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Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
toto þíslo Palkovických listĤ je speciálnČ vČnováno nadcházejícím
komunálním volbám do Zastupitelstva obce Palkovice, které se uskuteþní
v pátek 10. 10. 2014 a v sobotu 11. 10. 2014.
Již od ledna letošního roku projevily nČkteré politické strany a uskupení zájem
o zveĜejnČní svých pĜíspČvkĤ v Palkovických listech. Obecní zpravodaj by
však mČl, podle našeho mínČní, sloužit pĜedevším informacím o dČní v naší
obci, nikoliv ke slovním pĜestĜelkám mezi jednotlivými politickými stranami
a uskupeními. Palkovické listy by mČly obþany spojovat a ne mezi nimi
vyvolávat jakoukoliv nevraživost. Proto jsme se rozhodli vČnovat politickým
stranám a volebním uskupením toto speciální þíslo, kde každá strana mĤže
pĜedstavit svĤj program i své kandidáty dle vlastního uvážení.
Výzva pro všechny politické strany a volební uskupení, které se chtČjí
letošních komunálních voleb zúþastnit, vyšla ve tĜech pĜedchozích þíslem
Palkovických listĤ a byla také opakovanČ zveĜejnČna na webových stránkách
obce. Do tohoto speciálního þísla jsou zaĜazeny všechny pĜíspČvky, které
pĜišly v požadovaném termínu. Je možné, že své kandidátky do komunálních
voleb dají i jiné strany a uskupení. Publikace v tomto speciálním þísle je ryze
dobrovolná a záleželo jen na jednotlivých stranách, zda se chtČjí obþanĤm
prezentovat.
PĜíspČvky jsou zveĜejnČny bez jakýchkoliv úprav, aĢ již grafických,
gramatických apod.
Politické strany a volební uskupení jsou v tomto speciálním þísle Ĝazeny
abecednČ.
Obþané naší obce budou letos volit také svého zástupce do Senátu. Proto se
Vám v závČru tohoto speciálního þísla pĜedstaví také kandidát do Senátu,
obþan Palkovic, pan Slavomír Baþa.
Redakþní rada Palkovických listĤ

Vážení voliþi, obþané Palkovic a Myslíku
dovolujeme si Vám pĜedstavit naše kandidáty do komunálních voleb pod
hlaviþkou KDU-ýSL a také náš volební program, který jsme, pro vČtší pĜehled,
rozdČlili do pČti tematických celkĤ. Nejprve nám dovolte v krátkosti pĜedstavit naši
místní organizaci, která pĤsobí v obci. Historie naší místní organizace (pod jiným
názvem) zaþala v Palkovicích nČkdy kolem roku 1925 a její þinnost probíhá s
nČkolika pĜestávkami (v letech 1939 – 1948) až do souþasnosti. Vždy jsme mČli 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 ODPOVċDNOST ve prospČch našich obþanĤ
Kandidáti KDU-ýSL
1. Ing. Tomáš Huća, technolog, Palkovice, 45 let, ženatý, 3 dČti, þlen KDU-ýSL
x absolvent VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
x koníþky a hobby: aktivní turistika, bČh v pĜírodČ, cyklistika, práce s dČtmi a mládeži, zahrada...
x oblíbené motto : "... lepší je pČt minut pomoci než dvČ hodiny soucitu..." (Bulharské pĜísloví)
x proþ kandiduji: Rád pĜiložím ruku k dílu pro zkvalitnČní života v naší obci. Moje pomČrnČ aktivní
zapojení v životČ naší obce a uplynulý þtyĜletý mandát zastupitele mČ utvrzují v tom, že je stále co
zlepšovat a zdokonalovat. Pokud mi voliþi dají dĤvČru, budu hledat cesty a zpĤsoby, aby se nám
všem tady žilo ještČ lépe.
2. Aleš Kubala, technik, místostarosta, Palkovice, 45 let, ženatý, 1 dítČ, þlen KDU-ýSL
x SPŠE Frenštát p.R., obor mČĜící a automatizaþní technika
x koníþky a hobby: výpoþetní technika, film, spánek
x oblíbené motto: „Miluj bližního svého…“(Mt 22, 39)
x proþ kandiduji: Za dvacet let práce v zastupitelstvu obce, z toho þtyĜi roky v radČ a posledních osm
let jako místostarosta mám praktické zkušenosti s tím, jak obec funguje a co je potĜeba pro její
úspČšné fungování udČlat. Nabízím ve spolupráci s ostatními zastupiteli poskytnutí všech tČchto
zkušeností ve prospČch dalšího rozvoje naší vesnice. V pĜípadČ Vámi projevené dĤvČry pĜi
hlasování jsem pĜipraven stát se Vaším pracovitým a odpovČdným starostou.
3. Martin Kureþka, mechanik, Myslík, 43 let, ženatý, 4 dČti, þlen KDU-ýSL
x SOU Vítkov, obor mechanik-opraváĜ strojĤ a zaĜízení se zamČĜením na silniþní motorová vozidla
x koníþky a hobby: pĜíroda, cestopisy, akvaristika a na modeláĜství už mi nezbývá þas
x oblíbené motto : Víra, láska, nadČje...
x proþ kandiduji: Chci i nadále prosazovat zájmy obþanĤ, aby také Myslík mČl své zastoupení
v samosprávČ obce.
4. Ing. Richard Vysloužil, referent správy majetku, Palkovice, 35 let, ženatý, 1 dítČ, þlen KDU-ýSL
x absolvent VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická
x koníþky a hobby: þetba, muzika, turistika, sborový zpČv
x oblíbené motto: Používej talent, který máš. V lesích by bylo hrobové ticho, kdyby tam zpívali pouze
ti nejlepší ptáci.
x proþ kandiduji: V Palkovicích jsem pĜed pár lety našel nový domov, kde se cítím moc spokojený.
Proto bych se rád aktivnČ zapojil do práce pro obec, aby se tento náš „domov“ i nadále rozvíjel,
prosperoval a lidé tu žili rádi.
5. JiĜí Eliáš, elektrotechnik, Myslík, 37 let, ženatý, 3 dČti, þlen KDU-ýSL 6. Bc. Jana Ruþková, manažer
jakosti, Palkovice, 39 let, vdaná, 2 dČti, bez politické pĜíslušnosti 7. Dagmar Kureþková, operátor, Myslík, 41 let,
vdaná, 4 dČti, þlen KDU-ýSL 8. Ing. Josef Habrnal, vývojový konstruktér, Palkovice, 29 let, svobodný, þlen KDUýSL 9. Bc. KateĜina Schenkerová, personální Ĝeditelka (mateĜská dovolená), Myslík, 36 let, vdaná, 1 dítČ, bez
politické pĜíslušnosti 10. Ing. Vlastimil Kubala, jednatel firmy, Palkovice, 55 let, ženatý, 2 dČti, þlen KDU-ýSL 11.
Ludmila Sasynová, konstruktérka v dĤchodu, Palkovice, 59 let, vdaná, 2 dČti, þlen KDU-ýSL 12. Mgr. Lenka
Kubalová, sociální pracovnice, Palkovice, 29 let, svobodná, bez politické pĜíslušnosti 13. Lenka Žváková,
prodavaþka, Palkovice, 41 let, vdaná, 3 dČti, bez politické pĜíslušnosti 14. Mgr. Miroslava DaĖková, uþitelka,
Palkovice, 49 let, vdaná, 2 dČti, bez politické pĜíslušnosti 15. Jana Vyvialová, Ĝidiþka autobusu, Myslík, 39 let,
vdova, 4 dČti, bez politické pĜíslušnosti.

