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Spoleènì pro Suché Lazce
Suché Lazce

Spoleènì

jist, že každý státní zamìstnanec je tu pro nás, slovo nejde neznám, diktát
z moci úøední pro mì není zastrašením, ale výzvou jít dál a najít øešení. S èím
urèitì nesouhlasím, je snaha vybudovat jižní obchvat kolem naší obce.
Pøedstava, že zde povede obchvat mì dìsí a již nìkolik let s hrstkou lidí v této
obci proti nìmu bojujeme. Ze všech stran slýchám, jak jsme naivní, že nic
nemùžeme ovlivnit, ale taky mùžu sedìt u piva a nedìlat vùbec nic. Proto
kandiduji do zastupitelstva naší obce, abychom mìli vìtší pøehled, co se
vlastnì dìje kolem nás, za našimi zády a mìl mandát se ze všech sil opøít do
tìch, jež chtìjí z naší vesnice udìlat prùmyslovou, auty zahlcenou obec.
Doposud možnost vidìt do všech øízení, získávání informací bylo velmi
obtížné. Jsem si jist a trvám na tom, že naše obec má mít mnohem vìtší
rozpoèet a je nutné tlaèit na mìsto, aby se k nám nechovalo pouze jako
k periferii, ale bralo nás jako plnohodnotné obèany a partnera. Pokud
nenajdeme spoleènou øeè, jsem odhodlán jít mnohem dál. Nevyluèuji
v pøípadì nevstøícnosti mìsta pracovat na osamostatnìní obce.
11. Josef Doboš ml. (nezávislý kandidát)
profil: www.verve2.net/josef-dobos
Jako bývalého studenta støední zemìdìlské školy mì samozøejmì zajímá
ochrana životního prostøedí a zachování pøírodního bohatství v okolí Suchých
Lazcù. Není mi lhostejná plánovaná výstavba jižního obchvatu, která by se
tvrdì dotkla života v naší obci. Celý život se vìnuji sportu. Mé dìtství a mládí
jsem vìnoval hokeji, který mi v životì dal mnoho a vytvoøil velmi blízký vztah ke
sportu. V dnešní dobì se aktivnì vìnuji fotbalu za lazecký tým, a tudíž bych se
chtìl zasadit o to, aby bylo vybudováno lepší sportovištì a zázemí nejen pro
budoucí lazecké fotbalisty, ale i pro menší dìti v podobì dìtského høištì, které
v obci opravdu chybí. V dnešní dobì poèítaèù, tabletù a iPhonù je dùležité dìti
motivovat, aby chodily ven a aktivnì svùj èas trávily na sportovištích se svými
rodièi a ostatními dìtmi . V souèasné dobì lze peníze na vybudování dìtských
høiš a sportoviš získat prostøednictvím evropských dotací. Je to jen o tom
chtít a vìnovat tomu èas.
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Podrobný volební program ÈSSD
Mìstská èást Opava - Suché Lazce
Vážení a milí spoluobèané,
rádi bychom Vás seznámili s podrobným volebním programem kandidátní listiny ÈSSD pro
komunální volby do zastupitelstva mìstské èásti Suché Lazce. Náš volební program je mírnì
ambiciózní, ale chceme, aby Suché Lazce byly moderním, kulturním, aktivním a spoleèensky
bohatým místem pro život nás všech, a proto si klademe takové cíle, které naší pøedstavu
uvedou v realitu. Do voleb jdeme s heslem "Spoleènì pro Suché Lazce", jež má
symbolizovat vìtší spoluúèast nás všech na fungování a budoucnosti Suchých Lazcù.
Program má své priority, za které chceme bojovat a považujeme je za nutné zrealizovat v
následujícím volebním období. Ovšem dané priority nijak neberou na vážnosti a dùležitosti
ostatním bodùm našeho programu. Prostøednictvím našeho programu chceme také jasnì
deklarovat, že nebudeme podporovat jakékoliv plýtvání veøejnými prostøedky a nebudeme
podporovat investice, které jsou svým charakterem v souèasnosti pro Suché Lazce
nepotøebné.
Intenzivní boj proti stavbì jižního obchvatu
- Suché Lazce jsou svým územním zasazením krajinì blízká mìstská èást, což z ní dìlá
klidnou a èistou oblast opavského regionu a proto budeme bojovat za zachování našich
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Suchých Lazcù a jednoznaènì odmítat stavbu jižního obchvatu, který by navždy zmìnil
krajinný charakter naší mìstské èásti.
