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Suché Lazce spoleènì 2022
aneb ètyøi roky obce.
Spoleènì 2022! Moderní a zdravá obec s dobrou adresou!
domluvì s mìstem Opavou jsme tuto záležitost odložili a ve volebním období 2018 – 2022
chceme docílit tohoto rozšíøení služeb - konkrétnì o czechpoint a ovìøování podpisù.
Odvodnìní cesty u høbitova
Pøi velkých deštích je problémem voda, která teèe z polí kolem høbitova. Pøíslušnými
opatøeními bychom rádi vodu dostali do odvodòovacích žlabù tak, aby po každém dešti
nevyplavovala hromadu kamení a bahna.
Opravy chodníkù v Suchých Lazcích
S ohledem na fakt, že chceme bojovat za co nejrychlejší realizaci splaškové kanalizace, není
možné kompletnì rekonstruovat chodníky. Ale budeme pokraèovat v pøedlažïování tak, aby
chodníky byly plnì funkèní.
Zachováme a budeme nadále rozvíjet Kulturní léto v Suchých Lazcích
Jsme názoru, že kulturní léto se v Suchých Lazcích naplno zabydlelo a jeho pokraèování je
nadále žádáno.
Spolupráci se ZŠ a MŠ v Suchých Lazcích
Ve volebním období 2014 – 2018 se podaøilo ve spolupráci se ZŠ a MŠ obrovský kus práce
v realizaci moderního dìtského høištì. Na tuto spolupráci bychom rádi opìt navázali i ve
volebním období 2018 – 2022 a pokraèovali v pomoci modernizace školy v Suchých Lazcích.
Tematické akce typu vepøové hody, rozsvícení stromeèku, výstava ovoce atd ..
Opìt jako u kulturního léta v Suchých Lazcích se tyto tematické akce osvìdèily a my bychom
v nich rádi pokraèovali i ve volebním období 2018 – 2022.
Podpora složek
Nedílnou souèástí života obce je spolkový život. Ve volebním období 2014 – 2018 jsme složky
podporovali a chceme v tom pokraèovat i ve volebním období 2018 – 2022.
Vážení a milí spoluobèané, 5. – 6. øíjna 2018 opìt rozhodnete svými hlasy o tom, jakým
smìrem se bude rozvíjet naše obec. V pøípadì, že Vás zaujal náš volební program, tak
nám prosím opìt dejte dùvìru a volte v komunálních volbách 2018 v Suchých Lazcích
kandidátní listinu è. 1. Dìkujeme Vám!
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Pøehled kandidátù zastupitelstva obce Suché Lazce. Èíslo 1. ÈSSD.
Milí sucholazeètí obèané, nedílnou souèástí každých komunálních voleb,
které nás na zaèátku øíjna èekají, je skládání úètù za pøedešlé volební
období. Jsem opravdu velmi rád, že jsem mohl po dobu ètyø let vést jako
starosta mìstskou èást Suché Lazce a v následném textu se Vám pokud
možno co nejpodrobnìji pokusím popsat nejenom moji práci jako starosty,
ale práci celého zastupitelstva. Popis bude vycházet z bodù volebního
programu naší kandidátní listiny, která vyhrála komunální volby v roce 2014.
Intenzivní boj proti stavbì jižnímu obchvatu
Jestli nìjakou práci v uplynulém volebním období lze skuteènì popsat jako boj, tak to byl urèitì
boj za to, aby pøes katastrální území Suchých Lazcù nevedl pøíšerný nápad ØSD, a to je jižní
obchvat Komárova. V roce 2017 jsme uspoøádali opìtovné referendum k této stavbì a to
proto, abychom jakkoliv zamezili tomu, aby mohlo být referendum z roku 2012
zpochybòováno, jelikož nebyly v roce 2012 dodrženy všechny legislativní kroky tak, aby
nemohlo dojít ze strany napø. ØSD èi kraje ke zpochybnìní výsledkù referenda. Hlasováním
v referendu jste dali jasnì najevo svojí vùli a tu je nutno respektovat a nadále za ni bojovat!
Taktéž jsme spoleènì se spolkem Suché Lazce obèanùm o.s. navázali spolupráci
s brnìnskou advokátní kanceláøi, která pro nás zpracovávala posudky a námitky proti
Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Zúèastnili jsme se také veøejného
projednávání na krajském úøadì, kde jsme ve velkém poètu našich spoluobèanù jednoznaènì
dali najevo náš nesouhlas se stavbou jižního obchvatu. Celou problematiku se nám také
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podaøilo zmedializovat, což mìlo za následek to, že vùbec zaèal nìkdo vnímat naše námitky
a nesouhlas se stavbou, jelikož do doby opìtovného konání referenda fungovali úøedníci
v domnìní, že Suché Lazce se stavbou jižního obchvatu nemají problém, což považuji za
šílené a absolutnì nedùstojné k lidem, kteøí žijí v Suchých Lazcích. Stále fungují a jsou
aktualizovány webové stránky http://obchvat.suchelazce.cz/, kde jsou kompletní informace
o všem, co jsme podnikli k dané problematice.
Jednoznaènì si stojíme za naším názorem, že
myšlená stavby jižního obchvatu je špatná
varianta nejen pro Suché Lazce, ale také pro
Komárov. Také bych rád dodal, že Suché
Lazce jako jediné vyjadøují svùj názor
jednoznaènì a nemìnnì již od doby, kdy se
zaèalo mluvit o jižním obchvatu Komárova.
I pøes rùzné vzkazy, jak je vše rozhodnuto
a že se s tím už nedá nic dìlat se v boji proti
obchvatu vedoucí pøes Suché Lazce
nevzdáme ani do budoucna! Celkové
náklady, které obec vynaložila pøedevším pro
práci advokátní kanceláøe a dále na potøeby
spolku Suché Lazce obèanùm o.s. byly cca 70
000 Kè. Náklady spojené s referendem byly celkem cca 20 000 Kè.
Kanalizace v Suchých Lazcích
V našem volebním programu pod heslem Spoleènì pro Suché Lazce jsme Vám slibovali
referendum ke splaškové kanalizaci v Suchých Lazcích. Od prvopoèátku, co jsem vstoupil do
úøadu starosty Suchých Lazcù, jsem intenzivnì øešil problematiku zpracování splaškových
vod v Suchých Lazcích a spoleènì s dalšími zastupiteli jsme zajišovali co nejvíce
relevantních informací tak, abychom Vám mohli zcela jasnì a zøetelnì navrhnout možnosti
zpracování splaškových vod a vy se mohli sami rozhodnout, co chcete v Suchých Lazcích
zrealizovat. Bohužel nastal ten problém, že pro Suché Lazce se souèasnou legislativou
a podložím, které je málo propustné, není možná žádná jiná varianta, která by komplexnì
øešila úpravu splaškových vod, než je centrální èistièka odpadních vod. Hned první možnost,
kterou jsme v rámci této problematiky øešili, byla koøenová èistièka odpadních vod. Pro tuto
variantu nechalo i po naší návštìvì vedení mìsta zhotovit studii, která má stále platný závìr,
že by se mohlo øešit zpracování splaškových vod v Suchých Lazcích koøenovou metodou,
ovšem zde narážíme na ten zásadní problém, že platná legislativa dovoluje pouze realizaci
koøenových èistièek v obcích do 500 obyvatel a to Suché Lazce urèitì nejsou. Snažili jsme se
i o zmìnu legislativy, kdy jsme oslovili i ministra životního prostøedí, bohužel naše pøání nebylo
vyslyšeno a legislativa nadále nedovoluje nad 500 obyvatel realizovat koøenovou èistièku
odpadních vod. Dále jsme øešili možnost zpracování splaškù formou domovních èistièek
odpadních vod. Bohužel tato varianta opìt naráží v Suchých Lazcích na zásadní problém a to
je ten, že jednak Suché Lazce postrádají jednotnou kanalizaci, (Suché Lazce mají pouze
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Nákup nového obecního traktoru
Jsme názoru, že životnost souèasného obecního traktoru došla svého konce a rádi bychom
pro úèely obce nakoupili nový traktor, u kterého bude jasný požadavek na razantní snížení
hluènosti.
Výsadba nové zelenì v obci
(pøedevším kolem hlavní cesty = kvìtinové záhony + okrasné stromy) Budeme nadále
pokraèovat ve výsadbì nové zelenì v obci tak, jako tomu bylo ve vol. období 2014 – 2018.
Dotace na poøízení barelù na zadržování vody
Problémem pøedevším v letních obdobích se s pravidelností stává v Suchých Lazcích sucho.
Chceme poskytnout dotace pro naše obèany na 1000 litrové barely na zadržování vody.
Dotace by byla vždy poskytnuta na základì splnìní podmínek, které by stanovili noví
zastupitelé v zastupitelstvu mìstské èásti Suché Lazce.
Estetická úprava kontejnerových stání + navýšení poètu kontejnerù
Udìláme naše kontejnerová stání esteticky hezèí a navýšíme opìtovnì poèty kontejnerù
v Suchých Lazcích.
Archiv na úøadì
Zrekonstruujeme souèasný prostor pùdy obecního úøadu a vytvoøíme zde archiv Suchých
Lazcù, dále pak odkladný prostor pro potøeby obecního úøadu a malé muzeum Suchých
Lazcù. Vytvoøíme také digitální archiv http://archiv.suchelazce.cz, který bude obsahovat
digitální kopie historických dokumentù, informace a fotografie o Suchých Lazcích. Tento
archiv bude pøístupný celé veøejnosti pro bádání na internetu.
Rozšíøení služeb obecního úøadu – czechpoint, ovìøování podpisù
O tyto služby jsme chtìli rozšíøit služby již ve volebním období 2014 – 2018, ovšem po
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Body volebního programu
Zadání projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci ulice Na Pískovnì
Jsme si vìdomi technického stavu ulice Na Pískovnì, ovšem je zde jasná realita a ten fakt, že
dokud nebude zrealizována splašková kanalizace, není možné zapoèít rekonstrukci ulice Na
Pískovnì. Rádi bychom ale docílili pøípravy rekonstrukce a k tomu je nutná projektová
dokumentace se stavebním povolením. Ve volebním období 2018 – 2022 bychom tedy vyøešili
pøípravu rekonstrukce.
Oprava vjezdu v centru obce u moštárny
Tento bod je projektovì nachystán, ale již nezbyl èas na realizaci ve volebním období 2014 –
2018. Dokonèíme tuto opravu, která dá okamžitì nový nádech centru Suchých Lazcù v roce
2019.
Kompletní rekonstrukce vjezdu do hasièárny + kontejnerového stání + výsadba nové
zelenì v pøilehlém parku
Tento bod byl taktéž pøedpøipraven na realizaci ve volebním období 2014 – 2018 i s rezervací
finanèních prostøedkù, bohužel již nebyl èas na faktickou realizaci. Dokonèíme tuto rekonstrukci v roce 2019.
Vytvoøení klidové zóny a lesoparku na Pøerovci v prostoru za Sedlinkou
Chceme pokraèovat v myšlence revitalizace celého prostoru v minulosti zamýšleného areálu
zdraví na Pøerovci. Rádi bychom získali dané pozemky do majetku mìsta a vytvoøili zde
klidovou zónu s lesoparkem. Samotnou podobu budeme diskutovat s obèany.
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dešovou kanalizaci) a dále pak Suché Lazce nemají v urèitých èástech dostateènì propustné
podloží, které je nutnou a nedílnou podmínkou pro udìlení souhlasu pro instalaci domovní
èistièky odpadních vod. U domovních odpadních èistièek narážíme ještì na jeden zásadní
problém a to je ten, že v pøípadì jakékoliv
poruchy èistièky jdou všechny náklady za
majitelem èistièky, což je majitel nemovitosti,
ke které je èistièka instalována. To mùže
zpùsobit velké náklady pro domácnosti, které
ale v pøípadì jakéhokoliv centrálního systému
zpracování splaškových vod nehrozí. Osobnì
systém domovních èistièek odpadních vod
považuji za nejproblematiètìjší a jako
starosta obce ho vnitønì rozhodnì nemohu
doporuèit našim spoluobèanùm k realizaci.
Další variantou, kterou jsme chtìli zkusit
zrealizovat v Suchých Lazcích, je tzv. "hybrid",
a to ta varianta, že bychom postavili prozatím
pouze centrální èistièku odpadních vod
a zakoupenými obecními auty na splašky bychom vozili z Komárova, Podvihova a Suchých
Lazcù splašky ze žump do centrální èistièky odpadních vod. Bohužel tato varianta naráží na
zásadní problém v tom, že èistièka funguje pouze v pøípadì, že splašky do èistièky teèou
"èerstvé" nikoliv usazené ze žump. Takto tudíž v žádném pøípadì nelze provozovat èistièku.
Celkovì, po všech získaných zkušenostech se zpracováním splaškových vod, Vám
mohu s èistým svìdomím doporuèit pouze jedinou variantu, která je pro Vás z hlediska
údržby, ceny za stoèné a možnostech legislativy, a to je realizace centrální èistièky
odpadních vod. Celé problematice jsme se vìnovali také v rámci veøejného
projednávání v sále Hostince U Baly. Jsem velmi rád, že problematiku zpracování
odpadních vod zaèalo naplno vnímat i vedení mìsta a celá politická reprezentace a realizace
èistièky odpadních vod v Suchých Lazcích je blíže než kdy jindy. Na zaèátku mého funkèního
období jsem byl velmi skeptický pøedevším z dùvodu vysoké poøizovací ceny. Ovšem po
zpøísnìní zákona o odpadních vodách je realizace èistièky mnohem blíže.
Výstavba moderního dìtského høištì
Jestli v rámci hesla Spoleènì pro Suché Lazce máme být na co hrdi, potom to je jednoznaènì
naše nové a moderní dìtské høištì pøi ZŠ a MŠ v Suchých Lazcích. Pøevážná èást všech prací
probìhla v rámci veøejných brigád a bylo odpracováno celkem 1 725 hodin a úèastnilo se více
než 72 brigádníkù. Pøièemž odhadovaná cena realizace firmou i s prostorem pøed školou by
se pohybovala cca kolem 5 000 000 Kè (odhad je poèítán z reálných cen obdobných høiš svojí
velikostí a vybavením realizované stavebními firmami) a my jsme to zvládli za cenu nižší, než
jsou 2 000 000 Kè, což je obrovský úspìch a patøí velké díky všem, kteøí se na této realizaci
podíleli! Samozøejmì ten fakt, že jsme realizovali dìtské høištì svépomocí, si vybral jednu
velkou daò, a to je délka realizace. Ovšem tento negativní fakt myslím plnì vyvažuje celková
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podoba dìtského høištì. V souèasnosti probíhají již poslední práce, které ale nemají vliv na
fungování høištì, jako jsou natírání starších dìtských atrakcí, výmìna basketbalových košù èi
dodìlávky na pergole nad pískovištìm. Rád bych zde sdìlil, že všechny dìtské atrakce
samozøejmì podléhají certifikaci, a proto všechny atrakce zhotovovala spoleènost Technické