PĜedstavení našich témat, kterými se chceme prioritnČ v pĜípadČ zvolení zabývat:
Výstavba, doprava, bezpeþnost
¾ podpoĜíme dokonþení projektu „Dostavba kanalizace IV. þást“ na OsadČ a PodhĤĜí
9 tento projekt je jednou z posledních þástí celkového odkanalizování obce a jeho dokonþením bude
mít možnost odvést splaškové vody více jak 80% obyvatel obce.
¾ podpoĜíme výstavbu chodníku v Palkovicích na Dolním konci (smČr Stará cesta), na Myslíku
(smČr Kozlovice) a po výstavbČ kanalizace i smČrem na PodhĤĜí.
9 bezpeþnost obþanĤ patĜí mezi priority každé moderní obce a nejinak by tomu mČlo být i u nás.
Hlavní silnice pĜes obec je velice frekventovaná, a proto je úþelné v tČchto místech zvýšit míru
bezpeþnosti pro naše obþany, hlavČ pro dČti.
¾ podpoĜíme pokraþování oprav místních komunikací v místech, kde to vyžaduje jejich technický
stav
9 v naší obci, a to nejen vlivem nové výstavby, pĜibývá místních komunikací, které již potĜebují "nový
kabát", aby zajistily pohodlný a bezpeþný pĜístup obþanĤ k jejich domovĤm. Je to zpĤsobeno
jednak narĤstajícím provozem vozidel a jednak probíhající investiþní výstavbou. Jsme jednoznaþnČ
pro každoroþní vyþlenČní þásti obecního rozpoþtu, která postupnČ umožní udržovat naše místní
komunikace v dobrém a hlavnČ bezpeþném stavu.
¾ podpoĜíme opravy místních kulturních památek
9 kulturní památky a péþe o nČ jsou vizitkou každé obce. U nás je jich více než tĜicet. V roce 2013 se
tyto památky podaĜilo zmapovat knižnČ v rámci projektu „Církevní památky-spoleþné hodnoty
v Palkovicích a Porabce“ (vyšla publikace "Církevní památky Palkovic a Myslíku"). PĜed námi je
úkol udržet je v dobrém technickém stavu a zachovat odkaz našich pĜedkĤ dalším generacím.
¾ nezapomeneme na péþi o obecní majetek
9 obec vlastní v souþasné dobČ jen v budovách a investicích majetek v úþetní hodnotČ pĜes 300 mil.
korun.
Tento majetek vyžaduje nemalé investice do jeho údržby a oprav. PodpoĜíme každoroþnČ pĜi
sestavování rozpoþtu nezanedbatelnou þástku na jeho údržbu.
PatĜí sem i péþe o obecní lesy. Nadále se budeme starat o jejich co možná nejlepší stav.
Zasadíme se o údržbu zelenČ, která pĜispívá nejen ke zlepšení vzhledu obce, ale také k zajištČní
funkþnosti (vodní toky, odvodĖovací pĜíkopy) a bezpeþnosti (stromy a stromoĜadí).
Služby obþanĤm
¾ budeme podporovat dopravní obslužnost obce
9 poloha naší obce uprostĜed dopravní autobusové "tepny" mezi velkými mČsty s sebou nese þetnou
síĢ autobusových linek. PĜesto chceme navázat na zámČr posledního zastupitelstva zkvalitĖovat
dopravní obslužnost v naší obci. Zasadíme se o udržení alespoĖ stávající úrovnČ dopravní
obslužnosti s jejím co nejlepším pĜizpĤsobením potĜebám obþanĤ. Jsme si vČdomi toho, že to bude
znamenat urþitou investici, kterou ale chápeme jako investici do zkvalitĖování života našich
obþanĤ.
¾ chceme i nadále podporovat investice do Základní školy a mateĜské školy tak, abychom zajistili
kvalitní pĜedškolní a školní vzdČlávání dČtí
9 naše obec je zĜizovatelem zdejší ZŠ a MŠ. Jsme si plnČ vČdomi, že zde bydlí spousta mladých rodin,
a proto je velký zájem o pĜedškolní a školní vzdČlávání. Zasadíme se o to, abychom vytvoĜili tČmto
mladým rodinám podmínky pro spokojený život. Mimo jiné i tím, že budeme úþelovČ investovat do
budov ZŠ a MŠ tak, abychom pokryli v co nejvČtší míĜe požadavky na umístČní dČtí našich obþanĤ
v tČchto zaĜízeních. ZároveĖ se budeme snažit tČmto dČtem zajistit vzdČlávání v moderním
prostĜedí.
¾ chceme se zasadit o lepší spolupráci mezi obcí a obþanem
9 obec je podle našeho názoru Ĝeþeno s trochou nadsázky "taková velká rodina", která nemĤže
fungovat bez vzájemné komunikace. Rádi bychom tuto myšlenku zavedli do bČžného života v naší
obci. Zastupitel je tu pĜedevším pro obþany a jejich potĜeby a na to by se nemČlo zapomínat.
PodpoĜíme pĜípravu vybudování nebo úpravy stávajících prostor pro vznik komunitního centra,
které by napomáhalo, prostĜednictvím setkávání se jednotlivých zájmových skupin, k vzájemnému

