovech zahájíme přípravu pro nové vydláž-
dění žulovou dlažbou, na Myslíku úpravu prostranství 
před kaplí a v Palkovicích rozšíření hřbitova.

• Připravíme zvýšení počtu parkovacích míst v  centrální 
části Myslíka.

• Zajistíme zachování a  modernizaci Restaurace pod 
Habešem včetně sálu pro konání společenských akcí.

• Aktivně podpoříme připojování občanů ke kanalizaci a její 
dobudování v několika posledních menších lokalitách. 

• Zefektivnění sběru a  svozu odpadu včetně podpory 
jeho předcházení.

• Budeme podporovat akci Ukliďme Česko.

V. ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ, EFEKTIVNÍ 
SPRÁVA OBCE A UDRŽITELNÝ ÚZEMNÍ 
ROZVOJ

• Zavedeme systém elektronické komunikace občanů 
s OÚ, možnost bezhotovostního placení kartou včetně 
mobilní aplikace sloužící k  rychlejší informovanosti ob-
čanů, zefektivnění komunikace s OÚ a podpoře komu-
nitního života.

• Strategický plán rozvoje obce jako podklad pro další roz-
voj obce a získávání dotačních finančních prostředků.

• Budeme pracovat na citlivé změně územního plánu, 
abychom nebrzdili přirozený rozvoj obce, současně 
však udrželi současný charakter území.

• Zvážíme vytvoření samostatných technických služeb 
za účelem zvýšení efektivnosti při správě, opravách 
a údržbě obecního majetku.

VI. PODPORA SPORTU, KULTURY, SPOLKŮ 
A KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

• Klíčové bude nové komunitní centrum s knihovnou, mul-
tifunkčním sálem / klubovnami a důstojnou kavárnou / 
cukrárnou v lokalitě u hasičské zbrojnice. Nová důstojná 
a moderní knihovna se stane místem, na kterém se bude 
organizovat řada kulturních i  společenských aktivit 
a aktivně tak bude podporovat komunitní život a vzdě-
lanost v obci.

• Budeme organizovat i podporovat kulturní, společenské 
a sportovní akce.

• Zajistíme provoz stálého i  letního kina s možností jeho 
další modernizace.

VOLEBNÍ PROGRAM PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ
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• Budeme dále podporovat volnočasové aktivity pro mlá-
dež formou další modernizace zázemí a sportovišť i fi-
nanční podporou vedoucích a trenérů.

• Podpoříme veškeré iniciativy na podporu kulturního 
a spolkového života, jako je např. současný dětský di-
vadelní soubor.

VII. OBEC ATRAKTIVNÍ PRO TURISTY 
I PODNIKATELE

• Zdůrazníme význam Palkovických Hůrek přípravou vý-
stavby rozhledny na Kubánkově.

• Budeme pokračovat ve zvyšování turistické atraktivity 
obce formou modernizace značení cest, budování od-
počinkových míst i  podporou akcí lákajících turisty do 
naší obce.

• Budeme nadále propagovat obec a aktivit v ní konané, 
vytvoříme nové sady propagačních předmětů, nadále 
budeme využívat vizuální styl s Oblakovečkou.

• Budeme spolupracovat s městem Frýdek-Místek na vy-
budování cyklostezky na Olešnou s větší vazbou na další 
cyklostezky v oblasti.

• V nových obecních budovách vytvoříme prostory k pro-
nájmu za účelem poskytování služeb naším občanům.

Řada z vás si určitě položí otázku, z čeho to vše bu-
deme financovat. Naší snahou bude efektivní výběr  
poplatků, využívání všech dostupných dotačních 

možností, realizace úspor při spotřebě energií (např. 
nové chytré nízkonákladové osvětlení v  celé obci), 
zvýšení příjmu ze separace odpadů a  efektivní vyu-
žívání dostupných finančních instrumentů. Současně 
budeme také hledat další úspory v provozních činnos-
tech obce a získávat nové zdroje příjmů, např. z pro-
nájmu obecního majetku.
Tento program budeme dále upřesňovat během mě-
síce září. Uvítáme jakékoliv konstruktivní připomín-
ky a  náměty. Sledujte také náš web www.nezPM.cz 
a www.facebook.com/nezPM. 