Referendum o splaškové kanalizaci
- Prosadíme referendum, které bude mít jasnou otázku, a to zda chceme realizaci splaškové
kanalizace v Suchých Lazcích. Toto referendum má za cíl zjistit názor našich obèanù na tuto
investici. Mìsto Opava nemùže, kvùli vysokým finanèním nárokùm (realizace splaškové
kanalizace v Suchých Lazcích je vypoèítána na cca 180 mil. Kè), zrealizovat v nejbližších
letech tuto investici. Ovšem nerealizací splaškové kanalizace se brzdí další nutné investice do
naší mìstské èásti na opravu a realizaci cest a chodníkù. Referendem bychom rádi dali jasnì
najevo postoj Suchých Lazcù k realizaci splaškové kanalizace. Náš názor je takový, že
chceme odmítnout stavbu kanalizace a dát jasný signál mìstu Opava, že si pøejeme investice
do oprav našich cest a chodníkù, než èekat na realizaci splaškové kanalizace, která pro svoji
finanèní nároènost, má velmi nejasný plán výstavby.
Výstavba moderního dìtského høištì
- Chceme v prostorách dnešního dìtského høištì, vybudovat moderní prostor pro zábavu
a také vzdìlávání našich dìtí. Rádi bychom nahradili staré a v nìkterých pøípadech i již
nebezpeèné hrací prvky za nové a spoleènì s tím založili školní zahradu z rostlin, keøù, bylinek
a jiné zelenì. Takto vytvoøená školní zahrada by poskytovala dìtem základní znalost pøírody,
která Suché Lazce obklopuje a zároveò by naše dìti nauèila starostlivost o pøírodu kolem nás.
V neposlední øadì by takováto zahrada výraznì zmìnila ponìkud smutný ráz okolí dìtského
høištì, mateøské a základní školy. Prosadíme také instalaci hracích prvkù pro dìti na obecním
høišti.
Prosazení realizace chodníku na Pøerovci
- Bezpeènost v obci je pro nás velmi dùležitá, a i proto chceme jednoznaènì prosazovat
realizaci chodníku na Pøerovci. Dle našeho názoru je velmi nebezpeèné a zároveò i smutné,
že na cestì, kde automobily v nìkterých pøípadech jezdí i velmi vysokou rychlostí, není
chodník pro naše obèany. Jsme si plnì vìdomi všech nutných náležitostí potøebných
k realizaci chodníku na Pøerovci, ale zároveò vìøíme, že v následujících ètyøech letech jsme
schopni realizaci tohoto chodníku uskuteènit.
Oprava ulice Na Pískovnì
- Stejnì jako realizaci chodníkù na Pøerovci považujeme za nutnou i kompletní opravu ulice Na
Pískovnì. Asfaltový povrch této komunikace již pouze okrajovì pøipomíná cestu a jen z èásti
plní svùj úèel. Je evidentní, že tato komunikace je nejvíce zanedbanou v naší mìstské èásti.
Statutární mìsto Opava má opravu ulice Na Pískovnì ve svém plánu investièních akcí.
Ovšem není u této investice stanoven rok realizace, a proto musíme vést intenzivní jednání
s mìstem, aby se stanovil rok realizace a mohla zaèít práce na projektové dokumentaci
a pøíslušných povoleních, která jsou nutná ve spojitosti s opravou ulice Na Pískovnì.

Pøedstavení kandidátù na kandidátní listinì ÈSSD - Suché Lazce

zachována pro naše dìti. Proto se vìnuji myslivosti, jejíž smysl vidím v chovu
a péèi o zvìø a v ochranì krajiny samotné. Vèelaøím a rád si zajdu na ryby.
Vìtšinu èasu se snažím vìnovat rodinì, která je pro mne nejdùležitìjší. Chtìl
bych se aktivnì podílet na dalším vývoji naší obce tak, aby se rozvíjela
v krásné místo pro rodinný život. Dùležitá je pro mne komunikace s lidmi.
Myslím si, že obec tvoøí obèané, a proto by mìli mít hlavní podíl na tom, jak má
obec vypadat. Do voleb jsem se rozhodl jít s lidmi, kterým vìøím, mají vùli
aktivnì øešit problémy a naší spoleènou vizí je klidný a spokojený život v obci.