sbližování obþanĤ i obce. ChtČli bychom tím také pĜispČt k tomu, aby Palkovice nadále zĤstaly
vesnicí v pravém smyslu slova, živou komunitou s vlastním spoleþenským, kulturním a sportovním
životem.
Pro rodinná politika (program)
¾ podpoĜíme výstavbu nových ploch s hracími prvky (dČtská minihĜištČ) v Palkovicích i na
Myslíku pro relaxaci a odpoþinek nejen rodin s dČtmi
9 naším zájmem je vytváĜet, hlavnČ pro mladé rodiny, podmínky pro zpĜíjemnČní jejich života.
Zasadíme se o vybudování nČkolika ploch v Palkovicích i na Myslíku, kde se dají bezpeþnČ umístit
tzv. hrací prvky. DČti si tam najdou zábavu a jejich rodiþe þi prarodiþe i chvilku na odpoþinek.
¾ chceme podporovat pĜíspČvkové organizace a spolky, které se zabývají volnoþasovými
aktivitami
9 naše obec už dlouhou dobu podporuje ze svého rozpoþtu þinnost mnoha zájmových organizací a
spolkĤ, které v obci pĤsobí. Práce tČchto spolkĤ má pozitivní vliv na zdejší život. Zasadíme se o to,
aby tato podpora fungovala i nadále a jsme pro zavedení jednoznaþných kritérií do systému
„obecních dotací“.
Životní prostĜedí
¾ chceme zlepšovat nastavenou úroveĖ likvidace odpadĤ, podporovat jejich tĜídČní
9 naší prioritou je také Ĝízená likvidace odpadĤ. Obec Palkovice má dobĜe nastavený proces
Ĝízeného sbČru a likvidace odpadĤ (tĜídČný odpad, sbČrné místo, kompostéry na biologický odpad).
To ale neznamená, že není co zlepšovat. Je potĜeba i nadále v maximální míĜe podporovat tĜídČní
odpadu. Díky tomu se nemalou mČrou vracejí finance do obecního rozpoþtu, tím se snižují
poplatky obþanĤ za popelnice a v neposlední ĜadČ toto pĜispívá k ochranČ životního prostĜedí.
Evropské fondy
¾ chceme podporovat pĜípravu nových projektĤ dotovaných z EU
9 v souladu s legislativou Evropské unie budou otevĜeny další dotaþní programy, které nemalou
mČrou mohou ovlivnit kvalitu bydlení v celé naší republice. V pĜípadČ zvolení se zasadíme o
maximální možné využití všech dostupných dotaþních programĤ, které budou pro náš obecní
rozpoþet dosažitelné a pĜinesou zkvalitnČní života obþanĤ v naší obci.
Slovo závČrem...
Vážení obþané,
dovolili jsme si Vám nabídnout volební alternativu KDU-ýSL. Posledních dvacet þtyĜi let jsme mČli
Vaši dĤvČru a vždy jsme se mohli aktivnČ podílet na zlepšování života u nás. O to více si toho v souþasné
dobČ vážíme a upĜímnČ dČkujeme za dlouholetou dĤvČru, které se nám od Vás dostalo. Náš volební program
se prioritnČ dotýká oblastí, které jsou podle našeho názoru pro Vás obþany dĤležité. TČch dĤležitých oblastí
je urþitČ daleko více. My jsme se snažili vyzdvihnout jen ty, u kterých se domníváme, že mají pozitivní vliv
na kvalitu života. A je samozĜejmČ jen a jen na Vás voliþích, obþanech Palkovic a Myslíku, abyste rozhodli,
co je dĤležité pro Vás samotné. Pokud nám dáte v tČchto volbách dĤvČru, bude to pro nás opČt velký
závazek a já vČĜím, že Vás nezklameme. Mohu Vám už teć oznámit, že všichni výše uvedení kandidáti jsou
pĜipraveni zapojit se do práce pro lepší život v naší krásné obci.
PĜejeme Vám šĢastnou ruku pĜi nasmČrování života v obci tím správným smČrem.
S úctou
Ing.Tomáš Huća, pĜedseda Místní organizace KDU-ýSL a lídr kandidátky.

KSýM Palkovice
Základní organizace KSýM v Palkovicích patĜí neoddČlitelnČ do veĜejného a politického
života v obci. V minulých volebních obdobích vždy postavila kandidátní listinu a ve volbách
byli nČkteĜí kandidáti za KSýM zvoleni do zastupitelstva. V posledních dvou volebních
obdobích zastupoval KSýM Dalibor Rada – bezpartijní na kandidátce KSýM. VČnoval se
problematice zemČdČlství a lesnictví. PĜi hlasováních zastupitelstva hlasoval v souladu
s potĜebami obþanĤ a obce. NepodpoĜil svým hlasem jako jeden z mála zvýšení danČ
z nemovitosti.
Komunistická strana ýech a Moravy, základní organizace v Palkovicích, pĜedloží i v letošních
volbách voliþské veĜejnosti svou „ omlazenou“ kandidátní listinu. PĜi jejím sestavování jsme
se Ĝídili tím, že je nutné, aby se do politického života obce zapojili pĜedevším mladí lidé. Ti,
kteĜí v Palkovicích žijí od svého narození, chodili zde do školky, školy, mají zde rodiny,
kamarády. Jsou tedy seznámeni s potĜebami obce a zároveĖ jsou si vČdomi, že k dalšímu
rozvoji je potĜebné pĜiložit ruku k dílu a aktivnČ se zapojit do zlepšování životních podmínek
našich obþanĤ.
Víme, že se s mnohými navrženými kandidáty osobnČ znáte – aĢ už z veĜejného nebo
soukromého života. Nenavrhujeme nikoho, kdo by kandidoval proto, že v pĜípadČ svého
zvolení by cítil možnost osobního obohacení nebo uskuteþnČní svých soukromých cílĤ. Pokud
jim dáte svĤj hlas a budou zvoleni, jsou zárukou, že své úkoly budou plnit zodpovČdnČ.
Vzhledem k tomu, že s novým volebním obdobím a novým složením zastupitelstva není
možné pĜerušit kontinuitu již probíhajících a pĜipravených akcí, jsme pĜipraveni pokraþovat
v zapoþaté práci a svým podílem pĜispČt k jejich zdárnému dokonþení. Neslibujeme obþanĤm
„modré z nebe“, ale vždy podpoĜíme realizaci projektĤ a akcí, které budou v rámci finanþních
možností obce a budou ke prospČchu obþanĤ obou þástí naší obce.
Za výbor ZO KSýM Palkovice: Jana Vašíková, pĜedsedkynČ

NEZÁVISLÍPROPALKOVICEAMYSLÍK
„pro obec, ve které spoleþnČ žijeme“
Vážení spoluobþané z Palkovic a Myslíku,
pĜedstupujeme pĜed Vás opČt po þtyĜech letech s žádostí o Vaši podporu. Za poslední þtyĜi roky se nám
podaĜilo realizovat množství pozitivních zmČn a rádi bychom na nČ dále naší prací navázali.
Mezi naše hlavní témata zejména patĜí práce na vybudování kompaktního centra obce, budování dČtských
hĜišĢ a odpoþinkových míst, dostavba kanalizace a chodníkĤ. Naší snahou je také aktivní podpora
spoleþenského života a další modernizace výuky v mateĜské a základní škole.
Naše hlavní programové body v roce 2010 byly:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zlepšení komunikace mezi vedením obce a obþany
Zvýšení dopravní bezpeþnosti v obci, obnova dopravních cest, zabezpeþení dopravní obslužnosti
obce
VytvoĜení stĜednČdobého plánu a dlouhodobé koncepce rozvoje obce
Prosperující funkþní ekonomika obce
Podpora volnoþasových aktivit mládeže a zájmových sdružení pĤsobících v obci
Podpora zpracované studie centra obce, realizace pĜípravných prací
Podpora podnikání a vzniku nových pracovních míst v obci
Podpora vynakládání finanþních prostĜedkĤ na zkvalitnČní vzdČlávání v obci
Podpora kulturního a spoleþenského dČní v obci
Aktivní propagace obce a místních služeb