služby Opava s.r.o (vítìz výbìrového øízení),
kromì jedné naší atrakce "Zamèisko" (hrad),
která byla zhotovena svépomocí, ale taktéž
podléhá nároènosti na podmínky dle ÈSN
norem a daná atrakce má schválený statický
posudek dle ÈSN norem, dále pak
mechanický prvek (skluzavka) byl vyroben
spoleènosti s certifikací. Všechny materiály
jsou zdravotnì nezávadné a celá atrakce má
potvrzení bezpeènostního technika, že
splòuje ÈSN normy na bezpeènost hracího
prvku na dìtských høištích. Celkovì obec na
realizaci dìtského høištì a prostorem pøed
školou vyèlenila ze svého rozpoètu 1 100 000
Kè. Dále na materiál pak byla využita výhra
v rámci Nápadù pro Opavu 2017 ve výši 170 000 Kè, dále pak cca 150 000 Kè poskytla škola,
30 000 na materiál poskytl fond starosty, cca 70 000 Kè poskytl na materiál Vít Halška, 50 000
Kè na materiál poskytl Lukáš Urbanec, 15 000 Kè na materiál poskytl Petr Žùrek, 20 000 Kè
poskytl dárce který nechce být jmenován a velké množství drobností, které poskytli brigádníci.
Mám z této akce upøímnou radost a zároveò tento projekt pøesnì ukázal, jaké jsou
možnosti naší obce a co spoleènými silami umíme dokázat. Myslím, že takovou
angažovanost nám mùže závidìt mnoho obcí a já chci moc podìkovat všem, kteøí se na
této akci podíleli.