9. David Závìšický (nezávislý kandidát, Sdružení Suché Lazce obèanùm)
profil: www.verve2.net/davidzavesicky
Mojí pracovní náplní a zároveò i koníèkem je poèítaèová grafika a informaèní
technologie. Grafice, designu a vývoji softwaru se aktivnì vìnuji od r. 1998 ve
spoleènosti Dave Design. Zamìøuji se pøedevším na webové aplikace. Hlavní
prioritou je pro mì moje rodina. Rád se vìnuji naší zahrádce a práci okolo
domu. Záleží mi na tom, aby se v naší vesnici zachovaly tradièní hodnoty
venkovského života (kontakt s pøírodou, zachování zemìdìlského rázu naší
obce, ochrana pøírodního bohatství). Nechci, abychom byli jen okrajovou èástí
mìsta, kde se staví haly a obchvaty, ale abychom mohli samostatnì
rozhodovat, co v naší vesnici bude. K tomu potøebujeme silný hlas na mìstì,
pøípadnì èlovìka, který zná prostøedí administrativy mìsta. Jedinì tak
budeme schopni obhájit naše práva. Myslím si, že Petr Oriešèik má v tomto
ohledu hodnì zkušeností a pomùže nám na mìstì vyjednat pozici, ze které
bude mít prospìch celá obec. Dnešní trendy rozdìlování financí jsou
pøedevším o dotacích a znalostech prostøedí, jak je vyjednat. Pokud chceme
jako obec trochu prosperovat, musíme mít na vysoké pozici pøedevším
èlovìka znalého než oblíbeného. Je èas nestát v koutì a dostat to, co nám
náleží.
10. Daniel Stibor (nezávislý kandidát)
profil: www.verve2.net/daniel-stibor
Do znaèné míry mì zajímá ekologie, ale jako skalní ochránce pøírody se
necítím. Zajímá mì možnost získávat energii z pøírodních zdrojù, recyklovat
vše, co jde, aby to našlo další využití a nekonèilo to jen na skládkách. Vadí mi
špatné ovzduší v naší obci a tak se snažím pøijít s nìèím, co by jej mohlo
zmìnit. Vím, jak má dnes každý hluboko do kapsy a jak každé ekologické
kroky stojí velké peníze. Pøesto si myslím, že cesta existuje. Vadí mi úøednický
šiml, nepochopitelné zákony a vyhlášky. Snažím se vždy pochopit podstatu
vìci a najít logiku témìø ve všem. Nemám rád zvýhodòování jedince nad
vìtšinou a naopak nemám rád, když menší celek je podøízen a veden vìtším.
Nemám patent na rozum, pøesto cítím, že se dá spousta vìcí dìlat jinak i v naší
obci. Avšak vìøím, že problém mùže být èasto jinde, než v naší obci. Jsem si
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pracuji na zahradì, hlavnì když vím, že je po mnì vidìt kus práce. Jako
mladistvý si pamatuji, kolik zde bylo zelenì, taktéž kulturní vyžití v naší obci.
A nejen to. Mám k obci velmi blízký vztah. Myslím si, že je potøeba ji i nadále
udržovat a dále zvelebovat, abychom tady mohli mnoho zažít. Místo, kde si
mohou hrát naše dìti, místo, kde by byl nìjaký kulturní život pro nás pro
všechny, ale také místo, kde nepovedou rùzné cesty a haly apod..., které kazí
dojem pìkné a hlavnì èisté vesnice. Chceme zvelebovat naši vesnici,
abychom mìli co pøedat dál našim dìtem. Proto kandiduji do zastupitelstva
MÈ Suché Lazce, abychom dostáli tìmto slovùm, za kterými si stojíme.