Nás program jsme v období 2010 – 2014 aktivnČ naplĖovali. V dalším období chceme na nČj
navázat:
Ad 1) V minulém období se upravily webové stránky a zavedla se možnost rozesílání novinek
prostĜednictvím e-mailu.
Budeme pokraþovat v podpoĜe rozvoje informaþních technologií v obci – multifunkþní webové
stránky, profilové stránky obce na Facebooku, jednotný vizuální styl obce, dostupnost Wi-Fi
zdarma na vybraných místech a aktivní komunikace s obþany.
Ad 2) V minulém období se dokonþila stavba chodníku z centra obce na Myslík ke kapli. Na krajské
silnici byly umístČny radary k mČĜení rychlosti podporované aktivním mČĜením dodržování
rychlosti Policií ýR. PodaĜilo se prosadit bezplatnou pĜímČstskou autobusovou dopravu od záĜí
2014.
Budeme pokraþovat v budování chodníku podél krajské silnice ve smČru od Transformátoru na
Starou cestu a na Myslíku smČrem do Kozlovic. PodpoĜíme projektovou pĜípravu chodníku na
PodhĤĜí v návaznosti na stavbu kanalizaþní stoky. Dále prosadíme vybudování
cyklostezky/bruslaĜské stezky vþetnČ napojení na stezku kolem Olešné. Udržíme a navýšíme
dosavadní úroveĖ dopravní obslužnosti obce.
Ad 3) PodaĜilo se realizovat jednotlivé investiþní akce v logickém sledu dle stanovených priorit.
Budeme pokraþovat ve vypracování stĜednČdobého plánu rozvoje obce v návaznosti na dostupnost
finanþních prostĜedkĤ prioritnČ zamČĜených na þerpání prostĜedkĤ fondĤ Evropské unie.




Ad 4) PodaĜilo se získat dotaþní prostĜedky na Ĝadu investiþních akcí – výstavba kanalizace na Myslíku a
v Palkovicích, oprava obecních cest, výstavba chodníkĤ, zateplení obecních budov, inovaci výuky
ZŠ a další.
V návaznosti na nové programovací období dopracujeme audit možností získaní dotací z fondĤ EU
a dalších zdrojĤ. Pokusíme se zĜídit pozici referenta, který se bude na projektové pĜípravČ a
realizaci systematicky podílet s cílem maximalizovat množství získaných finanþních prostĜedkĤ.
Ad 5) PodaĜilo se vybudovat za významné finanþní podpory obce nové tenisové kurty za tČlocviþnou
vþetnČ víceúþelové asfaltové plochy. Na Myslíku došlo k zatraktivnČní a rekultivaci místního
travnatého hĜištČ vþetnČ opravy zázemí. Dále došlo k celkovému statickému zajištČní a sanaci proti
vlhkosti kaple na Myslíku. Probíhá pravidelná oprava a údržba církevních památek vþetnČ
zpracování interaktivního prĤvodce po církevních památkách.
V dalším období z dotaþních titulĤ budeme þerpat prostĜedky na modernizaci hasiþské zbrojnice,
zahrádkáĜského areálu, fotbalového zázemí a vybavení areálu pro skateboarding pro mladou
generaci. Dále naší snahou bude realizace dČtského hĜištČ nebo odpoþinkových míst na OsadČ,
Myslíku a horním konci Palkovic.
Ad 6) Vznikla studie celkového uspoĜádání centra obce s jeho vizualizací. Obec dále realizuje odkup
pozemkĤ k využití pro rozvoj centra obce.
Dále pĜipravíme dlouhodobou závaznou koncepci rozvoje centra obce, kterou zaþneme naplĖovat
v závislosti na dostupnosti finanþních prostĜedkĤ. Pokusíme se do centra obce centralizovat veškeré
služby vþetnČ lékaĜĤ, zaþneme jednat s bankami o umístČní bankomatu v centru obce. V souþasné
dobČ obec realizuje nákup parcely s rodinným domem v centru obce, kde bychom chtČli vytvoĜit
místo spoleþného setkávání rodiþĤ a dČtí, malých zájmových skupin apod., jehož souþástí by mohla
být také jizba tradic. Do budoucna by toto místo mohlo rozšíĜit centrum obce.
Ad 7) PodaĜilo se nalézt využití pro nevyužívané obecní prostory jako je napĜíklad kulturní dĤm, dĤm
služeb, objekt Jednoty a bývalý myslíkovský MNV, došlo k jejich uplatnČní se zamČĜením na
podnikání místních obþanĤ.
Budeme nadále podporovat podnikání místních spoluobþanĤ napĜ. formou hledání, nákupu a
nabídky vhodných prostor pro podnikatelské aktivity. Budeme prosazovat územním plánem
vyþlenČné pozemky pro výstavbu nízkonákladových bytĤ pro mladé rodiny z Palkovic a Myslíku,
rovnČž budeme podporovat výstavbu bydlení pro místní seniory, která umožní zamČstnanost
místních obyvatel v návazných službách.
Ad 8) PodaĜilo se získat dotaci na významné zkvalitnČní výuky na základní škole. Došlo k inovaci výuky
pĜírodopisu a zemČpisu, žáci se zdarma zúþastnili velkých exkurzí na Jižní Moravu, Šumavu a do
Krkonoš, dále je na podzim naplánovaná exkurze do ýeského Švýcarska. ZŠ získala vybavení pro
moderní výuky (tablety, fotoaparáty, moderní mČĜící pomĤcky, interaktivní tabule apod.) a probíhá
realizace nové poþítaþové uþebny. Žáci dále mají možnost se úþastnit rozšíĜeného kariérního
poradenství vþetnČ diagnostického testování a besed s budoucími zamČstnavateli a zástupci SŠ.
Budeme nadále podporovat moderní výukové metody založené na interaktivní výuce a zážitkovém
vzdČlávání, které má dle našeho názoru mnohem lepší využitelnost v praxi. Zlepšíme další
vybavenost školy a školky moderními výukovými pomĤckami.
Ad 9) PodaĜilo se udržet a rozvíjet tradici Obecních dožínek, ve které bychom nadále chtČli pokraþovat.
KaždoroþnČ probíhá promítání v letním kinČ, Memoriál Antonína ěezníþka, vánoþní jarmarky a