Zapoèít diskuzi nad budoucím smìøováním mìstské èásti Suché Lazce
Velká diskuze se vede v rámci života v Suchých Lazcích, zda je lepší být samostatnou obcí, èi
nikoliv - tedy zùstat jako mìstská èást pod mìstem Opavou. Chceme ve volebním období
2018 – 2022 zapoèít debatu o této problematice a nezávislými analýzami sdìlit našim
obèanùm nezkreslené informace o tom, co by znamenalo stát se samostatnou obcí, anebo
naopak nadále zùstat mìstskou èástí pod mìstem Opavou.
Nedovolíme další rozšiøování prùmyslových zón v Suchých Lazcích
V souèasnosti stavbou další haly spoleènosti RKL byla využita poslední èást prùmyslové zóny
v rámci územního plánu. Vznikly tak dvì oblasti, a to oblast zóny RKL a zóny JZD a jeho okolí.
Nedovolíme další rozšiøování prùmyslových zón v Suchých Lazcích. Tak jako se bude
realizovat ozelenìní zelenou hradbou spoleènosti RKL, chceme docílit i ozelenìní areálu JZD
a jeho okolí.

Hlavní bod volebního programu
Víceúèelové høištì
Rádi bychom zrealizovali v Suchých Lazcích komplexní víceúèelové høištì, které by obèanùm
nabídlo sportovní vyžití. Naše vize je vytvoøení sportovního areálu v oblasti dnešního
obecního høištì a k dnešnímu workoutovému a dìtskému høišti bychom rádi vytvoøili "malou
umìlku", víceúèelový tenisový kurt, beachvolejbal, tréninkovou plochu s travnatým povrchem
a novým zázemím pro složky. Samotný návrh víceúèelového høištì musí projít veøejnou
diskuzí s obèany a složkami, tak, aby bylo docíleno konsensu mezi všemi dotèenými stranami.
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11. David Vavreèka - 37 let, pracovník v døevovýrobì, nezávislý kandidát
Tady v Suchých Lazcích jsem se narodil a žiji zde doposud. Již od
dìtství se aktivnì vìnuji hasièinì a jsem rád, že se v tomto sportu
mohu vìnovat dìtem a hlavnì svým dìtem. Jsem mimo jiné i èlenem
Zásahové jednotky SDH. Jsem rád, že tato jednotka pomáhá našim
spoluobèanùm, a už je to pøi nepøíznivých povìtrnostních
podmínkách èi letos pøi mimoøádnì velké likvidaci bodavého hmyzu.
Naše dìti se snažíme také vést k pøírodì. Chovám mimo jiné
papoušky a také i jiná zvíøata. Je to má velká záliba a mé dìti to také
baví. Své dìti rovnìž podporuji v sucholazeckém fotbale, který se
mimo jiné vìnuje i malým dìtem. Pohyb je zdravý a já jsem rád, že se
najdou lidé, kteøí se dìtem dokáží vìnovat. Pokud je to možné, pomohu v každé situaci. Rád si
se svou rodinou zajdu na jakoukoliv akci zde v obci, kde se vždycky pobavíme a jsme rádi, že
takové akce jako letní kino èi sportovní akce, nebo akce podobného duchu se zde v naší obci
objevují a zùstanou i nadále. Jsem velmi rád, že se zrekonstruovalo školní høištì. Naše dìti
ještì nìjakou dobu budou chodit zde do školky èi školy a toto høištì urèitì budou využívat.
Budu jen rád, když takových míst pro aktivní život dìtí bude víc, a za to velmi dìkuji nejen jako
rodiè, ale i jako èlovìk, kterému není lhostejné, jak se žije v naší krásné obci.

Volební program Spoleènì 2022!
Moderní a zdravá obec s dobrou adresou.
Strategické body volebního programu
Intenzivní boj za realizaci splaškové kanalizace v Suchých Lazcích
Od roku 2021 dle nové legislativy bude muset každý majitel bezodtokových jímek dokládat
vývoz tìchto jímek zpìtnì dva roky. Tzn. velmi vysoké navýšení domácích rozpoètù.
Jednoznaènì považujeme boj za realizaci splaškové kanalizace za nejdùležitìjší bod našeho
volebního programu a v následujícím volebním období chceme docílit jasné deklarace ze
strany mìsta, jaký bude postup pro Suché Lazce a kdy zaène realizace. Rádi bychom, aby se
Suché Lazce doèkaly realizace pøibližnì do pìti let.
Nadále bojovat a nedovolit realizaci jižního obchvatu Komárova
V boji proti jižnímu obchvatu Komárova rozhodnì nepolevíme a nadále soustøedíme své síly
proti realizaci jižního obchvatu Komárova spoleènì se spolkem Suché Lazce obèanùm
a advokátní kanceláøí, se kterou jsme spolupracovali doteï. Nechceme dopustit, aby Suché
Lazce mìly nálepku obce "PØES KTEROU VEDE TA DÁLNICE".
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Chodník na Pøerovci
Opìt investièní akce, která se povedla a je
velmi dobøe, že chodník na Pøerovci, který se
øeší od roku 2001, bude zrealizován a bude
sloužit pro bezpeènost a užitek všem
obèanùm a nejen jim. Akci realizace chodníku
na Pøerovci jste si vy, Sucholazeèané, sami
zvolili jako hlavní investici volebního období
2014 – 2018 v rámci veøejného projednávání
v sále Hostince U Baly. Celá pøíprava akce
trvala tøi roky a vyžádá si investici ve výši 5 000
000 Kè. Projektová dokumentace nakonec
stála 260 000 Kè. Na investici se finanènì
podílí Statutární mìsto Opava ve výši 2 600
000 Kè a zbytek investice uvolnilo
zastupitelstvo mìstské èásti Suché Lazce.
Trvání realizace je tøi mìsíce a souèástí stavby je i odkanalizování dešových vod
a oprava stávající dešové kanalizace.
Oprava ulice Na Pískovnì
Oprava ulice Na Pískovnì byla navržena
v rámci veøejného projednávání jako jedna
z hlavních investic ve volebním období 2014 –
2018. Nakonec jsme se rozhodli pro jinou
investici, a to chodníku na Pøerovci. Nadále
s touto investici již nebylo operováno ve
volebním období 2014 – 2018. Byla
provádìna pouze základní údržba živièného
povrchu a havarijního stavu chodníku.
Ovšem je zcela na místì konstatovat, že
celková rekonstrukce je v dohledné dobì
nutností. Tato dohledná doba je ovšem
limitována realizací kanalizace v Suchých
Lazcích. Poté je kompletní rekonstrukce
ulice Na Pískovnì reálná a nutná.
Zøízení transparentního úètu mìstské èásti
V rámci transparentnosti jsme došli v tomto volebním období nejdále, jak to jenom šlo. Každý
rok jsme Vás prostøednictvím našeho zpravodaje informovali o financování obce – kde byl
pøehled pøíjmù a výdajù obce v každém rozpoètovaném roce. Samozøejmì na webových
stránkách je vždy každý rok také zveøejnìn rozpoèet obce na každý kalendáøní rok. Taktéž na
našich webových stránkách je každý mìsíc zveøejòováno èerpání rozpoètu obce dle
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rozpoètových položek. V tomto roce 2018 jsme mìsíèní pøehledy èerpání rozpoètu doplnili
také o grafický pøehled èerpání rozpoètu. Kompletní pøehled naleznete na odkazu zde:
www.suchelazce.cz/clanky/hospodareni-obce. Suché Lazce konkrétnì samotný bankovní
úèet nevlastní a všechny platby jsou provádìny v rámci spoleèného úètu Statutárního mìsta
Opavy. Tzn., i kompletní úèetní služby nám zajišuje mìsto Opava. Transparentnost
veøejných financí považuji za základ fungování veøejné správy a jsem rád, že Suché
Lazce transparentnost podporují a samozøejmì také prakticky aplikují.
Založení tradice Sucholazeckého kulturního léta
Osobnì mám velkou radost, že se podaøilo založení tradice Sucholazeckého kulturního léta
a tento rok jsme zakonèili vinobraním již ètvrtý roèník. Sucholazecké kulturní léto nabízí
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nejen dìti, ale i dospìlé. Dùležité je také udržet tradice a spoleèenský život v obci. Jsem rád,
že mùžu být souèásti skupiny lidí, která svùj volný èas vìnuje nejen své rodinì a koníèkùm, ale
nezištnì i Suchým Lazcùm.