NAŠI KANDIDÁTI:
Naše kandidátka se opět skládá jen z  těch, kteří jsou 
připraveni aktivně pro obec pracovat. Minulost ukáza-
la, že jsme se po minulých volbách nerozešli, ale naši 
kandidáti dále společně pracovali na naplňování na-
šeho programu, organizovali kulturní a  společenské 
akce tak, aby se nám všem život v naší obci líbil. V tomto 
budeme nadále společně pokračovat. Naše kandidátka 
se skládá z  obyvatel ze všech částí obce, starousedlíků 
i nově bydlících, nikdo z nás není jen do počtu a všichni 
mají obci co nabídnout.

Pořadové číslo Jméno a příjmení Věk Povolání Část obce

1. Radim Bača 48 starosta Palkovice

2. Ing. David Kula, Ph.D., MBA 32 místostarosta Palkovice

3. Bc. Martin Polášek 41 státní zaměstnanec, radní Palkovice

4. Ing. Tomáš Opěla 41 státní zaměstnanec Palkovice

5. Karla Menšíková 63 důchodce Palkovice

6. Mgr. Hana Brožová 36 zaměstnanec ProEsthe L.T.D. Myslík

7. Ing. Jaromír Ivánek 68 důchodce Palkovice

8. Bc. Barbora Pustková 22 studentka Palkovice

9. Jana Zamazalová 51 prodavačka Palkovice

10. Ing. Martin Závodný 41 OSVČ, zahradník Palkovice

11. Mgr. Štěpánka Pavlíčková 32 sociální pracovnice Palkovice

12. Zuzana Chýlková 23 učitelka v MŠ Myslík

13. Ing. Emerich Bystroň 59 OSVČ Palkovice

14. Martin Ramík 41 OSVČ Palkovice

15. Anna Sasynová 69 důchodce Myslík

VOLEBNÍ PROGRAM PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ
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Tato část Palkovických listů by měla být věnována čin-
nosti naších zastupitelů v  letech 2014 – 2018. Vzhledem 
k tomu, že naši zastupitelé fungovali vždy jako jeden tým, 
nelze jednotlivé úspěchy přičíst pouze někomu, vždy se 
jednalo o týmovou práci a vzájemnou podporu. Proto by-
chom rádi v této části souhrnně věnovali rekapitulaci plně-
ní našeho programu a  přehledu všech úspěchů, kterých 
jsme za poslední čtyři roky dosáhli.

V další části pak naleznete vlastní pohled několika našich 
zastupitelů na fungování v rámci jejich odborné komise.

PLNĚNÍ NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU
V roce 2014 jsme před vás předstupovali s deseti hlavními 
body programu. V následující tabulce můžete sami posou-
dit, jak jsme byli při jeho plnění úspěšní.

1. ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE MEZI VEDENÍM OBCE A OBČANY √√√

• Přes drobné „porodní bolesti“ se nám podařilo spustit zcela nové webové stránky, které obsahují řadu no-
vých informací a zdrojů. 

• Spustili jsme profil obce na Facebooku, který má více jak 1 500 sledujících, což jej řadí mezi nejúspěšnější 
v ČR v rámci srovnatelně velkých obcí. K tomu jsme také přidali informační profil obce na Instagramu a You-
Tube.

• Zahájili jsme spolupráci s TV Polar na vysílání Palkovického miniexpresu.

• Vytvořili jsme nový vizuální styl obce, kdy se Oblakovečka stala nedílnou součástí života v naší obci a šíří 
dobré jméno obce u nás i v zahraničí. 

• Ve většině obecních budov (tělocvična, OÚ, kulturní dům, SKSC, hasičská klubovna na Myslíku, hasičská 
zbrojnice a další) jsme zavedli Wi-fi zdarma. 

2. ZVÝŠENÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI V OBCI, OBNOVA DOPRAVNÍCH CEST, 
ZABEZPEČENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI OBCE

√√√

• Postavili jsme chodníky podél krajské komunikace III/4848 směrem z centra obce na Místek a na Myslíku 
směr Kozlovice, vybudovali jsme chodníky v lokalitě Tomis a Myšák. 

• Téměř u konce projektové přípravy je výstavba chodníku z centra obce na Chlebovice a chodník u vjezdu do 
Palkovic směrem k nové zástavbě.

• Pro cyklostezku z Palkovic na přehradu Olešnou jsme vykoupili všechny potřebné pozemky, samotná reali-
zace je nyní na městu Frýdek-Místek.

• Udrželi jsme vysokou úroveň dopravní obslužnosti naší obce včetně MHD zdarma.

3. VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU A DLOUHODOBÉ
KONCEPCE ROZVOJE OBCE

√√

• Podařilo se nám nalézt shodu na základním konceptu občanské vybavenosti v obci. 