další. Obec aktivnČ podporuje velkou vČtšinu kulturnČ-spoleþenských akcí poĜádaných zájmovými
sdruženími v obci i v blízkém okolí.
V dalším období plánujeme obnovení promítání v místním kinČ v závislosti na nákupu nové
promítací technologie, pokraþování tradice letních kin a zajištČní kvalitního programu na Obecních
dožínkách za pĜispČní dalších zdrojĤ mimo obecní rozpoþet. Budeme plnČ aktivnČ podporovat
smysluplné kulturní, spoleþenské a sportovní akce v rámci možností obce.
Ad 10) PodaĜilo se vydat publikaci o církevních památkách obce, pĜipravujeme další publikaci o obci
vþetnČ multimediální prezentace a filmu. V roce 2014 jsme dosáhli 3. místa v krajském kole
soutČže Vesnice roku, což vzhledem k první úþasti a velké konkurenci považujeme za velký
úspČch.
Dále se zamČĜíme na rozvoj cestovního ruchu formou výstavby znaþené stezky a nauþných míst
v katastru obce, zpracujeme interaktivní informaþní obsah na web.
Rozpracování našeho programu Vám pĜineseme v prĤbČhu záĜí 2014. Sledujte také náš web
www.nezPM.cz a www.facebook.com/nezPM. Uvítáme jakékoliv konstruktivní pĜipomínky.
Naše kandidátka se skládá jen z tČch, kteĜí jsou pĜipraveni aktivnČ pro obec pracovat. Nechceme se rozejít
v den voleb, ale dále spoleþnČ pracovat na naplĖování našeho programu a hledat další témata, organizovat
kulturní a spoleþenské akce, tak aby se nám všem život v naší obci líbil. Naše kandidátka se skládá
z obyvatel ze všech þástí obce, starousedlíkĤ i novČ bydlících, nikdo z nás není jen do poþtu a všichni
mají obci co nabídnout:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Radim Baþa, starosta obce, Palkovice
Ing. Emerich BystroĖ, technik, Palkovice
Zuzana Chýlková, studentka, organizátorka programĤ pro dČti, Myslík
Ing. David Kula, MBA, projektový manažer ve zdravotnictví, Palkovice
Ing. KateĜina 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 OpČla, státní zamČstnanec, Palkovice
Bc. Martin Polášek, hasiþ a instruktor požární ochrany, Palkovice
Petra Radová, majitelka kosmetického studia, Palkovice
Martin Ramík, soukromý podnikatel, Palkovice
Anna Sasynová, dĤchodkynČ, Myslík
Mgr. Vladimír Wiej, uþitel na ZŠ, Palkovice
Karolína Žilková, finanþní poradkynČ, Palkovice

V žádném pĜípadČ netvrdíme, že jsme vše prosadili sami. Zastupitelstvo se skládá z více stran, kde
je potĜeba na pozitivních zmČnách pracovat spoleþnČ. Jako dĤkaz naší pĜipravenosti spolupracovat
podpoĜíme i aktivity dalších stran a sdružení tím, že budeme prosazovat v obecním rozpoþtu
pĜíspČvek na kulturní, sportovní a spoleþenskou þinnost ve výši 10 000 Kþ za rok na jednu stranu,
resp. sdružení. PĜíspČvek bude sloužit pouze k organizaci spoleþenských aktivit pro všechny obþany
Palkovic a Myslíku tak, aĢ se strany prezentují i mimo pĜedvolební období.
DČkujeme za Vaši podporu a za to, že jste vytrvali ve þtení našeho programu až do konce.
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Vážení spoluobþané,
naše Sdružení nezávislých kandidátĤ obce Palkovice
vzniklo z dĤvodu prosazení pozitivních zmČn v naší obci,
které jsou podle nás potĜeba. Kandidujeme v komunálních
volbách obce Palkovice v roce 2014 a tímto se ucházíme o
Vaše hlasy.
CO DċLÁME
Naše aktivity se zamČĜují pĜedevším na tyto oblasti:
1. DaĖ z nemovitosti
„Je þas navrátit daĖ z nemovitosti na pĤvodní výši.“
2. Komunální odpad v domácnostech
„Proþ nezkusit komposty? Bez rizika a s možnou dotací!“
3. Životní prostĜedí v naší obci
„Chceme aktivnČ pokraþovat v napojování domácností na obecní kanalizaci,
pĜípadnČ podpoĜit výstavbu lokálních þistiþek odpadních vod. MČĜení zneþistČní
ovzduší pĜímo v Palkovicích.“
4. Dopravní obslužnost
„Podporujeme zavedení mČstské hromadné dopravy, výstavbu chodníkĤ a ekonomický
systém veĜejného osvČtlení v obci.“
5. Kultura a sport
„Chceme smysluplné využití dnes nefunkþního kina.“
6. Transparentní hospodaĜení s obecním majetkem
„ZveĜejnČní smluv, které obec uzavírá, považujeme za samozĜejmost. StejnČ jako
transparentní hlasování jednotlivých zastupitelĤ.“
7. PĜímé podílení obþanĤ na Ĝešení závažnČjších témat
„Podporujeme využití místního referenda pro rozhodování o závažnČjších tématech.
Zajímají nás názory a potĜeby obþanĤ.“
KDO JSME
Sdružení nezávislých kandidátĤ obce Palkovice:
43 programátor
BednáĜ
KuchaĜ Petr
Karel
40 Ĝidiþ
Bílek Petr
Pustková Jarmila
49 finanþní manažerka Socha Marek
Chlebková
Marie
Zemánková
Kreuzmann 51 elektrikáĜ
Jarmila
Petr

42 Jednatel dop.firmy
57 administrace
40 Ĝidiþ
55 úþetní

1. DaĖ z nemovitosti
2. Komunální odpad v domácnostech
Se souþasnou výší danČ z nemovitosti nesouhlasíme. Pokud budeme zvoleni, budeme mít
vČtší šanci prosadit snížení místního koeficientu pro výpoþet danČ z nemovitosti. Za toto
snížení (dnes koeficient nastaven na nejvyšší možnou hodnotu) bojujeme již delší dobu, a
to hlavnČ také s Vaší pomocí. V dĤsledku chování souþasného zastupitelstva jsme se však
navíc rozhodli kandidovat v letošních volbách. PravdČpodobnČ jedinČ tak mĤžeme
skuteþné zmČny dosáhnout. VČĜíme, že jako jste pĜi nás stáli pĜi jednání se zastupiteli