9. Vladimíra Lencová - 35 let, aranžérka, nezávislý kandidát
Mùj život je v mých 35 letech èím dál víc pestøejší, zajímavìjší a plný
radostí z každodenních malièkostí. Na prvním místì je stále moje
rodina, hlavnì dìti a manžel. Mám ráda svoji práci v kvìtináøství,
cestování, spoleèenské, kulturní a sportovní akce. Poslední 4 roky
ubìhly jako voda. Jsem ráda, že se podaøilo udìlat velký kus práce,
kterou jsme si stanovili. Více zelenì v obci, dìtské høištì,
spoleèenské akce a mnoho dalšího. To vše obèany spojuje jak pøi
realizaci, tak následnì na jejich úèasti. Samozøejmì vše nejde hned,
ale èasem a se správnými lidmi vìøím tomu, že dokážeme posunout
naši vesnici zase o kus dál. Od záøí povedu opìt Klub rodièù, který
poøádá akce pro naše dìti z místní školy a školky. Budu moc ráda za podporu a pomoc jak
obce, tak místních podnikù a firem, ale hlavnì budu ráda za velkou úèast na tìchto akcích.
Protože tyto akce jsou hlavnì pro dìti, které jsou naše budoucnost. Myslím, že všichni
chceme, a své dìtství prožijí venku s kamarády, na spoleèných akcích a mají na co
vzpomínat. Dìkuji za váš èas strávený nad tìmito øádky a za vaši podporu.

10. Lukáš Dener - 43 let, jednatel spoleènosti, nezávislý kandidát
Jmenuji se Lukáš Dener, je mi 43 let a jsem rodák ze Suchých Lazcù.
Vystudoval jsem støední stavební školu jako operátor stavební
výroby. V oboru jsem pracoval dva roky, poté jsem se zaèínal zabývat
prodejem nábytku z masivu. Od roku 2011 jsem jednatelem své firmy
NÁBYTEK DENER s.r.o., která se zabývá výrobou nábytku z masivu.
Jsem dvacet let ženatý a se svou manželkou Kateøinou vychovávám
dvì dìti. Žijeme spoleènì v mém rodném domì. Odmala se aktivnì
vìnuji sportu. Od páté tøídy jsem navštìvoval sportovní školu se
zamìøením na atletiku, kde jsem bìhal dlouhé tratì a po nástupu na
støední školu jsem pokraèoval s atletikou za Vítkovice. Souèasnì
jsem hrál fotbal za Suché Lazce až do svých ètyøiceti let. Nyní jsem trenérem družstva
dorostencù. Jsem rád, že v naší obci jsou ještì chlapci, kteøí se aktivnì vìnují fotbalu a nesedí
jen doma u poèítaèe. Tradice fotbalu v Suchých Lazcích je dlouhá a já bych rád pokraèoval
v tom, co tady vybudoval pan Miroslav Satke.
bohatý program pro naše sucholazecké obèany a jsem toho názoru, že kulturní život obec
velmi obohacuje, jelikož nabízí pøíležitost lidem k relaxu a setkávání s jinými lidmi. V rámci
Sucholazeckého kulturního léta jsme založili tradici roèníkù 4x Gulášfestu, 4x Pivního

stránka

6

19

http://spolecne2022.suchelazce.cz

http://spolecne2022.suchelazce.cz

stránka

davedesign - program str 18., 7.

377

377

Podrobný volební program ÈSSD. Mìstská èást Suché Lazce.

6. Pavel Nelešovský - 38 let, operátor výroby, èlen ÈSSD
Vyrostl jsem v Suchých Lazcích a chtìl bych zachovat ráz obce tak,
aby se rodáci i ti novì pøíchozí cítili v naší obci spokojenì. V minulém
volebním období jsme se snažili zpestøit kulturní život a zvýšit
bezpeènost v obci, ne vždy to bylo snadné, ale myslím si, že výsledek
stál za to. Za zmínku by stála výstavba oplocení høbitova, chybìjícího
chodníku na hlavní silnici, rekonstrukce školního høištì, výstavba
workoutového høištì i poøádání akcí rùzných spolkù v naší obci. Mám
pár dalších plánù, které bych rád v pøíštím období v naší obci
uskuteènil, a tím více zpøíjemnil život obèanùm. Dìlám to, èemu
vìøím, a dìlám to rád.

7. Darina Vašková - 40 let, operátorka výroby, nezávislý kandidát
Pøistìhovala jsem se do Suchých Lazcù pøed jednadvaceti lety
z dalekého Slovenska do Vaškovic rodiny. Narodily se mi dvì dìti.
Poèátek mého aktivního pùsobení v obci se zaèal odvíjet ve fotbale,
kde hrály obì dìti od svých pìti let. Tam jsem se seznámila se
spoustou obèanù ze Suchých Lazcù. Také jsem nastoupila do školky
jako èlen klubu rodièù a posléze se stala pøedsedkyní školské rady,
než mi odešlo mladší dítì do školy v Opavì. Ve škole i ve fotbale jsem
se snažila poøádat rùzné akce jak pro dìti, tak pro obec. Pracuji ve
spoleènosti Teva jako farmaceutický operátor. K mým koníèkùm patøí
rodina, zahrada a parta kamarádù, se kterými si øíkáme Kameni.
Spoleènì podnikáme rùzné výlety na Moravu za vínkem, na kolech po okolí, v zimì na lyže,
ale hlavnì se úèastníme obecních akcí. S manželem se snažíme udržovat lidové tradice,
a proto jsme se pøidali k sucholazecké mládeži a pomohli jim obnovit Pochování basy. Už asi
deset let navštìvuji Vaše domovy v rùzných kostýmech a veèer se Vám snažím starat
o zábavu. Pùsobení v obecním zastupitelstvu pro mì bude nìco nového a doufám, že pro Vás
obèany i pøínosného.