7. Ing. Václav Skuplík (nezávislý kandidát, Sdružení Suché Lazce
obèanùm)
profil: www.verve2.net/vaclav-skuplik
Krátce potom co jsem se stal strojaøem a inženýrem informatiky, se strhla
lavina, na konci (?) které jsem panem Králem se tøemi krásnými a navíc
svéráznými dcerami (ostatnì jaké jiné jsou dnešní dìti). Spoleènì s Pekou
(moji ženu znáte) se snažíme starat o celý náš kmen tak, aby všichni byli
spokojení. Nejradìji trávíme èas odpoèinkem na chalupì v horách. Moc jim,
ale i všem pøátelùm, dìkuji za každou pøíjemnou chvíli strávenou u kmenového
ohnì. Z pohody v rodinì pramení i mé životní prozøení. Dlouhodobì se snažím
objektivnì pozorovat dìní kolem sebe na lokální ale i globální úrovni
a nepodléhat manipulacím. Podporuji upøímnost a otevøenost, i když je v øadì
pøípadù potøeba zbavit se osobního pohledu, poodstoupit od problému
a vyslechnout argumenty všech zúèastnìných stran. Jsem ochoten pøiznat
vlastní chyby stejnì tak jako se snažit nenásilnì pøesvìdèit ostatní o svém
pohledu na vìc. V diskuzích dávám pøednost konstruktivnímu hledání
spoleèné øeèi než defenzivnímu tónu podobajícímu se hádce. Mé priority jsou
dány dlouhodobou snahou vyhnout se výstavbì jižní varianty obchvatu
Komárova pøes naše území, zlepšení komunikace mezi spolky a sdruženími,
atd. Jsem moc rád, že se nám podaøilo sestavit parádní partu lidí, kteøí mají
jasný program a jsou pøipraveni jako jeden team pracovat na Lazeckém
postupu k dalším metám :-)
8. Ing. Petr Žùrek (nezávislý kandidát)
profil: www.verve2.net/petrzurek
Na VŠB-TU Ostrava jsem vystudoval obor zamìøující se na biomedicínské
inženýrství. V oblasti lékaøské techniky jsem také našel své momentální
zamìstnání. Mým dlouhodobým zájmem je èinnost ve Sboru dobrovolných
hasièù. Je pro mì nejen koníèkem, ale také naplnìním ve smyslu pomáhat
a dìlat nìco prospìšného pro ostatní. Aktivnì se podílím na chodu sboru, jsem
èlenem výboru a zástupcem velitele zásahové jednotky. Není mi lhostejné
prostøedí, ve kterém žiji, a rád bych, aby nádherná krajina kolem byla
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Založení tradice Sucholazeckého kulturního léta
- Kultura a spoleèenské akce jsou vždy obrazem vnitøního života každé obce. Chceme proto
pro naše obèany zajistit bohatý kulturní a spoleèenský život, jenž nám všem nabídne akce
rùzného typu. Naše pøedstava je taková, že Sucholazecké kulturní léto by zaèínalo dìtským
dnem a konèilo posvícením. V rozmezí této doby bychom našim obèanùm nabídli letní kina,
minifestivaly piva, jídla a hudby, realizovali pohádkový les pro dìti a souèástí tohoto kulturního
léta by byly i turnaje o Sucholazecký pohár fotbalistù a hasièù. Sucholazecké kulturní léto by
mìlo být hlavní kulturnì-spoleèenskou akcí roku.
Transparentní Suché Lazce
Prosadíme zøízení transparentního úètu mìstské èásti
- Zavedením transparentního úètu bychom rádi dali možnost obèanùm nahlédnout do
pøíjmové i výdajové složky rozpoètu mìstské èásti bez omezení a kdykoliv budou pøipojeni
k internetu.
Zavedeme poøádání veøejných debat s obèany
- Chceme, aby obèané mìstské èásti mìli možnost veøejnì prezentovat své názory i mimo
zastupitelstva a taktéž chceme dát obèanùm prostor pro opodstatnìnou kritiku zastupitelù
v pøípadì neèinnosti èi neplnìní slibù a závazných rozhodnutí zastupitelstva. Forma
veøejných debat by se mìla podobat "Otevøené radnici", kterou poøádá Statutární mìsto
Opava.
Garantujeme, že mìstská èást a její zamìstnanci budou servisem pro naše
spoluobèany
- Chceme prosadit kvalitní proškolení administrativního pracovníka mìstské èásti tak, aby
poskytoval kvalifikovanou pomoc všem našim obèanùm pøi vyøizování administrativy
v pøípadech, jako jsou napø. kotlíkové dotace, zelená úsporám aj. Považujeme tento servis za
jeden z nutných bodù k modernìjší komunikaci a pomoci Obecního úøadu našim obèanùm.
Upravíme webovou prezentaci Suchých Lazcù do podoby nástroje interaktivní
komunikace mezi obèany a složkami
- Vytvoøíme interaktivní webový nástroj pro komunikaci všech složek jako hasièi, fotbalisté,
klub dùchodcù, myslivecké sdružení, AVZO, polní kuše, škola, školka a další složky, které
projeví zájem, tak aby mohly na jednom místì informovat obèany o své èinnosti. To umožní
zpìtnou vazbu složkám a obci smìrem od obèanù. Vznikne jakýsi informaèní portál Suchých
Lazcù, na kterém budou obèané informování o dìní v obci na jednom místì. Ve spojení
s informaèními tabulemi a systémem distribuce informací bude obèan pøehlednì informován o
dìní a událostech v obci. Tento portál poslouží jako zdroj pro materiály do sucholazeckého
zpravodaje, (potažmo i do kroniky obce, pøípadnì tištìné publikaci o naší obci cca každých
8let), který bude tištìn èastìji (podle obsahu), aby si tyto informace mohli pøeèíst i obèané,
kteøí nemají internet k dispozici.