v této vČci, podpoĜíte nás i v komunálních volbách. Tématu danČ z nemovitosti i
komunálnímu odpadu jsme se vČnovali již dĜíve v samostatném pĜíspČvku.
3. Životní prostĜedí v naší obci - energie
Zajímáme se o možnosti nákupu energií na burze. Pokud by obec nakupovala energie
tímto zpĤsobem, mČlo by to velké výhody. Co se dotýká každého z nás je asi cena. Kladné
reference nám k tomuto tématu poskytly napĜ. nemocnice, školy i jiné obce. Nákup
energií na burze tČmito velkými odbČrateli mĤže vytvoĜit úspory 10 – 15%, v mČĜítku celé
obce se mĤže jednat i o statisíce.
Obec (napĜ. 750 domácností) je schopna nakoupit energii ve velkém levnČji, než
jednotlivé domácnosti. OstatnČ tak, jako se platí obci stoþné za vodu, mohla by se platit
elektĜina a plyn. Kontrolním mechanismem by pak byla cena. Každý by mohl porovnat,
co je výhodnČjší pro jednotlivou domácnost a sám se rozhodnout. Tato služba se v dnešní
dobČ vyplatí. Na trhu je spousta rĤzných pĜekupníkĤ energie a normální obþan se tČžko
orientuje v nabídce. Odpadne tak obtČžování a pĜemlouvání obþanĤ prodejci, kterým jde
jen o provize. Všichni by vČdČli za kolik a na jaké období obec energie koupila a pokud
by mČli dojem, že energie poĜídí lépe, nikdo nebude nikomu bránit v samostatnosti.
4. Dopravní obslužnost
Podporujeme pokraþování v zavádČní mČstské hromadné dopravy, pĜestože tlak nČkterých
soukromých dopravních firem, které na zavedení MHD nemají zájem, na krajském úĜadČ
je opravdu silný. Dopravní firmy sledují na prvním místČ svĤj zisk, zájmy nás – uživatelĤ
jejich služeb – stojí až na druhém místČ. PĜitom MHD má pro obþany nesporné výhody –
cena, þetnost spojĤ a také lepší umístČní zastávek. Dopravní obslužnost je nutné
zabezpeþit v takovém rozsahu, aby bylo pro lidi výhodné tuto službu využívat. DĤležitá je
spolupráce s okolními obcemi. PĜi požadavku vČtšího poþtu obþanĤ bude nepochybnČ
vstĜícnČjší i krajský úĜad a dá tomuto zámČru zelenou. Myslíme si, že jako obec máme
právo urþit, na jakou dopravu dáme náš finanþní pĜíspČvek a nenechat si diktovat
podmínky rĤzných dopravcĤ. Dopad na životní prostĜedí je dalším kladem této možnosti
dopravy.
Dále je podle nás tĜeba dokonþit chodníky a laviþky. Vybudovat dČtská hĜištČ a dĤstojné
þekárny na autobusových zastávkách. PĜiznáme se, že si moc nedovedeme pĜedstavit obec
roku bez jediného pĜechodu pro chodce. O tom, že dČti jdoucí do školy nemají kde pĜejít
frekventovanou hlavní silnici ani nemluvíme. OstatnČ na toto téma nám už oslovená firma
poslala první návrhy, jak pĜechody v centru Ĝešit.
5. Kultura a sport
Podporujeme stávající kulturní akce (dožínky, obecní ples, atd.). Chceme však získat pod
patronát také konání takových akcí, jako je napĜíklad Hubertova jízda, kterou obec
nepodporuje. PĜitom okolní obce o tuto akci zájem mají. Byla by škoda nechat si ujít
takovou pĜíležitost, která je magnetem pro lidi ze širokého okolí .
Samostatnou kulturní kapitolou v naší obci je kino. Nikdo v obci (až na pár zasvČcených)
neví, kolik nás všechny toto nefunkþní kino vlastnČ stojí. Domníváme se, že kino by
nemuselo být nefunkþní. Argument nutné digitalizace je silný, ale kino by bylo možné
provozovat ve starším promítacím formátu. Filmy na promítání v pĤvodním formátu na
trhu poĜád jsou , což nám dokazuje provoz nČkterých kin v okolí, kde promítají tĜeba jen
pĜes léto (kvĤli topení). Pak také napĜíklad existují dotaþní programy EU na digitalizaci
kin. A pro nikoho z nás není výhodné toto téma neustále odkládat a investovat finance do
nefunkþního zaĜízení.




Navíc v minulosti jsme byli svČdky existence ochotnického souboru v naší obci. Zájem o
tuto kulturní oblast avizují vyprodaná místa na divadelní pĜedstavení. Ideálem by bylo,
kdyby se Palkovice staly domovskou scénou vlastního divadelního souboru. Možnosti, jak
funkþnost kina Ĝešit, tu jistČ jsou. Pokud to shrneme – „kino musí zaþít žít“.
Podporujeme také sport v naší obci, který je podle nás na velice slušné úrovni. V pĜípadČ
zvolení budeme hledat rezervy, které by mohly pomoci lidem, kteĜí zájmovým oddílĤm, a
není jich málo, vČnují svĤj volný þas. UrþitČ je lepší , když dČti pobíhají na hĜišti nebo
v tČlocviþnČ ,než aby se potulovaly bezcílnČ obcí. Máme za to, že by sportovním oddílĤm,
ale i jiným zájmovým organizacím pomohlo aspoĖ þásteþné vyĜešení dopravy na akce,
kterých se zúþastĖují. MĤžeme spoþítat, kolik rĤzné organizace v obci platí za dopravu dopoledne v týdnu škola (bazén, výlety, exkurze, divadlo, kino), odpoledne kluby seniorĤ,
zahrádkáĜĤ, aj. pro své aktivity mimo obec, víkendy sportovní oddíly. Myslíme si, že
napĜíklad malý autobus by mohl pomoci vyĜešit z velké þásti problémy s dopravou a její
financování. Vyúþtování pouze nákladĤ na provoz by mohlo pĜinést výhody pro
všechny.
6. Transparentní hospodaĜení s obecním majetkem
Za základ považujeme naprostou transparentnost hospodaĜení obce. Vadí nám, že dlouhé
roky neexistovaly knihy jízd a kontrolní výbor si toho všiml až v letošním roce. Vadí nám,
že bČhem 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 mČla také lépe rozvrhnout, do þeho investuje. Máme sice
protipovodĖový rozhlas, ale schody k lékaĜĤm (i dČtský s ohledem na koþárky), jsou
v žalostném stavu. Za tristní považujeme posílání faktur za stoþné po obci poštou. Naším
cílem je stanovení priorit a vyĜešit nejpalþivČjší problémy, které vidíme.
Transparentnost jednotlivých krokĤ vedení obce bychom chtČli dosáhnout poĜizováním
veĜejnČ pĜístupných videozáznamĤ. Zápis z jednání by podle nás mČl být zveĜejnČn ihned.
Smlouvy (nájemní, kupní), faktury, které obec platí nebo inkasuje, by mČly být pĜístupné
veĜejnosti. Jsou to peníze nás všech, proto by obþan mČl vČdČt, kolik dČlá ten který
nájem obecního majetku, nebo co se komu platí za služby nebo práce pro obec.
Transparentnost vyĜeší mnoho dohadĤ. Zastupitelé budou mít podklady ihned (souþasný
stav je takový, že rĤzné zápisy o jednání rady obce dostávají až v den jednání
zastupitelstva, nČkdy i s 3 mČsíþním zpoždČním). Kdo bude chtít a bude mít zájem, má
k dispozici jasné a srozumitelné informace o dČní v obci. Lidé budou vČdČt, jak hlasoval
v jednotlivých bodech jejich zastupitel a on bude možná nČkdy muset lidem – voliþĤm
vysvČtlit, proþ podpoĜil nebo nepodpoĜil urþitý projekt. Nyní je to celkem jednoduché –
zastupitelstvo to zamítlo nebo zastupitelstvo to podpoĜilo. Hlasování je anonymní a
zastupitel mĤže Ĝíci, já chtČl ale oni ne, anebo obrácenČ. Obec není soukromá firma, která
si mĤže dovolit obchodní tajemství. V obecních zakázkách nesmí být žádný prostor na
nČjaké jednání „za oponou“. Jenom naprostá otevĜenost mĤže posunout veĜejné zakázky
do oblasti, kde by mČly být.
DČkujeme za Váš þas i pozornost
Sdružení nezávislých kandidátĤ obce Palkovice
Najdete nás také na internetu, kde jsou všechna naše vyjádĜení a návrhy k vylepšení života
v naší obci:

http://snk-palkovice.cz



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

Díky dĤvČĜe, kterou jste v minulých komunálních volbách dali kandidátĤm TOP 09, jsme se
mohli aktivnČ podílet na Ĝízení obce a prosazovat náš volební program ve prospČch všech
obþanĤ Palkovic.