8. Josef Doboš - 34 let, finanèní poradce, nezávislý kandidát
Jako obèana Suchých Lazcù mne zajímá ochrana životního
prostøedí. Jedno pøísloví praví: "Spoleènost, která nièí pùdu, nièí
sama sebe". Proto chci zabránit rozšiøování prùmyslové zóny
a výstavby nesmyslných skladovacích hal. Budu bojovat proti
výstavbì jižního obchvatu, který by navždy nenávratnì poškodil
krajinný ráz a život v naší obci. Chtìl bych se zamìøit na úsporu
energií a využívání pøírodních zdrojù. Mám velmi blízko ke sportu,
proto budu podporovat veškeré akce a snahy pøitáhnout k pohybu
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festiválku, 3x Fotbalového turnaje, 3x Vinobraní, 11x Letních kin, 3x Den zemì, Výstava
mincí, 2x Výstava zahrádkáøù a dalších kulturních akcí, které poøádají naše spolky.
Sucholazecké kulturní léto je výstavní projekt Suchých Lazcù a byla by velká škoda
v této tradici nepokraèovat. Celkovì jsme Vám bìhem ètyø roèníkù kulturního léta
nabídli více než 40 akcí.
Poøádání veøejných debat s obèany
K transparentnosti a otevøenosti místní
veøejné správy patøí také veøejné debaty èi
projednávání. V Suchých Lazcích jste mohli
veøejná projednávání využít pøedevším pro
hlasování o hlavní investici mìstské èásti ve
volebním období 2014 – 2018. Dále pak jsme
poøádali veøejné projednávání v otázce
kanalizace v Suchých Lazcích a rovnìž pak
byl veøejným projednáváním komunikován
prostor u hasièárny, kde jsme navrhovali nové
dìtské høištì s posezením, ale výsledkem
veøejného projednávání bylo, že si zde
obèané spíše pøejí novou zeleò bez dìtského
høištì a obecní úøad tento výsledek plnì
respektuje. Veøejné debaty s obèany jsou dùležitou souèástí otevøenosti veøejné správy
a o dùležitých a strategických záležitostech by se mìlo rozhodovat spoleènì s obèany.
V Suchých Lazcích jdeme tímto smìrem.
Garantujeme, že mìstská èást a její zamìstnanci budou servisem pro naše
spoluobèany.
Celkovì Obecní úøad mìstské èásti Suché
Lazce a jeho zamìstnanci byli po celou dobu
ètyø let vedeni k tomu, aby jejich práce
odpovídala tomu, že jsou tady pøedevším pro
obec a všechna jejich práce reprezentuje
obec jako takovou. Obecní úøad významnì
zmìnil své fungování a také vnitøní interiér.
Nakoupili jsme nové vybavení obecního
úøadu, jako jsou audio reprobedny, projektor,
nové poèítaèe, tiskárny, nový nábytek
a samozøejmì nedílnou souèástí vzhledu je
také kvìtinové výzdoba. Upravili jsme
dispozice, kdy asistentka starosty má svoji
vlastní kanceláø a starosta také. Obecní úøad
také novì disponuje WI-FI pøipojením a veøejným internetem. Velkou radost mám z toho, že
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jsme hned ze zaèátku rozhodli v zastupitelstvu, že služby Èeské pošty zùstanou
v prostorách obecního úøadu a že jsme nedovolili, aby služby pošty pøešly do správy napøíklad
Jednoty èi jiného provozovatele, jelikož by to znamenalo razantní omezení služeb pro naše
obèany. S tím je spojena i další vìc, že v souèasnosti má již obecní úøad zamìstnance na plný
úvazek a mùže se opìt plnì vìnovat potøebám našich obèanù. V minulosti to bylo velmi
omezeno úøedními hodinami asistentky. Samozøejmì nesmíme zapomenout na další
zamìstnance, kteøí mají pod sebou technický úsek. Zajišujeme pro nì pravidelná školení,
zajistili jsme zamìstnancùm povinnou pracovní výbavu na léto i zimu. Investovali jsme velké
prostøedky do vybavení obce pro technický úsek (sekaèky, rekultivátory, náøadí a další
vybavení, které potøebují naši zamìstnanci pro fungování obce a nemusíme si ho již pùjèovat
od jiných zdrojù). Zajistili jsme také postupné navyšování finanèních prostøedkù pro platy
zamìstnancù. V období let 2015 – 2016 jsme získali cca 500 000 Kè na dotacích pro
zamìstnance tzv., VPPéèka z obecního úøadu. Zde bych velmi rád využil prostoru
a podìkoval všem zamìstnancùm Obecního úøadu mìstské èásti Suché Lazce za jejich
práci pro obec, jelikož odvedená práce je skuteènì vidìt a obec je velmi upravená, èistá
a v neposlední øadì i vstøícná, což je jejich zásluha.
Vytvoøili jsme nový web Suchých Lazcù www.suchelazce.cz, nástroje pro interaktivní
komunikaci mezi obèany, úøadem a složkami
Dne 15.11.2015 byla spuštìna nová verze informaèního portálu Suchých Lazcù. Webová
aplikace bìží více než 18 let a nabízí spoustu nových funkcí a informací pro obèany. Vývoj
nové aplikace trval pøibližnì 4 mìsíce a je za
poslední ètyøi roky stále zdokonalován. Nový
web pøedevším zkvalitnil a rozšíøil své
informace. Na stránkách je celá øada nových
funkcí a web mùže obsluhovat více redaktorù.
Hierarchie správy uživatelù umožòuje nyní
správcùm delegovat urèité èásti obsahu
jednotlivým redaktorùm. To umožòuje více
uživatelùm upravovat obsah a strukturu webu.
Nyní má pøístup k administraci webu 13
redaktorù. Veškerý obsah ze starého webu byl
vložen a pøeuspoøádán do nové aplikace. Od
roku 2015 nabízí web textové vyhledávání v
celém obsahu webu. Lze tak snadno na
stránkách najít jakoukoliv textovou informaci.
V aktualitách, kterých je více než 1352, jsou obèané informováni o událostech v obci,
kulturních akcích apod. V aktualitách lze také listovat zpìt do historie až do roku 1728. Jedná
se o unikátní øešení, které zatím nemá žádná obec na svìtì! Naší snahou je, aby web
pracoval jako "živá kronika", kde si každý obèan mùže dle potøeby najít událost a informaci,
která ho zajímá. Každý spolek a složka má v aktualitách svoji sekci s øadou èlánkù o jejich
èinnosti. Obsah stále doplòujeme o další novì nalezené historické události, které se týkají
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nese známky lidské pospolitosti, která se v dnešní komerèní dobì velmi rychle vytrácí. Díky
spoleèenským akcím jako je kulturní léto a øada brigád v Suchých Lazcích, které jsme za
poslední ètyøi roky pøipravovali, se spoleèenské vazby mezi lidmi ještì více stmelily. Dobrá
spoleèenská soudržnost mezi lidmi je jednou z nejvyšších hodnot, které v naší obci máme.
Rozhodnì to není samozøejmost. Dnešní doba je tvrdá, proto si musíme naše bohatství - jak
mezilidské, tak i to pøírodní, velmi dobøe chránit. Jedno indiánské moudro praví.: "Leè Zemi
dobøe. Nedìdíme Zemi od našich pøedkù, ale pùjèujeme si ji od našich dìtí."

4. Ing. Petr Žùrek - 36 let, servisní inženýr, nezávislý kandidát
Dùvod, proè jsem pøed ètyømi lety kandidoval do zastupitelstva naší
obce byl, že jsem se chtìl aktivnì podílet na rozhodování o dìní v naší
obci. Vaše dùvìra ve mì vložená mi umožnila být u všech zásadních
zmìn, které pøispìly k lepšímu bydlení v Suchých Lazcích. V minulém
období jsme všichni nasbírali cenné zkušenosti. Spoustu
spoleèenských a pøedevším investièních akcí se povedlo, ale zároveò
jsme dospìli ke zjištìní, že ne vše jde tak hladce, jak to na zaèátku
vypadá. A právì to je pro mì motivací pokraèovat v našem dalším úsilí
dotáhnout problémy do konce. I nadále bych byl rád pøi øešení
provozních požadavkù obce, smìøujících ke spokojenosti našich
obèanù. Jsem si vìdom stávajících problémù, jako je napøíklad oprava komunikací, øešení
komplikací s pøibližování se industriální zóny k obytné zónì, bezpeènost obèanù,
zabezpeèení fungujících složek v obci pro potøeby kulturního života obèanù, zajištìní dostatku
financí pro provoz obce a další. Není mi lhostejné ani okolí. Trvám na zachování okolní krajiny
i nadále tak, aby byla plná života a plnila svou funkci. Budu rád, pokud mi znovu umožníte být
souèástí obecního zastupitelstva. Budu se snažit vaši dùvìru nezklamat.

5. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková - 52 let, øeditelka ZŠ, nezávislý kandidát
Do Suchých Lazcù jsem se pøistìhovala pøed více než 24 lety a našla
jsem zde jak domov, tak práci, èehož si nesmírnì vážím. Jsem ráda,
že jsem získala velmi pøíjemné místo pro bydlení, život, výchovu
dcery i práci v základní škole, která je mi souèasnì i koníèkem. Pøes
deset let školu vedu jako øeditelka a práce s dìtmi je mnohdy
zábavnìjší a pøínosnìjší než s nìkterými dospìlými, se kterými se
bìhem své práce setkávám. V místním zastupitelstvu pùsobím již
nìkolik let a i tato práce mne naplòuje, nebo práce pro obec, která mi
dala možnost zde žít a pøijala mne mezi sebe, je vždy pøínosem pro
obì strany. Na Suchých Lazcích mi záleží, není mi lhostejné, jak a kde
budou dìti, které pøipravuji do života, trávit svùj rodinný i pracovní život. Prací pro obec i pro
školu spojuji své úsilí o bezpeènou, klidnou a perspektivní budoucnost nás všech.
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o nestereotypní práci v mezinárodním kolektivu, umožòující se stále uèit novým vìcem. Mezi
benefity patøí možnost home office práce a èasová flexibilita. Díky práci pro Tieto jsem se
nesèetnìkrát dostal do Skandinávie nebo tøeba Amsterdamu a mìl možnost seznámit se
s mentalitou jejich obyvatel. Ovšem, všude dobøe, doma ...
Nejen v posledních ètyøech letech, ale i pøed nimi a v budoucnu bude potøeba, aby obec mìla
partu lidí, kteøí potlaèí vývoj v obci dopøedu. Nejde samozøejmì jen o zastupitelstvo, které je
k tomu primárnì pøedurèeno obèany díky v nì vloženou dùvìru. Tímto bych chtìl podìkovat
partì hic, která bez ohledu na svùj volný èas obìtovala myšlence vybudování nebo
zdokonalení obce stovky hodin soukromého èasu. A vìøte, že hlášky typu "Já mám robotu
doma" nebo "Proè jste neøekli" padaly a ještì padat budou. I výtky "Vedete to špatnì" a "Ja
bych to dìlal jinak" vedou k zamyšlení, na druhou stranu, každý má možnost jít do toho s námi.
Ovšem, taková pìkná veøejná brigáda, na které se sejdou tøi generace lazeckých obèanù, to
zahøeje u srdce všechny zúèastnìné. Proto ještì jednou dìkuji a klobouk dolù pøed všemi.
Jsem rád, že toho mohu být souèástí. A to nejlepší nakonec, když na to zbude èas. Odpoèinek
na chalupì, pìknì s mými ètyømi babami. Pohoda beskydských hor, procházky, houbaøení,
noèní rozjímání o životì, èerné a bílé a vùbec. Cyklistické vyjížïky s partièkou Kamenù.
Posezení u vínka na Vinobraní. Grilování u dobrého filmu v letním kinì. Gulášek pøed kácením
máje. Romantika u vybagrované pøehrady. Radost vzpomenout. Rád bych proto, aby obec
zùstala pokud možno stále sjednocená bez zásahu vnìjších vlivù, které se bohužel na nás øítí,
znovu nìco udìlal. Zastupitelsví ale popravdì øeèeno pro to není to nejdùležitìjší. Chce to
srdce.

3. David Závìšický - 43 let, web designer, nezávislý kandidát
Jsem 43 letý sucholazecký rodák a obèan. Mám skvìlou ženu a dvì
"fajne" dìti, které jsou mým svìtem. Od roku 2000 jsem živnostník
a zamìøuji se na grafický design a webové aplikace. Bìhem své
profesní dráhy jsem mìl možnost pracovat na øadì zajímavých
projektù a jsem také autorem vìtšiny z nich. Suché Lazce mám moc
rád. Posledních 18 let se vìnuji také historii pøevážnì pak historii naší
obce. Systematicky vytváøím ucelený soubor historických událostí,
informací a fotografií o naší obci, které se chystám do budoucna
zveøejnit pro širokou veøejnost v pøipravovaném projektu
http://archiv.suchelazce.cz. Žijeme v úžasné dobì, kdy se díky
technologiím jako je internet mùžeme snadno a rychle dozvìdìt témìø jakoukoliv informaci.
O tom se našim pøedkùm ani nesnilo. Na našem sucholazeckém webu, který se za tu dobu
znaènì zdokonalil, se mùžete dozvìdìt vyèerpávající informace o naší obci. Databáze
a informace se neustále doplòují a rozšiøují.
V rámci posledních ètyø let se nám podaøilo splnit všechny body volebního programu a stálo to
mnohé z nás velké úsilí. I když èas vìnovaný obci byl obrovský, není èeho litovat. Podaøilo se
naši obec znaènì zvelebit. Chtìl bych spoleènì s pøáteli pokraèovat v naší práci dál
a posunout vývoj naší obce zase o kousek dopøedu. Jsem velmi rád, že naše obec v sobì stále

Spoleènì 2022! Moderní a zdravá obec s dobrou adresou!

naší obce. Web má úøední desku Suchých Lazcù, která obsahuje pøedevším zápisy,
rozhodnutí a jiné dokumenty. Úøední deska je rozdìlena na dvì èásti: informace Opava
(obsahuje 74 záznamù) a informace ze Suchých Lazcù (má více než 312 záznamù). V modulu
"Hlášení místního rozhlasu", najdou obèané všechna hlášení rozhlasu od 22.8.2000 do
souèasnosti (více než 373 hlášení rozhlasu). Na stránce "Rezervace kulturního zaøízení" (se
180 záznamy), lze snadno ovìøit volné termíny kulturního domu, které má na starost
asistentka starosty. Na stránce "Kalendáø akcí" se prùbìžnì aktualizují kulturnì spoleèenské
akce. Lze si v záznamech listovat také do minulosti až do roku 1886 (celkem je v databázi 712
událostí). Kulturní akce v obci jsou vkládány i dodateènì, když se podaøí ovìøit z historických
pramenù nìjakou událost. Kalendáø akcí také slouží jako cenná pomùcka pro historiky. Pokud
najdete na webu nìjakou chybu nebo chcete nìco doplnit, použijte "kontaktní formuláø", který
je témìø na každé stránce. Na stránce "Ankety" se prùbìžnì obèanù ptáme na názory
k urèitým tématùm (cca 16 záznamù). Dotazy mají charakter informativní a statistický. Další
rozsáhlou èást webu tvoøí "fotogalerie", ve které zaznamenáváme fotografie z každé
významné kulturnì spoleèenské akce (v databázi je 188 galerií, z nichž každá má více než 30
fotografií). Fotogalerie je do znaèné míry propojena s aktualitami a vìtšina fotografií je právì
v aktualitách. Databáze s fotografiemi se doplòuje i zpìtnì, pokud se podaøí získat fotografie
z historie. Na stránce "Historie", která je již nyní pomìrnì obsáhle zastoupena pøedevším
kronikami z let 1914 až 1968, kroniky samotné obsahují minimálnì 648 stran. Na stránce
"Obecní úøad" v podstránce "Zápisy" také
mùžete najít všechny zápisy ze zastupitelstev
až do roku 2001! (prùbìžnì doplòujeme
i starší, když se je podaøí najít). Na stránce
"Zpravodaj" najdete všechny zpravodaje až
do roku 2000, které se podaøilo archivovat.
(Stále hledáme zpravodaje z let 1991-1999.)
Web obsahuje také "Smuteèní desku" pro
zveøejòování smuteèních oznámení. Na
stránce "Rezervace Strážnice" najdou
obèané seznam rezervací a akcí na Strážnici.
V rámci volebního programu z roku 2014
"Transparentní Suché Lazce" vznikla stránka
"Informace o hospodaøení obce Suché
Lazce," na které jsou obèasné detailnì
informování o hospodaøení obce. Stránka "Projekty Suché Lazce" obsahuje seznam projektù
od roku 2014, které se realizují nebo již byly realizovány. V každém projektu se mùže obèan
detailnì seznámit s jeho stavem a prùbìhem. Dále web obsahuje více než 121 èlánkù
k rùzným tématùm. Web Suchých Lazcù je tak úèinným nástrojem pro obèany a rodáky,
jak kontrolovat zastupitelstvo a detailnì sledovat dìní v obci. Celou snahu, která je
vložena do toho, aby webové stránky obce byly perfektnì zpracovány, je nutno
opravdu ocenit a já chci touto cestou podìkovat našemu hlavnímu administrátorovi
Davidu Závìšickému, který k našemu sucholazeckému webu doslova pøistupuje jako
k životnímu poslání.
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Prosadili jsme místní referendum ve strategické otázce budoucnosti Suchých Lazcù
Jak jsem se již zmiòoval výše, referendum
a veøejná projednávání považuji za nedílnou
souèást života v obci, a my jsme v Suchých
Lazcích využili institutu referenda skrze
stavbu jižního obchvatu Komárova, kde jsme
dali jasnì najevo, že si tady stavbu
nepøejeme. Další otázkou referenda dle
našeho volebního slibu mìlo být hlasování
o kanalizaci a jejich možnostech v Suchých
Lacích. Jak jsem již ale psal výše, tak s èistým
svìdomím Vám Sucholazeèanùm mohu
doporuèit pouze jedinou variantu, a to je
realizace centrální èistièky odpadních vod,
což nevyžaduje žádné hlasování v rámci
místního referenda.
Angažovanost obèanù v rámci fungování mìstské èásti Suché Lazce
Dali jsme jasný signál obèanùm, že jsme
otevøený úøad všem, kteøí chtìjí v rámci svého
volného èasu pomáhat s rozvíjením obce.
Zapojilo se Vás do veøejných brigád a dalších
druhù pomoci obci opravdu hodnì. Musím
øíci, že prostøednictvím veøejných brigád jsme
obecnímu rozpoètu ušetøili cca takovou
èástku, kterou jsme využili pro opravu
Kulturního zaøízení, což je èástka 1 600 000
Kè. Seznam veøejných brigád najdete na
našem webu a za sebe vìøím, že mohu øíci
i za celé zastupitelstvo, že Vám všem velmi
dìkujeme, že si umíte najít volný èas
a vìnovat se veøejným brigádám, které
jednoznaènì mají kladný vliv na rozvoj obce.