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Budeme prosazovat místní referenda ve strategických otázkách rozvoje Suchých
Lazcù
- Chceme, aby referendum bylo dalším nástrojem našeho hesla "Spoleènì pro Suché Lazce".
Chceme, aby byl závazným nástrojem pro jednání zastupitelstva. Jsme totiž toho názoru, že
volbami nekonèí právo obèana mluvit do chodu obce èi mìstské èásti. Prioritnì prosadíme
referendum o splaškové kanalizaci.
Zasadíme se o intenzivnìjší komunikaci se Statutárním mìstem Opava
- Statutární mìsto Opava má celkem 8 mìstských èástí. Rádi bychom, aby z iniciativy napø.
Suchých Lazcù vznikl nový orgán, skládající se ze všech zástupcù mìstských èástí
a intenzivnì jednal se zástupci Statutárního mìsta Opavy o navýšení investic do mìstských
èástí. Jsme toho názoru, že mìsto Opava se svým miliardovým rozpoètem by mìlo navýšit své
investice do svých mìstských èástí a to mimo stanovený rozpoèet, který udává Statut
Statutárního mìsta Opavy.
Prosadíme, aby v komisích a výborech našeho zastupitelstva byli i ti spoluobèané,
kterým není lhostejná budoucnost naší mìstské èásti, a chtìjí pomoct v rozvoji
Suchých Lazcù
- Mimo finanèního a kontrolního výboru, který musí obec zøídit ze zákona, chceme prosadit
zøízení kulturní komise, vzdìlávací komise, sportovní komise a komise pro rozvoj mìstské
èásti. Èleny tìchto komisí by mìli být naši obèané, kterým není lhostejný vývoj mìstské èásti, a
ze svých jednání by mìli pøicházet s návrhy pro zastupitelstvo. Taktéž by tyto komise mìly
spolupracovat na realizaci akcí, které bude mìstská èást v rámci roku poøádat.
Budeme prosazovat zachování všech stávajících sociálních služeb v naší mìstské
èásti
- V dnešní dobì rušení neekonomických provozù, je nutné, aby se zastupitelstvo zasadilo
o zachování všech služeb, které jsou v souèasnosti dostupné pro naše obèany.
Bezpeèné a pøírodì bližší Suché Lazce
Chceme podrobnì zpracovat možná variantní øešení protipovodòových opatøení
v Suchých Lazcích
- V rámci protipovodòových opatøení vytipujeme riziková místa, odkud se voda splavuje a kde
voda pøi velkých a intenzivních deštích odtéká a kde voda pøi tìchto deštích dìlá nejvìtší
škody. Budeme pokraèovat v budování protipovodòových opatøení, která již zapoèala. Je také
nutné, aby byla k dispozici dostateèná a kvalitní technika k odklízení pøípadných škod, kterou
má ve svém vlastnictví pøedevším SDH Suché Lazce.
Zvýšíme bezpeènost v Suchých Lazcích
- V souvislosti se zvýšením bezpeènosti bychom rádi inforadary v následujícím období (pùl
roku) monitorovali rychlost vozidel na našich komunikacích (pøedevším hlavní ulici) a
následnì, pøijali opatøení ke zvýšení bezpeènosti v dopravì. V pøípadì, že monitorování
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veøejného života v obci a pomohl aktivnì prosazovat zejména ty potøeby
obèanù, které vyplynou z pøímé diskuse s nimi.
4. Vladimíra Lencová (nezávislá kandidátka)
profil: www.verve2.net/vladka-lencova
Na prvním místì v mém životì je rodina, pøátelé a práce, která je zároveò
i mým koníèkem. Mám ráda práci s kvìtinami a každodenní kontakt s rùznými
typy lidí. Poslední 3 roky jsem trávila na mateøské dovolené a mìla jsem dost
èasu poznat blíž místní obyvatele a naši obec v mnoha smìrech víc do
hloubky. Nìkteré vìci jsou zde znaènì zanedbané nebo dokonce úplnì chybí.