PĜesvČdþili jsme se, že myšlenka spojuje a vČĜíme, že výsledky nadcházejících komunálních
voleb nám umožní ve vČtší míĜe ovlivĖovat dČní v obci s lidmi, kteĜí mají zájem tady žít.
kandidátiTOP09vkomunálních
volbách2014
obcePalkoviceaMyslík
Shrnutí uplynulého volebního období
Naši úspČšní kandidáti Petr GĜes a Slavomír Baþa se stali þleny obecního zastupitelstva. Ve
finanþním výboru pĤsobila Anna KoláĜová, Petra Ryšková a Petr GĜes. V komisi místního a
bytového hospodáĜství Slavomír Baþa. V redakþní radČ tiskové komise Iveta Trochtová a v
kulturní komisi Anna KoláĜová.
V jednotlivých oblastech života obce jsme byli nositeli a iniciátory tČchto aktivit:

9 finanþní oblast - hledání úspor, nabízení Ĝešení, iniciace ke zmČnám,
podnČty a návrhy, kontroly finanþního hospodaĜení a nakládání s prostĜedky
9 hospodáĜská þinnost - podíl na zlepšování þi propracovanosti sbČru
veškerého odpadu, návrhy na úpravy a vznik nových sbČrných míst, a
rozšiĜování sbČrného dvora, vyhodnocování a sledování nákladovosti odpadĤ
a spoluvytváĜení podmínek ke snadnČjšímu tĜídČní z dĤvodu snížení nákladĤ,
zefektivnČní lesního hospodáĜství
9 informaþní dČní - zvýšení informovanosti v obci prostĜednictvím internetu
obecního webu, Palkovických listĤ, propagace obce, sportu, kultury a
podnikatelských subjektĤ
9 kulturní dČní - spolupoĜádání obecních a kulturních akcí
9 sport a vzdČlávání - podpora sportu ve škole i pĜi volnoþasových aktivitách,
aktivní þinnost v trenérské oblasti dospČlých i dČtí, aktivní þinnost ve výborech
TJ Sokol Palkovice, spolupoĜádání sportovních aktivit, realizace a
rekonstrukce víceúþelového hĜištČ s umČlým povrchem, propagace
sportovního dČní a úspČchĤ v médiích
9 bezpeþnost – návrhy Ĝešení dohlížecích kamerových systémĤ, podpora
výstavby autobusových zastávek, zpomalovacích semaforĤ, informaþních
radarĤ, návrhy výstavby dČtského dopravního hĜištČ
Komunální politika pro nás nebyla a není byznysem, ale pĜedevším odpovČdností za naše
þiny. Nadále nás spojuje myšlenka pozitivnČ ovlivnit souþasnost i budoucnost pro dospČlé i
ty nejmenší obyvatele Palkovic. VČĜíme, že svým aktivním pĜístupem a zkušenostmi jsme
dokázali, že mĤžeme pomoci k prosazení dobrých myšlenek a dát vČcem správný smČr. I
nadále budeme ctít poĜádek, bezpeþnost a prosperitu obce, ve které hodláme strávit zbytek
života a považujeme za svou povinnost ji pĜedat našim dČtem v tom nejlepším stavu.



Pro nadcházející období považujeme pro Palkovice a Myslík za nejdĤležitČjší:
-

systematickou údržbu a opravy obecních cest, chodníkĤ a veĜejných prostranství
zvýšení bezpeþnosti úþastníkĤ silniþního provozu budováním navazujících úsekĤ
chodníkĤ a komplexního Ĝešení silniþní dopravy
pĜípravu modernizace centra obce
podporu þinnosti zájmových sdružení a spolkĤ
pĜípravu a zajištČní prostĜedkĤ na pĜístavbu sociálního zaĜízení a šaten u tČlocviþny
budování dČtských hĜišĢ

Chceme na tomto místČ podČkovat upĜímnČ všem, kteĜí se spoleþnČ s námi aktivnČ
zapojovali do pĜípravy a realizace rĤznorodých aktivit ve prospČch kvality života v naší obci
v uplynulém období a dovolujeme si Vás, naše spoluobþany, znovu požádat o podporu
kandidátĤ TOP 09 pro nadcházející volební období 2014 - 2018. Chceme spolu se všemi
obþany dobré vĤle dále pokraþovat ve všestranném rozvoji Palkovic a Myslíku.
DČkujeme za vaši podporu
Kandidáti TOP 09 pro volby do obecního zastupitelstva obce Palkovice a Myslík
1. Anna KoláĜová

ekonom

2. Slavomír Baþa

agronom

3. Mgr. Petr GĜes

státní zamČstnanec

4. Iveta Trochtová

bankovní poradce

5. Ing. Petra Ryšková

referent správy daní

6. Rostislav Oliva

regionální manažer

7. Lenka Žaarová

OSVý-masérka

8. Bc. Monika Bebþáková

uþitelka mateĜské školky

9. Daniel Zemánek

živnostník

10. Jaroslav ýechmánek

mistr údržby

11. Jaroslav Wojnar

cviþitel

12. Ivona GĜesová

dispeþer

13. Filip Šproch

student

14. Michael Carbol

student, kontrolor hospodaĜení v lesích

15. Ing. Vladimír Baþa

OSVý



Ing. Petra Ryšková, Mgr. Petr GĜes, Ivona GĜesová, Ing. Vladimír Baþa, Anna KoláĜová,
Jaromír ýechmánek, Lenka Žaarová, Daniel Zemánek, Slavomír Baþa, Iveta Trochtová,
Rostislav Oliva, Filip Šproch







Selský rozum do Senátu

Slavomír Baþa, kandidát do Senátu Parlamentu ýR ve volebním obvodČ 69
Jsem již druhé volební období zastupitelem v mé rodné obci Palkovice, kde žiji a pracuji již
41 let. Snažím se být prospČšným komunálním politikem a také se aktivnČ zapojuji do
rĤzných spoleþensko - kulturních a sportovních aktivit v rámci frýdecko-místeckého regionu.
Pracuji jako agronom v místním agropodniku pĤsobícím také v pĜilehlých obcích a na okraji
okresního mČsta Frýdku-Místku a také proto mám k našemu regionu a k jeho lidem velmi
blízko.
Jsem pĜesvČdþen 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 odpovČdnosti, poctivosti,
slušnosti a sociálnímu cítČní jejich dĤstojným reprezentantem. Z tČchto dĤvodĤ jsem pĜijal
nabídku kandidovat do senátu ve volebním obvodu 69 za TOP 09, jejímž þlenem jsem od
roku 2010. V pĜípadČ mého zvolení bych chtČl být po celou dobu trvání senátorského mandátu
blízko všem obþanĤm Frýdecko - Místecka, chtČl bych být oporou a pomocníkem obecním
samosprávám a jejich starostĤm a spoleþnČ s nimi pomáhat hájit zájmy obyvatel našich mČst a
obcí. Také chci zmČnit dosavadní praxi a aktivnČ se zúþastĖovat jednání zastupitelstev obcí a
setkávat se s jejich obþany nejen pĜed volbami, jak jsme toho þasto svČdky, ale po celou dobu
trvání mého mandátu. Umím pojmenovat klady i zápory našeho regionu, ale pĜedevším chci
východní þást naší zemČ více pĜiblížit i ostatním vzdálenČjším krajĤm a dokázat, že i my, na
severu Moravy dokážeme být nejen dobrými hospodáĜi, ale také spolehlivými partnery i
vstĜícnými hostiteli.
Svou kandidaturu opírám o témata, která se nás všech dotýkají a jsou mi navíc profesnČ velmi
blízká. Protože jsem povoláním sedlák, jde mi pĜedevším o životaschopný a silný region, ve
kterém chceme zdravČ žít, nalézat dostatek pracovních pĜíležitostí, podnikat a také odpoþívat.
Jde mi o region, který bude pyšný na své místní kulturní, spoleþenské, ale i sportovní tradice,
na kvalitní životní prostĜedí, bezpeþnost a pohostinnost svých obyvatel.