Spoleènì 2022! Moderní a zdravá obec s dobrou adresou!

Pøedstavení kandidátù:
èíslo 1. - Èeská strana sociálnì demokratická

1. Mgr. Petr Oriešèík - 35 let, starosta mìstské èásti, èlen ÈSSD
Vážení spoluobèané, pøesnì pøed ètyømi lety jste dali v komunálních
volbách 2014 svými hlasy šanci kandidátní listinì pod mým vedením
a s volebním programem pod heslem Spoleènì pro Suché Lazce
spravovat naši mìstskou èást. Uplynuly ètyøi roky a v øíjnových
volbách 2018 budeme pøed Vámi "skládat" úèty a ucházet se
o podporu na další volební období, tj. 2018 – 2022. Osobnì jsem
pøesvìdèen, že se nám podaøilo Suché Lazce výraznì oživit kulturnì
i spoleèensky a fungování mìstské èásti více pøiblížit potøebám
našich obèanù. V uplynulých ètyøech rocích jsme také jednoznaènì
dokázali, že umíme pracovat pro heslem Spoleènì pro Suché Lazce
a nejvìtším dùkazem toho je nové a skuteènì moderní dìtské høištì pøi ZŠ a MŠ. Pro
následující volební období jsme si pro Vás pøipravili opìt volební program, který samozøejmì
navazuje na úspìchy z volebního období let 2014 – 2018 a rádi bychom opìt posunuli Suché
Lazce na pomyslné lace dále a výše, jelikož bezpochyby je mnoho oblastí a vìcí, které je
nutné zlepšit, upravit, zmodernizovat èi úplnì novì zrealizovat. Pro následující volební období
jdeme do komunálních voleb s heslem Spoleènì 2022! Moderní a zdravá obec s dobrou
adresou! Pakliže Vás, milí spoluobèané, náš volební program zaujme, prosím podpoøte naši
kandidátní listinu v následujících komunálních volbách, které se budou konat 5. – 6. øíjna
2018. Pøedem dìkuji za Vaši podporu!

2. Ing. Václav Skuplík - 42 let, senior solution consultant - reporting, nezávislý kandidát

Zasadili jsme se o intenzivnìjší komunikaci s vedením mìsta Opavy
Tento slib byl velmi dùležitým bodem našeho volebního programu, jelikož jsme mìstskou èástí
a máme nad sebou "velkého bratra", se kterým je velmi dùležité komunikovat. Všechny
mìstské èásti a jejich zástupci se celé ètyøi roky scházeli s vedením mìsta a samozøejmì
Suché Lazce byly souèástí tohoto jednání. Jako starosta jsem se zúèastnil za 4 roky cca 30
jednání s vedením mìsta. Výsledkem této komunikace je samozøejmì radikální zmìna ve
financování mìstských èástí a jejich výše rozpoètu. Všechny mìstské èásti dokázaly

Narodil jsem se lazeckému rodákovi stejného jména pøed 42mi lety.
Stále trvající mládí jsem prožil na rodinném statku. Vychodil naši
obecní školu, poté Strojní prùmyslovku a posléze FEI na VŠB
Ostrava. Vzhledem ke svému pøesvìdèení jsem nastoupil civilní
službu a poté se zaøadil do pracovního procesu. Než jsem se staèil
kariérnì rozjet, byla tu rodina. S Peou jsme se u jedné dcery
nezastavili. Aktuálnì jsme na tøech. Díky rodinì a jejímu zázemí jsem
schopen a zároveò nucen dìlit své aktivity do nìkolika zájmových
oblastí. Pøes nìkolik zamìstnavatelù jsem si našel cestu ke
stávajícímu skandinávskému service providrovi Tieto, který má
v Ostravì pøes dva a pùl tisíce zamìstnancù a zároveò patøí k nejvìtšímu zamìstnavateli
v oboru v našem kraji. Tvoøíme malý team starající se o reporting v oblasti námi
poskytovaných služeb pro všechny naše klienty, tvoøící vìtšinu skandinávského trhu. Jde
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- Založení tradice Kulturního léta v Suchých Lazcích
- Poøádání veøejných akcí mimo Kulturní léto (zabijaèkové hody, výstava ovoce, Den Zemì,
rozsvícení stromeèku, rozsvícení betlému v centru obce, adventní koncert v kapli – vše bylo
založeno jako tradice ve volebním období 2014 – 2018)
- Referendum k jižnímu obchvatu Komárova
- Kompletní výmìna kanalizaèních vpustí na ulici Ve Dvoøe a U Kašny
- Zachování všech služeb Èeské pošty v prostorách obecního úøadu
- Zvýšení poètu kontejnerù na tøídìný odpad a zelený odpad
- Instalace poulièního osvìtlení na ulicích Na Pískovnì, Ve Dvoøe, u RVR, Na Strážnici,
u sv. Jana ... apod.
- Kolaudace pøístavby hasièárny (po realizaci nebyla zkolaudována)
- Kolaudace autobusových zastávek na Pøerovci (jejich realizace musela být nìkolikrát
upravována – pøevzali jsme ještì z volebního období 2010 – 2014)
- Vybavení zásahové jednotky Suchých Lazcù (nakoupeny profi pøilby, rukavice, obleky
a vybavení)
- Veøejné brigády (svépomocí, jsme dokázali ušetøit nemalé finanèní prostøedky, které jsme
následnì mohli použít na opravu kulturního zaøízení)
- Výsadba zelenì v obci (300 stromù, 200 okrasných keøù a prosazení zelené hradby u RKL,
túje u høbitova, lípy u køíže smìr Komárov)
- Instalace informaèních tabulí na moštárnì
- Nákup 8 nových lavièek pro obecní úèely (centrum obce a pøedprostor školy)
- Nákup nových košù do centra obce
- Kompletnì nová webová prezentace Suchých Lazcù
- Zvýšení finanèních prostøedkù na platy zamìstnancù + zajištìní stravenek pro zamìstnance
na plný úvazek
- Získání dotací na pracovní místa z Úøadu práce v Opavì
- Pøedláždìní chodníku ulice Májová, Pøerovecká
- Poskytnutí finanèních prostøedkù na opravy na obecním høišti (elektroinstalace, nové
støídaèky, zastøešení tribuny, nákup nových sítí)
- Nákup vybavení na obecní høištì fotbalové branky, svìtelná tabule
- Bezplatná právní poradna v Suchých Lazcích a mnoho dalších drobností, a nejen drobností,
které pomohly lidem v Suchých Lazcích. Samozøejmì jsou i vìci, které se nestihly dokonèit a
jsou pøipraveny k realizaci. Z tìch zásadních vìcí je to napø. oprava vjezdu v centru obce u
domù Vìntusových a Plachkých a dále pak kompletní oprava vjezdu do hasièárny s opravou
kontejnerového stání a výsadbou nové zelenì v pøilehlém parku. Nezbyl také èas na doøešení
možnosti odkupu èi smìny pozemkù na Pøerovci v lokalitì za Sedlinkou, kde jsme chtìli celou
lokalitu vyèistit a vytvoøit klidovou zónu s lesoparkem.
Vážení a milí spoluobèané, malé ohlédnutí za tím, co se v Suchých Lazcích povedlo, jste
si již pøeèetli a samozøejmì nechávám na Vás zhodnocení toho, zda to bylo èi nebylo
málo, moc, èi tak akorát. Každopádnì, pokud se Vám naše práce ve volebním období
2014 – 2018 líbila a souhlasíte s ní, prosím, podpoøte nás v komunálních volbách 2018.
Volte è. 1. Dìkujeme!