• Nyní připravujeme zpracování Strategie rozvoje obce, která bude tvořit nezbytný základ pro čerpání dotač-
ních prostředků z národních i evropských zdrojů.

4. PROSPERUJÍCÍ FUNKČNÍ EKONOMIKA OBCE √√√

• Získali jsme pro obec přes 126 mil. Kč z národních i evropských dotací. Toto odpovídá velikosti daňových 
příjmů obce za více než tři roky.

• Významně se nám podařilo snížit výši úrokových sazeb u dřívějších úvěrů.

• Zřídili jsme místo projektového pracovníka, který napomáhá se všemi investičními aktivitami.

Činnost zastupitelů Nezávislých PRO! Palkovice
a Myslík ve volebním období 2014–2018
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5. PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT MLÁDEŽE
A ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍCH V OBCI

√√

• Nejvýznamnějším počinem v této oblasti byla komplexní modernizace hasičské zbrojnice, za kterou jsme 
také obdrželi čestné uznání v soutěži Stavba roku MS kraje 2016. Budova hasičské zbrojnice byla také pub-
likována v řadě prestižních časopisů v ČR i zahraničí.

• Zahájili jsme dostavbu tělocvičny se cvičebním sálem, fotbalovými šatnami, klubovnou pro nenáročné spor-
ty, bufetem a veřejnými WC.

• Každý rok jsme podpořili spolky v obci částkou přesahující půl milionu Kč, k tomu jsme zavedli finanční pod-
poru trenérům a vedoucím dětí a mládeže.

• Téměř hotové je nově hřiště pro děti a dospělé v centru obce za tělocvičnou, které nabízí bohaté vyžití všem 
generacím. Další menší hřiště jsme vytvořili na Myslíku.

• Vytvořili jsme více než deset odpočinkových míst, které jsou aktivně využívány maminkami s dětmi, seniory 
a i dalšími spoluobčany.

6. PODPORA ZPRACOVANÉ STUDIE CENTRA OBCE,
REALIZACE PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

√√√

• Vytvořili jsme rozsáhlou studii centra obce, ke které jsme uspořádali veřejnou debatu.

• V centru jsme opravili hasičskou zbrojnici a interiér prodejny COOP, kadeřnictví, květinářství a pošty. Pod 
kostelem vzniklo nové velké parkoviště.

• Vykoupili jsme některé klíčové pozemky a domy v centru obce.

• Aktuálně probíhá oprava fasády prodejny COOP, přístavba tělocvičny a nové lávky pro pěší.

• Projekčně hotová je stavba komunitního centra s novou knihovnou, která vznikla na základě soutěže čtyř 
architektonických studií a výběru veřejnosti.

7. PODPORA PODNIKÁNÍ A VZNIKU NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST V OBCI √√

• Vykoupili jsme budovu pekárny a přilehlého rodinného domu, kde by mohly do budoucna vzniknout nové 
nájemní prostory a byty.

• Podpořili jsme místní podnikatele a služby formou zvýhodněného nájemného v obecních nemovitostech.

8. PODPORA VYNAKLÁDÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZKVALITNĚNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ V OBCI

√√√

• V budově základní školy jsme vybudovali nové družiny a šatny, do několika přehřívaných tříd jsme zavedli 
klimatizaci.

• Modernizovali jsme počítačovou učebnu, učebnu fyziky a chemie a zázemí pro výuku vaření.

• Pořídili jsme nové interaktivní tabule, počítače i tablety.

• V měsíci září škola získá desítky nových sad a pomůcek pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, jazyků, mate-
matiky a digitální vzdělávání odpovídající standardům výuky 21. století.

• Pro mateřskou školku jsme pořídili rehabilitační, logopedické a terapeutické pomůcky, podpořili jsme sdílení 
dobrých praxí s partnerskou školkou z Polska.

Činnost zastupitelů Nezávislých PRO! Palkovice a Myslík
ve volebním období 2014–2018
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9. PODPORA KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ V OBCI √√√

• Tento bod jsme naplnili bezezbytku. Pořídili jsme nové promítací zařízení, a tím jsme obnovili promítání v kině, 
rozšířili nabídku filmů a pokračovali jsme v promítání letního kina.

• Významně jsme rozšířili program Obecních dožínek a zajistili zde vystoupení řady předních českých zpě-
váků, zpěvaček a kapel (např. Hradišťan, Xindl X, Nebe, Mirai, Buty, Lunetic, Dalibor Janda, Janek Ledecký, 
Sebastian, Tereza Kerndlová, Legendy se vrací, Ewa Farna a řada dalších).

