Vážená paní, vážený pane,
mé jméno je Petr Oriešèík a dovolte mi, abych požádal o chvilku Vašeho èasu na pøeètení tohoto
dopisu. Na podzim letošního roku nás èekají komunální volby, které rozhodnou o novém složení
našeho zastupitelstva mìstské èásti Suché Lazce. Tyto volby souèasnì nebudou rozhodovat pouze
o novém složení zastupitelstva, ale taktéž o vùli èi pøání obèanù, zda chtìjí nový smìr práce
a fungování naší mìstské èásti. Ve svìtle výše uvedených skuteèností jsem se rozhodl kandidovat
v letošních komunálních volbách na starostu mìstské èásti Suché Lazce.
Vážení spoluobèané, velmi rád bych, ale zdùraznil, že má kandidatura je založena na jasném
a prùkazném pøesvìdèení o tom, že naší mìstské èásti svými zkušenostmi, vzdìláním, kontakty,
odhodláním a myšlenkami, mohu jednoznaènì pomoci. Zastávám totiž celý svùj politický život
pravidlo, které je založeno na odpovìdnosti za svá rozhodnutí, jenž musí vycházet právì
z vyjmenovaných principù uvedených výše.
Jsem taktéž nesmírnì rád, že se mi povedlo sestavit kandidátní listinu, která je dle mého názoru
jasným pøíkladem odpovìdnosti, vzdìlání, odhodlání a myšlenkovì na takové úrovni, která v pøípadì
volebního úspìchu pomùže naší mìstské èásti v dynamickém rozvoji a poskytne našim obèanùm
takový servis, jenž bude k jejich plné spokojenosti.

Kandidátní listina za ÈSSD pro komunální volby 2014 – Mìstská èást Suché Lazce.
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Všichni spoleènì pro naší mìstskou èást tvoøíme kvalitní volební program, který je založen na
racionálních základech a jasném finanèním krytí z rozpoètu. Každopádnì již dnes Vám mùžeme
sdìlit naše priority, s kterými bychom Vás rádi oslovili v podzimních komunálních volbách.
Základním bodem naší pøedstavy budoucího fungování Suchých Lazcù je plná transparentnost
veøejných financí a pravidelné informovaní obèanù o všech výdajích schválených zastupitelstvem.
K nedílné souèásti transparentnosti musí patøit i využívání místních referend pro vìtší investice,
tak jako poøádání veøejných debat o podobì takovýchto investic. Jsme toho názoru, že pakliže se
jedná o investice, které mají sloužit všem našim obèanùm èi její podstatné èásti, mìli by obèané mít
možnost se vyjádøit nejenom k její realizaci, ale také k samotné podobì dané investice.
Za nutnost považujeme konání místních referend i v otázkách strategické budoucnosti naší
mìstské èásti. Dále pak chceme zachovat fungování poboèky Èeské pošty v souèasném rozsahu
a zamìøit se na malé a støední projekty, které mají jasné finanèní krytí (nepodporujeme tvoøení
projektù tzv. do šuplíku, které jsou z hlediska finanèní nároènosti nerealizovatelné a zbyteènì
odsávají z rozpoètu finanèní prostøedky pøi jejich tvorbì). Chceme se plnì zasadit o realizaci
reprezentativního a pro naše dìti vyhovujícího dìtského høištì, jenž je dle našeho názoru nedílnou
souèástí vybavenosti jakékoliv obce èi mìstské èásti.

S realizací dìtského høištì jsou také spojené nutné investice do zastaralého a v mnoha pøípadech již
nevyhovujícího vybavení naší základní a mateøské školy. Nutné jsou bezpodmíneènì investice do
nové i již existující infrastruktury. Rádi bychom také naším obèanùm nabídli servis v podobì
administrativního vyøizování žádostí (napø. zelená úsporám, kotlíkové dotace atd …), tak jako
v rozumné míøe zapoèali debatu nad ekologií a ochranou životního prostøedí v naší mìstské èásti.
Za velmi dùležitou považujeme bezpeènost v obci a to pøedevším v rámci silnièní dopravy, která
úzce souvisí s investicemi do infrastruktury. Chceme se více zamìøit na spolupráci spolkù a zlepšit
kulturní a spoleèenský život prostøednictvím celoroèních akcí pro dìti, mládež, dospìlé i ty
nejstarší. Cítíme totiž potøebu, aby Suché Lazce nebyly vnímány pouze jako bydlištì každého z nás,
ale aby byly také místem, které svojí sportovní, kulturní, ale i spoleèenskou bohatostí nabídne
prostor pro relaxaci a spoleèné akce všech obèanù Suchých Lazcù.

Proè jsem èlenem Èeské strany sociálnì demokratické
Politika ve všech svých podobách se pro mì stala v mém životì koníèkem, zamìstnáním, ale
také prostøedkem k realizaci mého pøesvìdèení. Èeská strana sociálnì demokratická má ve
svých stanovách, že hájí principy solidarity, sociální spravedlnosti a rovných pøíležitostí.
Rodinou výchovou a mým pohledem na svìt se plnì ztotožòuji s tìmito principy a proto jsem
se rozhodl být èlenem této politické strany.
Už dlouhá léta se vìnuji dobroèinným èinnostem a také vìnuji nemalé finanèní prostøedky na
projekty, které podporují vzdìlávání dìtí, starostlivost o potøebné èi postižené obèany
a v souèasnosti již i nìkteré sám organizuji. Má životní filozofie je totiž založena na
pøedpokladu, že se v životì mohou stát situace, kdy každý z nás bude potøebovat cizí pomoc
a budeme velmi rádi, když nám takovou pomoc druzí poskytnou bez ohledu na to, jak jsme
movití èi jinak privilegovaní.
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Pøedseda Mladých sociálních demokratù v Opavì
Èlen Pøedsednictva Mladých sociálních demokratù MSK
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Vážení spoluobèané, dovolte mi v závìru Vám nabídnout v pøípadì potøeby pomoc v rámci
bezplatné právní poradny pana senátora MUDr. Mgr. Vladimíra Plaèka. Pokud máte právní
problém nebo nesrovnalosti, mùžete využít této poradny, kterou Vám pan senátor poskytuje
bezplatnì. Telefonní èíslo: 734 159 584, e-mail: asistentvplacka@seznam.cz

V pøípadì jakýchkoliv dotazù prosím pište na náš e-mail:
spolecne@suchelazce.cz

Dìkuji za Váš èas!