Pokud budu zvolen, chci proto pod heslem „Selský rozum do Senátu“ prosazovat a
podporovat hlavnČ tato témata:
- podpora zdravého životního stylu, zdravého stravování, pohybu a sportu
- produkce a prodej zdravých a kvalitních potravin místního þi regionálního pĤvodu
- podpora návratu k sobČstaþnosti v produkci základních zemČdČlských produktĤ





- zachování a ochrana zemČdČlského pĤdního fondu a vztahu k pĤdČ
- ochrana a zachování kvality životního prostĜedí, ve kterém budou žít také další generace
- podpora rozvoje venkova jako místa pro kvalitní bydlení, hospodaĜení, podnikání i rekreaci
- podpora místních kulturních a spoleþenských tradic
- podpora našeho þlenství v EU jako nástroje pro rozvoj naší zemČ, nikoliv jako nástroje pro
byrokratické omezování a nesmyslné regulace
Další dĤvod mé kandidatury ve volbách do Senátu je ryze politický. Jsem šĢastný, že mohu žít
v demokratické spoleþnosti se všemi jejími klady i zápory a zároveĖ si uvČdomuji, že o
demokracii je tĜeba stále peþovat. Není to systém daný jednou pro vždy a právČ historie naší
zemČ je pĜíkladem toho, jak lehce se dá o demokracii pĜijít a jak dlouho trvá a jaké obČti stojí
její obnovení. PĜestože role Senátu v našem demokratickém systému bývá nČkdy
zpochybĖována, je jeho funkce jako pojistky v dobČ ústavní krize nezastupitelná, jak jsme se
o tom mohli všichni pĜesvČdþit v nedávné minulosti. Odmítám politikaĜení a jsem pro své
návrhy pĜipraven hledat podporu napĜíþ politickým spektrem. StejnČ tak jsem pĜipraven
podpoĜit v Senátu podobnČ jako v našem obecním zastupitelstvu jakýkoli nepopulistický
konstruktivní návrh bez ohledu na stranickou pĜíslušnost jeho autora.
Frýdecko-Místecko je regionem pĜedevším podhorským a horským. Historicky zde mČli naší
dČdové a pradČdové tČžký život. Žili velmi skromnČ, živili se na polích, v lesích a dojíždČli do
rozvíjejících se hutí a šachet. Vím, že ani dnes není život v našem regionu lehký a
k uskuteþnČní svých snĤ a cílĤ musíme leckdy otoþit korunu vícekrát, než tĜeba jinde
v republice. PrávČ díky našim pĜedkĤm však umíme tvrdČ pracovat a dobĜe hospodaĜit. Naše
budoucnost je v mladých lidech, kteĜí najdou v našem regionu i kraji pĜíležitost uplatnit své
vzdČlání a dovednosti a budou ho vnímat jako dobré místo pro svĤj život. PĜispČt k tomuto
cíli bude v pĜípadČ mého zvolení mým hlavním úkolem a povinností.

Bućme spoleþnČ dobrými hospodáĜi!
Slavomír Baþa, Palkovice

PodpoĜme palkovického kandidáta do Senátu Slavomíra Baþu
Vážení spoluobþané, je nám ctí a máme radost z toho, že byl z našich Ĝad vybrán kandidát
TOP 09 pro volby do Senátu Parlamentu ýR ve volebním obvodu 69 pan Slavomír Baþa.
Znám pana Baþu, stejnČ jako mnozí z vás, jako poctivého, þestného a pracovitého þlovČka,
spolehlivého kolegu a zastupitele s upĜímným zájmem o rozvoj Palkovic, sportovce a
zodpovČdného otce rodiny a sedláka jak se patĜí v tom nejlepším smyslu slova.
Jeho osobnost a dosavadní pĤsobení v zastupitelstvu naší obce motivované pĜedevším 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 spolehlivČ a vČcnČ naplĖovat myšlenky svého volebního programu.
Dovoluji si vás tedy požádat o podporu našeho rodáka v nadcházejících senátních volbách a
jsem pĜesvČdþena o tom, že hlas Slavomíru Baþovi bude hlasem pro rozumnou a slušnou
politiku v našem spoleþném zájmu.
Anna KoláĜová
lídr kandidátky TOP 09 do komunálních voleb 2014

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
toto þíslo Palkovických listĤ je speciálnČ vČnováno nadcházejícím
komunálním volbám do Zastupitelstva obce Palkovice, které se uskuteþní
v pátek 10. 10. 2014 a v sobotu 11. 10. 2014.
Již od ledna letošního roku projevily nČkteré politické strany a uskupení zájem
o zveĜejnČní svých pĜíspČvkĤ v Palkovických listech. Obecní zpravodaj by
však mČl, podle našeho mínČní, sloužit pĜedevším informacím o dČní v naší
obci, nikoliv ke slovním pĜestĜelkám mezi jednotlivými politickými stranami
a uskupeními. Palkovické listy by mČly obþany spojovat a ne mezi nimi
vyvolávat jakoukoliv nevraživost. Proto jsme se rozhodli vČnovat politickým
stranám a volebním uskupením toto speciální þíslo, kde každá strana mĤže
pĜedstavit svĤj program i své kandidáty dle vlastního uvážení.
Výzva pro všechny politické strany a volební uskupení, které se chtČjí
letošních komunálních voleb zúþastnit, vyšla ve tĜech pĜedchozích þíslem
Palkovických listĤ a byla také opakovanČ zveĜejnČna na webových stránkách
obce. Do tohoto speciálního þísla jsou zaĜazeny všechny pĜíspČvky, které
pĜišly v požadovaném termínu. Je možné, že své kandidátky do komunálních
voleb dají i jiné strany a uskupení. Publikace v tomto speciálním þísle je ryze
dobrovolná a záleželo jen na jednotlivých stranách, zda se chtČjí obþanĤm
prezentovat.
PĜíspČvky jsou zveĜejnČny bez jakýchkoliv úprav, aĢ již grafických,
gramatických apod.
Politické strany a volební uskupení jsou v tomto speciálním þísle Ĝazeny
abecednČ.
Obþané naší obce budou letos volit také svého zástupce do Senátu. Proto se
Vám v závČru tohoto speciálního þísla pĜedstaví také kandidát do Senátu,
obþan Palkovic, pan Slavomír Baþa.
Redakþní rada Palkovických listĤ
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