• Zahájili jsme úspěšný Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti. Tato akce má ohlas v celé zemi a tvoří 
dobré jméno obce.

• Obnovili jsme Pochod okolo Palkovic, Pálení čarodějnic a stavění májky v Palkovicích.

• Podpořili jsme řadu dalších akcí v Palkovicích i na Myslíku, např. Obecní ples, Dětský den na Myslíku, Spole-
čenské odpoledne na Myslíku, Předvánoční jarmark, Palkovická struna a další.

• Zorganizovali jsme řadu přednášek, koncertů a divadelních představení.

• Finančně i materiálně jsme podpořili spolky při pořádání kulturních a společenských akcí.

10. AKTIVNÍ PROPAGACE OBCE A MÍSTNÍCH SLUŽEB √√

• S využitím nového vizuálního stylu s Oblakovečkou jsme vytvořili řadu úspěšných propagačních předmětů, 
o které je velký zájem v naší obci, mimo ni i v zahraničí.

• Aktualizovali jsme webového průvodce na stránkách obce.

ÚSPĚCHY NAD RÁMEC VOLEBNÍHO PROGRAMU: √√√√

• Zahájili jsme stavbu nové lávky pro pěší u zastávky Rest. U Kubalů, která významně zvýší bezpečnost při 
přecházení potoka v centru obce.

• Na Myslíku jsme na kapli i márnici opravili střechu a udělali novou fasádu. Kompletně jsme opravili historické 
sochy sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého.

• Opravili jsme fasádu bytového domu č. p. 414 včetně výměny oken a nátěru střechy.

• Vybudovali jsme novou bezbariérovou rampu a opravili schodiště u budovy obecního úřadu, významně jsme 
tak usnadnili přístup na úřad, k lékařům i do restaurace.

• V Restauraci pod Habešem jsme zvětšili sál a opravili salonek. Kompletně jsme zrekonstruovali kuchyň vý-
vařovny. Provedli jsme také drobné stavební úpravy ve vestibulu a chodbě OÚ, vybudovali jsme nový archív.

• Na hřbitově v Palkovicích jsme vytvořili nová místa pro nabírání vody, kompletně jsme opravili hřbitovní zeď, 
která byla v havarijním stavu, pod zdí jsme vytvořili nové parkoviště, které významně usnadňuje přístup ke 
hřbitovu.

• V září budou ukončeny plošné opravy místních komunikací o celkové délce okolo 15 km. Další místní komuni-
kace jsme zpevnili a lokálně opravili.

• Zařídili jsme výsadbu cca 500 ks nových slivoní podél místních komunikací a lánů, druhá etapa proběhne na 
podzim a bude čítat opět přes 500 ks stromů.

• Kompletně jsme opravili a vybavili několik autobusových zastávek, další jsou již objednány na podzim. 

• Mezi občany jsme distribuovali přes tisíc kompostérů, vybavili jsme sběrný dvůr novým nakladačem a traktory.

• + řada dalších drobnějších či větších úspěchů, které významně zlepšily každodenní život v obci… 

√√√ –  splněno √√ – splněno z velké části √ – zahájeno

Činnost zastupitelů Nezávislých PRO! Palkovice a Myslík
ve volebním období 2014–2018



21
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ve volebním období 2014–2018

Z ČINNOSTI RADY OBCE 
Vážení spoluobčané,
činnost Rady obce se ve velké míře promítá do všech výše uvedených dosažených úspěchů. Přesto to není jen o „schva-
lování smluv o dílo či darů pro spolky“. Velká část práce Rady obce je spíše administrativního nebo rutinního charakteru, 
kdy se schvalují veškerá rozhodnutí, která již nepřísluší zastupitelstvu a současně nejsou v pravomoci starosty či mís-
tostarosty. Rada obce za aktuální volební období zasedla téměř 100 x a v průměru projednala 20 bodů. Za celé čtyřleté 
období se tak jedná o více než 2 000 dokumentů a situací, o kterých bylo potřeba rozhodnout. Bylo to tedy téměř 100 
podvečerů, kdy jsme se scházeli na Obecním úřadě a několik hodin procházeli veškeré body jednání.
Ačkoliv rozhodnutí Rady obce jsou z 99 % jednomyslné, několikrát se našel nějaký bod, o kterém se diskutovalo velmi 
dlouho a hlasování pak bylo dosti těsné. Jelikož tři z pěti členů Rady obce tvořili zastupitelé Nezávislých PRO! Palko-
vice a Myslík, vždy se nám podařilo i přes občasný nesouhlas dalších členů Rady obce konstruktivně ve prospěch 
občanů schválit důležité věci pro naši obec a naplňování volebního programu. Rada obce pracovala ve složení Radim 
Bača, David Kula, Martin Polášek (všichni Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík), Slavomír Bača a Petr Gřes (oba TOP 09). 