Napøíklad krásné a moderní dìtské høištì, na kterém by mohly dìti s rodièi
spoleènì strávit volný èas. Víc spoleèenských a kulturních akci, kterých by se
mohl úèastnit mnohem vìtší poèet obyvatel naší obce než doposud. Dále pak
víc komunikovat sami mezi sebou a vedením obce, pomáhat si a øešit vìci
spoleènì, nebát se pøijít s novým nápadem a vyjádøit se k jakékoliv
"problematice" a jiných veøejných záležitostí obce. Budu doufat, že se lidé víc
zapojí do chodu naší obce a nebude jim lhostejná její budoucnost, kterou zde
prožijí naše dìti, vnouèata a další generace. Proto jsem se rozhodla spojit se
s lidmi, kteøí si mezi sebou rozumí, mají stejný cíl, snahu a odhodlání dokázat
v Suchých Lazcích reálné vìci se schopným lídrem v èele.
5. Ing. Monika Ondrová (nezávislá kandidátka)
profil: www.verve2.net/monika-ondrova
Moje rodina je mým nejvìtším bohatstvím, a protože ...již od dìtství šastnì žiji
v Suchých Lazcích, moc bych si pøála, aby i moje dìti zde žily spokojenì
a radostnì. Není mi lhostejné jaké životní prostøedí a ráz krajiny pøenecháme
dalším generacím. Souèasnou aktivitou v SRPŠ a vedení nejmenších hasièù
ve Sboru dobrovolných hasièù se snažím podpoøit plnohodnotnìjší a zábavnìjší využití volného èasu našich lazeckých dìtí v jejich mimoškolních
aktivitách. Chtìla bych podporovat jakékoli kroky vedoucí k vyšší bezpeènosti
našich obèanù (pøedevším dìtí) u obecních komunikací, pomoci vnést rozvoj
do opomíjeného konce obce - Pøerovce. Na základì stavebního vzdìlání
a svých zkušeností získaných v projekèních kanceláøích, bych mohla být
pøínosem pøi plánování výstavby a rozvoje v obci.
6. David Vavreèka (nezávislý kandidát)
profil: www.verve2.net/david-vavrecka
Narodil jsem se zde pøed témìø pìtatøiceti lety. Vyuèil jsem se stolaøem
a pracuji ve firmì, kde vyrábím nábytek na zakázku. Snažím se svou práci
dìlat poctivì. Jsem spoleèenský èlovìk, jsem ženatý a mám dvì malé dìti, je a
svou ženu nadevše miluji. Mám spoustu koníèkù, vìnuji se chovu papouškù,
vedu dìti v hasièi, jsem èlenem Zásahové jednotky SDH Suché Lazce, rád
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1. Mgr. Petr Oriešèík (kandidát je èlenem ÈSSD)
profil: www.verve2.net/petr-oriescik
Celá má profesní kariéra se toèí kolem správy vìci veøejných. Považuji správu
vìci veøejných, pro nìkteré z nás "politiku", za nedílnou souèást našeho života
a i proto se snažím vnášet do této problematiky jasnou vizi, profesionalitu
a podporuji intenzivní kontrolu práce "politikù", veøejností, podle starého
bavorského pøísloví "Kdo slouží obci, ten má velmi pøísného pána". Jsem
zastáncem vìtšího zapojení všech obèanù do správy vìcí veøejných
a intenzivní komunikace s nimi. Bez komunikace s vnìjším okolím "politici"
ztrácí reálný pohled na danou vìc a výsledkem takovéto izolace mùže být
nekvalitní práce "politikù". Nemám rád, když se nìkdo vymlouvá, že "nìco
nejde", nemám rád povrchová øešení problémù a odmítám jakýkoliv osobní
prospìch ze špatných a nic neøešících rozhodnutí v koneèném dùsledkù
škodící nám všem. Svoji pøedstavu o fungování správy vìci veøejných bych rád
promítl i do života Suchých Lazcù. Samozøejmì, že vìcí, jež bych rád zmìnil, èi
novì zavedl, je velká spousta, ovšem nejsem snílek a spoleènì s lidmi na naší
kandidátní listinì Vám nabízíme reálný volební program. Dejte nám šanci k
prosazení našeho programu a odmìnou Vám bude modernìjší, kulturnìjší a
spoleèensky bohatší život v Suchých Lazcích.