Za Radu obce Radim Bača, David Kula a Martin Polášek

Z ČINNOSTI KOMISE POŽÁRNÍ OCHRANY
Vážení spoluobčané,
jak už název komise napovídá, její práce by se měla soustředit především na pole požární ochrany v obci. V již kon-
čícím volebním období jsme však jako komise měli daleko širší působnost.
Naše činnost se soustředila zejména na koordinaci a podporu akcí konaných Obecním úřadem spočívající, ať už 
v zajišťování a proškolování požárních hlídek, tak i samotném pořádání akcí v OÚ (Festival dechovek, Obecní dožínky, 
Vánoční jarmark, Memoriál Antonína Řezníčka, Novoroční výstupy na Kubánkov a další).
Samostatnou kapitolu pak tvoří akce, na kterých se podílí Sbor dobrovolných hasičů, jako jsou Ukliďme Česko, Pohá-
rová soutěž pod sjezdovkou, Dětské dny, Myslíkovský dřevorubec atd. Komise ve spolupráci s vedením obce koordino-
vala péči o vysazovanou zeleň, úklid obecních ploch.
Členové komise se rovněž aktivně podíleli na jednáních při získávání dotací na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Pal-
kovicích, na výstavbu chodníků v naší obci. Jednáním s Hasičským záchranným sborem se podařilo zajistit bezúplat-
ným převodem repasovanou hasičskou cisternu.
Za podpory vedení obce jsou z rozpočtu pravidelně alokovány fi nanční částky na chod jednotky SDH v Palkovicích a na 
Myslíku a odměnou je práce a vynaložení osobního času při konání různých společenských akcí v obci pro naše spo-
luobčany, kdy hasiči byli, jsou a budou, jak doufáme, pevným článkem kulturního a společenského dění v obci i nadále.

Za Komisi požární ochrany Tomáš Opěla

Z ČINNOSTI KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Vážení občané,
moje práce zastupitelky ve volebním období 2014 – 2018 byla v Komisi pro občanské záležitosti (KPOZ). KPOZ se 
věnuje významným událostem v životě občanů naší obce. Její hlavní činnost je soustředěna do těchto oblastí:
• první miminko narozené v Palkovicích a na Myslíku,
• vítání občánků (dvakrát v roce),
• blahopřání jubilantům.
Mezi priority KPOZ tradičně patří práce se starší generací. Pozornost je zaměřena na významná životní jubilea 80, 85, 
90 a více. Před Vánocemi organizujeme slavnostní setkání jubilantů ve věku 70 a 75 let v Restauraci pod Habešem. 
Dále jsou to gratulace k výročím svatby – smaragdová, zlatá, diamantová a kamenná. Na základě požadavků občanů 
zajišťujeme jubilantům svatby v obřadní síni na OÚ. Všechny tyto akce vždy zveřejňujeme v Palkovických listech.
Naše komise se schází dvakrát za rok ve složení: Karla Menšíková – předsedkyně, Radim Bača – starosta, Helena 
Kapsová – referentka OÚ, Miluše Pohludková, Bohumila Šlachtová, Stanislav Harabiš, Ludmila Kulová, Jiří Chlebek, 
Ludmila Adamovská Jiřina Štefk ová.
Kromě KPOZ pracuji také jako členka Letopisecké komise, zapojují se do více akcí v obci. Ať už se jedná o Obecní dožínky 
(ježdění s rozhlasem a zvaní na Obecní dožínky), Velikonoční jarmark, Předvánoční jarmark (prodej zboží) či Vinobraní. 
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Kdykoliv se na mě obrátí občané s nějakým problémem, tak jsem jej vyřešila k jejich spokojenosti. Dále se snažím 
vyhovět občanům, pokud mne např. požádají o přednášky, zájezd na Hostýn a jiné zájezdy do Píšťě, Čejkovic, Orava, 
Mikulov, Lednice, Praha (Poslanecká sněmovna) a jiné. Toto jsem však již dělala jako soukromá osoba v rámci svého 
volného času.
Dalo by se toho psát mnoho, ale je to jen takové krátké zhodnocení mé práce za mou komisi. Práce bylo samozřejmě 
více v rámci zastupitelstva. Chtěla bych poděkovat všem občanům za milá přijetí při gratulacích a jiných akcích. 

Za Komisi pro občanské záležitosti Karla Menšíková

Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE
Drazí Palkovjané a Myslikovjané, 
na podzim tohoto roku to budou již čtyři roky, co jsem vstoupila do zastupitelstva a stala se předsedkyní kulturní komi-
se. Od počátku bylo cílem naší kulturní komise pořádat akce, které budou lidi spojovat a dávat jim radost. 
Během roku pořádáme několik společenských akcí, které jsou již mnoho let tradiční. Mezi ně patří například Obecní 
dožínky, Předvánoční jarmark, Letní kino - promítání fi lmů pod hvězdnou oblohou, řada divadelních představení a další.
K těmto tradičním akcím se nám povedlo během posledních čtyř let přidat několik nových nebo obnovených společen-
ských událostí. Jmenovitě například Obecní ples, Pálení čarodějnic a stavění májky, Líbání pod rozkvetlou třešní, Pochod 
okolo Palkovic, Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti, promítání fi lmů v obnoveném kině a mnoho dalších.
Všechny tyto akce, které můžete během roku navštívit, by se nicméně neobešly bez členů kulturní komise a dob-
rovolníků, kteří mají chuť a elán pomáhat. Tímto bych chtěla všem moc poděkovat za vynaložené úsilí a obětavost. 
Jmenovitě se jedná o Petru Opělovou, Štěpánku Pavlíčkovou, Adélu Kunstovou, Janu Zamazalovou, Stáňu Zamazala, 
Evu Filipcovou, Ivu Pustkovou, Martinu Brussovou, Alenu Žilkovou, Radku Obadalovou, Zuzku Závodnou a další po-
mocníky Tomáše Podolu, Radima Skurku, Martinu Skurkovou, Martinu Mertovou, Josefa Prokopa, Aleše Kubalu, Aleše 
Chýlka, Radka Němce, Radima Baču a Davida Kulu. Také bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli 
na výběru vstupného na obecních akcích, požárním hlídkám, zdravotníkům, pracovníkům OÚ, organizátorům a spo-
luorganizátorům akcí, maminkám a dětem divadelního souboru, zástupcům spolupracujících spolků, pomocníkům na 
herních stanovištích, hudebníkům, zkrátka úplně všem, kteří se podíleli na tom, že se nám v obci podařilo zrealizovat 
tak velké množství skvělých kulturních a společenských akcí.  Moc si toho vážím a věřím, že díky tomu jsou výsledky 
odvedené práce vidět. 

Za Kulturní komisi Karolína Žilková

PODĚKOVÁNÍ
Za spolupráci při naplňování našeho volebního programu v  letech 2014 – 2018 děkujeme zejména vám – 
občanům Palkovic a Myslíka, to pro vás jsme pracovali a bez vaší podpory bychom nedokázali vůbec nic. 
S úctou k vám vaši zastupitelé Nezávislých PRO! Palkovice a Myslík v období 2014 – 2018.

Radim BAČA
starosta a předseda Dopravní komise
David KULA
místostarosta
Martin POLÁŠEK
radní

Tomáš OPĚLA
předseda Komise požární ochrany
Karla MENŠÍKOVÁ
předsedkyně Komise pro občanské záležitosti
Karolína ŽILKOVÁ
předsedkyně Kulturní komise
Kateřina LOUDÁTOVÁ
předsedkyně Kontrolního výboru
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 
KANDIDÁTŮ 

 
Vážení spoluobčané, 
 

tímto Vám chci poděkovat za projevenou důvěru ve volbách 
v roce 2014, kdy jsem byl zvolen do zastupitelstva naší 
obce za sdružení nezávislých kandidátů. Před čtyřmi lety 
jsem kandidoval s tímto sdružením jako řadový občan, který 
do té doby neměl jakékoliv komunálně-politické ambice, i 
proto si nesmírně vážím Vašich hlasů. Mám za to, že mé 
působení v zastupitelstvu mělo na dění v obci pozitivní vliv. 
Proto jsem se rozhodl opět se Sdružením nezávislých 

kandidátů ucházet o Vaše hlasy.  
 