2. Pavel Nelešovský (nezávislý kandidát)
profil: www.verve2.net/pavel-nelesovsky
"Dìlám co mì baví, co umím a v èem cítím smysl. A když Vám to pøinese užitek,
pomoc, pochopení, je to pro mne ještì vìtší motivace pokraèovat." "Dìlám, co
mì baví" - naslouchat lidem, sledovat jejich pøíbìhy a zážitky, rád zkoumám
souvislosti, co s èím je spojeno, baví mì sledovat rùzné osobnosti a jejich
vývoj... "Dìlám, co umím" - a jak nejlépe to umím, dle mého nejèistšího vìdomí
a svìdomí. Èerpám z vlastních zkušeností a prožitkù. Snažím se dostát mottu:
Neøíkám, že nìco neumím, øíkám si, že to zkusím. "Dìlám, co cítím, že má
smysl" - tìší mì, když nìkomu poradím, pomùžu a mnohdy øeknu jiným to, co
sám potøebuji slyšet. Já chci být pro Vás pøínosem, Vy budete zase pro mì...
3. PhDr. Richard Dener (nezávislý kandidát)
profil: www.verve2.net/richard-dener
Po témìø padesáti letech aktivního spoleèenského, ekonomického a hlavnì
rodinného života, za kterým se nebojím ohlédnout, jsem se ocitl v situaci
dùchodce. Tuto etapu svého dalšího života však nepojímám jako dùvod
k pasivitì ve všem, co mì zajímalo doposud. Samozøejmì mám teï více èasu
na vnouèata, v létì na kolo a v zimì na bìžky. V souèasné dobì ale zabírá
nejvíc mého èasu všestranná výpomoc na svépomocné výstavbì rodinného
domku své dcery Šárky. Stavba je naštìstí na zahradì, takže práci mohu
operativnì kombinovat i s jinými aktivitami. Myslím si, že i pøes tento celkem
pestrý život, mi zbývá dostatek energie a zájmu, abych se zapojil i do
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rychlosti vozidel prokáže vysoké nebezpeèí v rámci dopravy, jsme pro instalaci tzv. semaforù
zelené vlny, které barevnou signalizací nepustí automobily pøekraèující povolenou rychlost do
naší mìstské èásti. Zasadíme se o zintenzivnìní kontroly naší mìstské èásti mìstskou policií.
Budeme prosazovat postupnou opravu poškozených a kompletní rekonstrukci
znièených chodníkù v naší mìstské èásti
- Je nutné urèit nejpoškozenìjší chodníky a na základì finanèních možností je následnì
postupnì opravovat. Oprava chodníkù musí poté splòovat jak estetiku (použití stejných
materiálù v celé mìstské èásti, úprava travnatých ploch) tak i funkènost (snadný pohyb
obèanù, snadný pohyb s koèárky, snadný pohyb handicapovaných lidí a taktéž snadná zimní
údržba).
Vysadíme v Suchých Lazcích novou zeleò
- Jedním z prostøedkù, jak pøiblížit Suché Lazce blíž pøírodì, je i výsadba nové zelenì
a náhrada té staré a ne pøíliš zdravé. Pøedevším úprava zelenì kolem hlavní cesty a kolem
Obecního úøadu je pro nás v následujícím volebním období nejdùležitìjší. Rádi bychom zelení
obohatili prùjezd pøes Suché Lazce a u Obecního úøadu vymìnili pøerostlé stromy za zeleò
rostoucí v oèním kontaktu. Taktéž bychom rádi vysadili více ovocných stromù na katastrálním
území Suchých Lazcù (zde je ovšem nutná komunikace se zemìdìlci, kteøí obhospodaøují
pole v katastru mìstské èásti a najít spoleènì místa k výsadbì tak, aby stromy nikomu
nepøekážely).
Budeme hledat možná nová øešení umístìní kontejnerù pro tøídìný a zelený odpad
- Jelikož je pro nás ekologie a nakládání s odpadem dùležité téma, rádi bychom našim
obèanùm nabídli taková øešení, kterými je namotivujeme k vìtší intenzitì tøídìní odpadù.
Myslíme si, že souèasný stav naše obèany spíše demotivuje k recyklaci a spíše podporuje
likvidaci odpadù jinými zpùsoby. V dané problematice se chceme zavázat, že budeme hledat
nová øešení, jak úèinnìji nakládat s recyklovatelným i zeleným odpadem v souvislosti
s motivací obèanù k recyklaci a výdajovou stránkou rozpoètu mìstské èásti.
Kulturní Suché Lazce
Budeme øešit problematiku upadajícího areálu na Strážnici
- První a nejnutnìjší vìc v dané problematice je vyøešení zkolaudování budovy v areálu na
Strážnici a majetkové pomìry. Pro zajištìní maximální bezpeènosti je nutné lépe zajistit
stabilitu pøístøešku k budovì na Strážnici a dosáhnout v rámci finanèních možností mìstské
èásti, ale i Statutárního mìsta Opavy, na rekonstrukci nejnutnìjších èástí areálu tak, aby
Strážnice pùsobila co nejménì zanedbaným dojmem.
Vystavíme více informaèních tabulí
- Pro lepší informovanost zvýšíme poèet informaèních tabulí v mìstské èásti. Chceme také
zhotovit reprezentativní vítací tabule pøi vjezdu do Suchých Lazcù.
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David Vavreèka
Ing. Monika Ondrová
Vladimíra Lencová
Ing. Petr Žùrek
Daniel Stibor
PhDr. Richard Dener
Pavel Nelešovský
Ing. Václav Skuplík
Mgr. Petr Oriešèík
David Závìšický
Josef Doboš ml.

Zavedeme v Suchých Lazcích vlastní vítání nových obèánkù a prvòáèkù
- Statutární mìsto Opava v souèasnosti poøádá vítání nových obèánkù, ale myslíme si, že tuto
významnou akci pro každého rodièe by mìla mít ve své gesci pøíslušná místní správa. Rádi
bychom každému novému obèánkovi darovali do jeho zaèínajícího života symbolickou jednu
tisícovku jako dùkaz toho, že si každého našeho obèana vážíme a chceme jej podporovat. V
tom samém duchu bychom rádi podporovali naše prvòáèky.
Chceme se aktivnì podílet na spolupráci s naší základní a mateøskou školou ve
vzdìlávání dìtí v pøírodì
- Jedním z našich cílù volebního programu jsou Suché Lazce bližší pøírodì. Chceme pro naše
dìti založit pøednáškový cyklus o myslivosti, ekologii, vztahu k pøírodì a dané téma vždy
zasadit do odpovídajícího prostøedí, které bude naše dìti vzdìlávat i mimo školní lavice.
Budeme nadále podporovat všechny spolky v Suchých Lazcích a to bez rozdílù
- Spolky v každé obci jsou základním kamenem pøi tvorbì bohatého kulturního, ale
i spoleèenského života každé obce èi mìstské èásti. Suché Lazce ve svých spolcích sdružují
velký poèet obèanù, a proto se jednoznaènì hlásíme k podpoøe všech aktivních spolkù, a to
bez rozdílù.
Zøídíme veøejné informaèní centrum
- Zøízením informaèního centra v Suchých Lazcích bychom pøedevším našim starším
spoluobèanùm chtìli umožnit volný pøístup k internetu. Toto informaèní centrum by mìlo být
zøízeno na Obecním úøadì a mìlo by poskytovat i kurzy základù výpoèetní techniky.

Budeme v prùbìhu celého roku poøádat spoleèenské akce, které budou svým
charakterem a tradicí realizovány v daném roèním období
- Suché Lazce již dnes v rámci kulturního a spoleèenského života poøádají akce, které mají
svojí tradici jako je napø. "pálení èarodìjnic", "pochovávání basy" apod. Rádi bychom ale do
kulturního a spoleèenského života pøidali další akce typu vinobraní, zabijaèkové hody,
svatomartinské hody, velikonoèní jarmark atd. Jde nám pøedevším o to, aby si každý obèan
v prùbìhu roku z poskytnuté nabídky vybral své oblíbené kulturní a spoleèenské akce.
Podpoøíme aktivní život našich spoluobèanù
- Za stejnì dùležité jako kulturní a spoleèenské vyžití považujeme i nabídku aktivního života
pro naše obèany, od nejmenších až po ty nejstarší. Zajistíme pro naše dìti mimoškolní hodiny
angliètiny (v pøípadì vìtšího zájmu i jiný cizí jazyk), astronomie, moderního tance,
umìleckého kroužku, popø. i jiných. Pro naše dospìlé nabídneme hodiny jógy, zumby,
sportovních turnajù èi poèítaèové gramotnosti. Pro naše nejstarší spoluobèany bychom rádi
zajistili pøedevším poznávací zájezdy. V rámci aktivního života jde v prvopoèátku pøedevším
o to, že je nutné zjistit zájem z poskytnuté nabídky možností a následnì vytvoøit pro naše
obèany aktivity, které nejlépe obohatí jejich, ale i sucholazecký aktivní život.
Budeme prosazovat nutné investice do našich kulturních památek
- Zøetelnì deklarujeme, že naše kulturní památky vnímáme jako plnohodnotnou souèást naší
mìstské èásti a budeme se podílet na jejich údržbì.
Pøedstavení kandidátù na kandidátní listinì za ÈSSD pro komunální volby 2014
Mìstská èást Suché Lazce. (Poøadí na kandidátní listinì.)
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