KDO JSME 
 
Sdružení nezávislých kandidátů obce Palkovice: 
 

1. Petr Kreuzmann, 55 let, OSVČ   9.  Bc.Lenka Paluzgová, 33let, asistentka 
2. Marek Socha, 44 let, soukromý zemědělec   10.  Karel Bednář, 47 let, programátor 
3. Marie Chlebková, 53 let fin. referent            11.  Adam Farský, 20 let, elektrotechnik 
4. Tomáš Trojčínský, 20 let, student  12.  Jitka Mikušová, 20 let, studentka 
5. Oldřich Lesniak, 54 let, řidič   13.  Jarmila Zemánková, 59 let, účetní 
6. Zdenko Drobný, 54 let, nezaměstnaný 14.  Xenie Mičulková 53 let pr.pojišťovny 
7. Kamil Brudný, 41 let, technik                        15.  Jaroslav Lesniak, 43 let, řidič 
8. Jakub Hlaváč, 38 let, řidič    

 
CO DĚLÁME 
Naše aktivity se zaměřují především na tyto oblasti: 
 

1. Přímý kontakt občanů se zastupitelstvem obce 
„Podporujeme větší možnost přímého styku občanů se zastupiteli.“ 

2. Komunální odpad v domácnostech 
„Komposty fungují! Nyní prosazujeme možnosti odvozu biologického odpadu ze 
zahrad a využití obecní techniky např. štěpkovače občany.“ 

3. Dopravní obslužnost a veřejné osvětlení 
„Podporujeme zřízení více spojů městské hromadné dopravy. Dále je pro nás důležitá 
dostavba chodníků a pokračování v zajištění systému veřejného osvětlení v obci.“ 

4. Životní prostředí v naší obci  
„Chceme dále aktivně pokračovat v napojování domácností na obecní kanalizaci, 
případně podpořit výstavbu lokálních čističek odpadních vod.“ 

5. Energie levněji 
„Levnější energie díky jejich nákupu na burze prostřednictvím obce.“ 

6. Transparentní hospodaření s obecním majetkem a větší dohled obce na realizaci 
jejích zakázek 
„Zveřejnění smluv, které obec uzavírá, považujeme za samozřejmost. Zastáváme také 
větší dohled obce nad plněním jejích zakázek ze strany dodavatelů.“ 

7. Daň z nemovitosti 
„Chceme vrácení daně z nemovitosti na původní výši.“ 
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1. Přímý kontakt občanů se zastupiteli obce a spolupráce s jinými stejně velkými 
obcemi 
Za důležité považujeme především zajištění přímého styku občanů se zastupiteli. 
V současné době se občané sice mohou účastnit veřejného zasedání zastupitelstva obce, 
avšak to je pro některé příliš formální nebo v nevyhovujícím termínu. Případným řešením 
by mohla být např. neformální setkávání občanů se zastupiteli 1x do měsíce nebo fyzická 
schránka námětů a připomínek, neboť internetové stránky, příp. e-mailová komunikace, 
jsou pro některé starší občany hůře dostupné.  
Vhodným se nám jeví také navázání více kontaktů se stejně velkými obcemi, u kterých 
bychom se mohli inspirovat, co a jak by se u nás dalo dělat lépe. To, co funguje v menších 
obcích, nemusí být pro naše Palkovice vhodné.  
 

2. Komunální odpad v domácnostech 
V posledním volebním období jsme zastávali domácí komposty, které se podle mého 
názoru povedly realizovat nad očekávání. Na to bychom chtěli navázat dohodu občanů 
s obcí ohledně odvozu bioodpadu ze zahrad, aby již nedocházelo k neekologickému 
pálení, které zatěžuje nás všechny. Dále jsme také pro to, aby obecní technika, konkrétně 
štěpkovač, mohla být využívána také pro potřeby občanů.  
 

3. Dopravní obslužnost a veřejné osvětlení 
Velice pozitivně shledáváme zavedení městské hromadné dopravy v naší obci. Aktuálně 
budeme bojovat za to, aby bylo těchto spojů mezi naší obcí a městem Frýdek – Místek 
četnější.  
Stále je pak podle nás třeba dokončit některé chodníky a lavičky v obci. Dosud 
vybudované čekárny na autobusových zastávkách také mj. zlepšují celkový vzhled obce a 
mělo by se v modernizaci těch zbývajících pokračovat. Samozřejmě za zachování 
předcházejících zvyků občanů, např. aby bylo opět možné vyvěšovat parte na zastávce 
U Kubalů. Stejně tak je naším zájmem zařídit v obci přechody pro chodce. Za aktuální 
také považujeme postupné dokončení veřejného osvětlení v obci v souladu s rozpočtem, 
bez navyšování obecního dluhu.  
Za důležité považujeme také motivování řidičů využívat především hlavní silnici, která je 
pro větší množství vozidel přizpůsobená, na rozdíl od těch vedlejších, kde se navíc více 
pohybují maminky s kočárky a děti. Máme také zájem na zavedení radaru měřícího 
rychlost, na základě kterého by neukázněné řidiče bylo možné pokutovat. Zatím je v obci 
pouze displej zobrazující rychlost jen orientačně. Navrhujeme nainstalovat fotoradar, 
který bude fungovat nejen jako prevence, ale zároveň postihne řidiče, kteří nerespektují 
pravidla bezpečnosti v naší obci. Nakonec bychom chtěli prosadit finanční podílení firem, 
které po obecních silnicích jezdí s těžšími vozidly, na nákladech na jejich opravu. 
Zajímáme se také o opravu nefunkčních obecních mostů přes potok a dokončení 
pasportizace cest v naší obci.  
 

4. Životní prostředí v naší obci 
Zastáváme napojování dalších domácností na obecní kanalizaci, což podle nás opět vede 
ke zlepšení života v obci každého občana. Máme také zájem na vylepšení celkového 
vzhledu obce – například květinové záhony nebo truhlíky nejsou takovou finanční zátěží a 
vizuálně působí velmi efektně. Vizí do budoucnosti je pak i vlastní čistička odpadních 
vod, ale uvědomujeme si, že to není záležitost jednoho volebního období. Tímto směrem 
se však chceme ubírat již teď.  
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5. Energie 

Stále se zajímáme se o možnosti nákupu energií na burze. Pokud by obec nakupovala 
energie tímto způsobem, mělo by to velké výhody. Co se dotýká každého z nás, je asi 
cena. Kladné reference nám k tomuto tématu poskytly např. nemocnice, školy i jiné obce. 
Nákup energií na burze těmito velkými odběrateli může vytvořit úspory 10 – 15%, 
v měřítku celé obce se může jednat i o statisíce. 
Obec (např. 750 domácností) je schopna nakoupit energii ve velkém levněji, než 
jednotlivé domácnosti. Ostatně tak, jako se platí obci stočné za vodu, mohla by se platit 
elektřina a plyn. Kontrolním mechanismem by pak byla cena. Každý by mohl porovnat, 
co je výhodnější pro jednotlivou domácnost a sám se rozhodnout. Tato služba se v dnešní 
době vyplatí. Na trhu je spousta různých překupníků energie a normální občan se těžko 
orientuje v nabídce. Odpadne také obtěžování a přemlouvání občanů prodejci, kterým jde 
jen o provize. Všichni by věděli za kolik a na jaké období obec energie koupila a pokud 
by měli dojem, že energie pořídí lépe, nikdo nebude nikomu bránit v samostatnosti.  
 

6. Transparentní hospodaření s obecním majetkem 
Za základ považujeme naprostou transparentnost hospodaření obce. Smlouvy (nájemní, 
kupní), faktury, které obec platí nebo inkasuje, by měly být přístupné veřejnosti. Jsou to 
peníze nás všech, proto by občané měli vědět, kolik dělá ten který nájem obecního 
majetku, nebo co se komu platí za služby nebo práce pro obec. Transparentnost vyřeší 
mnoho dohadů. Rovněž bychom uvítali větší informovanost občanů alespoň 
prostřednictvím internetových stránek o tom, co se v obci děje – kdy zasedala rada obce či 
jednotlivé komise, apod. Dále bychom chtěli, aby bylo samozřejmostí, že obec bude více 
dohlížet na plnění smluv ze strany dodavatelů, aby mohly být případné reklamace 
uplatněny včas, apod.  
 

7. Daň z nemovitosti 
Se současnou výší daně z nemovitosti nesouhlasíme stejně jako v minulých volbách. 
Pokud budeme zvoleni, budeme mít opět šanci prosazovat snížení místního koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitosti.  Za toto snížení (dnes koeficient nastaven na nejvyšší 
možnou hodnotu) dlouhodobě bojujeme, a to hlavně také s Vaší pomocí.  
 

 
Nakonec bychom Vás chtěli požádat, abyste ke komunálním volbám šli a hlasovali, ať už 
Váš hlas dostane kterýkoliv z kandidátů, protože i Váš hlas může být skutečně 
rozhodující. 
 
Děkujeme za Váš čas i pozornost 
 
Petr Kreuzmann 
za Sdružení nezávislých kandidátů obce Palkovice 
 
 
V případě zájmu mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese kreuzmann.p@seznam.cz.  
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