Spoleènì 2022! Moderní a zdravá obec s dobrou adresou!

spoleènými silami v tomto volebním období 2014 – 2018 zmìnit Statut mìsta, který urèuje
rozpoèty jednotlivých mìstských èástí, a tím pádem Suché Lazce mají roènì v rozpoètu
v souèasnosti cca o 2 000 000 Kè více než v roce 2014. Toto je fakt, který významnì
pomáhá mìstským èástem v jejich rozvoji. Zde bylo jednoznaènì dokázáno, že
spoleèným dialogem mìstských èástí a mìsta Opavy lze dosáhnout mnohé. Intenzivní
jednání s vedením mìsta jsem osobnì vedl ještì na jedné úrovni, a to byla investice do
chodníku na Pøerovci. Podaøilo se zajistit financování i na tuto stavbu a já tímto dìkuji
vedení mìsta Opavy za konstruktivní jednání, pøi kterém se podaøilo mimo rozpoètové
peníze získat ještì dalších 2 600 000 Kè.
Bezpeèné a pøírodì bližší Suché Lazce
Suché Lazce mají z hlediska pøírody jednu obrovskou výhodu oproti jiným mìstským èástem
a to je ta, že sousedí s lesem, a tím pádem èást katastrálního území Suchých Lazcù tvoøí
plnohodnotný les. Naše politika v tomto volebním období byla z hlediska pøírody a pøedevším
výsadby zelenì velmi intenzivní a dùkazem toho je výsadba více jak 300 nových okrasných
a ovocných stromù a to pøedevším kolem hlavní cesty na ulici Pøerovecká. Dále pak jsme
vysázeli novou zeleò v centru obce a také v pøedprostoru naší školy. Celkovì jsme zasadili cca
200 nových okrasných keøù po celé obci. Vysázeli jsme také novou øadu tújí na høbitovì
a dále pak jsme vysázeli nové vzrostlé lípy
U Køíže smìrem do Komárova. Taktéž se nám
povedlo zajistit osázení zelené hradby, která
v budoucnu zastíní z jižní strany celou
spoleènost RKL. Tato zelená hradba bude
dlouhá více jak 130 m a široká 15 m. Co se
týká bezpeèí v Suchých Lazcích, bohužel
Suchých Lazcím se v tomto volebním období
nevyhýbaly obèasné krádeže, ovšem
mùžeme konstatovat, že Suché Lazce jsou
bezpeènou obcí a ve spolupráci i s mìstskou
a státní policií jsme jako obecní úøad
nìkolikráte spolupracovali v pøípadì, že jsme
dostali tip ze sousedních obcí na možný
pøedpoklad krádeží v Suchých Lazcích.
Problémem v Suchých Lazcích je parkování na hlavní cestì a to pøedevším na chodnících.
Tuto záležitost øešilo zastupitelstvo obce a vyzvalo mìstskou policii k intenzivnìjší kontrole
naší mìstské èásti. Na 100 % se daná záležitost urèitì nevyøešila, ale rozhodnì došlo
k posunu a lidé se více snaží parkovat ve svých dvorech než na veøejném chodníku, za což
dìkuji. Co se týká poulièního osvìtlení, zajistili jsme instalaci nových svìtel na ulici Na
Pískovnì, u sv. Jana, na Strážnici, u spoleènosti RVR, na ulici Ve Dvoøe a dále pak jsme
zintenzivnili osvìtlení celé hlavní ulice Pøerovecké.
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Volte è. 1.

Darina Vašková
Lukáš Dener

Ing. Petr Žùrek
Pavel Nelešovský

Mgr. Petr Oriešèík

Vladimíra Lencová

Podpora spolkù v Suchých Lazcích
Ve volebním období 2014 – 2018 byla podpora spolkù v Suchých Lazcích ze strany
sucholazeckého zastupitelstva rekordní. Podpora spolkùm je velmi dùležitou èinností
zastupitelstva každé obce. Spolky spoleènì s obcí zajišují volnoèasové aktivity pro obèany
Suchých Lazcù a sdružují obèany v zájmových spolcích, a proto je podpora spolkù nesmírnì
dùležitá. Pøikládáme pøehled podpory pro spolky v jednotlivých letech.
Spolek
TJ Suché Lazce
SDH Suché Lazce
Støelecký klub
AVZO Skala TSÈ ÈR
Klub dùchodcù
MS Hošata

2015
190.000
70.214
51.900
42.500
24.000
25.000

2016
190.000
73.000
43.300
33.500
24.000
0

2017
190.000
73.000
36.300
47.500
25.000
0

2018
200.000
68.000
53.000
25.500
30.000
30.000

celkem Kè
770.000
284.214
184.500
149.000
103.000
55.000

Kontejnerová stání na zelený odpad a na tøídìný odpad
Pro obèany jsme zajistili více kontejnerù na tøídìný odpad. Celkovì se v Suchých Lazcích
zvýšil poèet kontejnerù na tøídìný odpad o sedm. Suché Lazce také intenzivnì bojovaly o to,
aby mìsto Opava zajistilo bionádoby na zelený odpad a je velmi dobøe, že se tento plán podaøil
a v mìsíci listopadu 2018 Vám budou rozváženy hnìdé plastové popelnice na zelený odpad.
Co se týká kontejnerù na zelený odpad, v roce 2018 jsme také zvýšili poèty kontejnerù na pìt
každý mìsíc a dále pak jsme na jaøe a na podzim pøi úklidech dále zvýšili objednávku z pìti na
sedm. Mimo tøídìný odpad a zelený odpad jsme každý rok také zajistili svoz nebezpeèného
odpadu. Jsem velmi rád za iniciativu složek, které každoroènì poøádají svoz železného šrotu

Ing. Václav Skuplík

Mgr. Martina Škrobánková

David Závìšický

David Vavreèka

Josef Doboš ml.

a novì musím podìkovat našim hasièùm za iniciativu v rámci svozu elektroodpadu. Všechny
tyto akce jsou velmi potøebné.

Malá rekapitulace co se povedlo
- Stavba chodníku na Pøerovci spoleènì s odkanalizováním dešových vod
- Stavba moderního dìtského høištì pøi ZŠ a MŠ Suché Lazce
- Oprava Kulturního zaøízení v Suchých Lazcích (kompletní oprava støechy, odpadù, interiéru,
sociálního zaøízení a vybavení)
- Stavba workoutového a dìtského høištì na obecním høišti v Suchých Lazcích s novým
posezením
- Rekonstrukce chodníku na ulici Ke Strážnici - Kompletní rekonstrukce památníku obìtem I.
a II. svìtové války
- Kompletní oprava køíže u Základní a Mateøské školy v Suchých Lazcích (koordinace)
- Kompletní oprava vjezdù do ulic Sedlická, Støední, Májová a Na Štìpnici se snížením obrub
chodníkù
- Kompletní výmìna plotu na høbitovì
- Poskytnuta dotace 50 000 Kè na opravu vchodu do Kaple Andìlù strážných
- Kompletní oprava vchodu na Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce
- Vybavení interiéru Obecního úøadu mìstské èásti Suché Lazce (nábytek, WI-FI, poèítaèe,
tiskárny, audio vybavení, veøejný internet atd.)
- Rekonstrukce elektroinstalace na obecním úøadì a v moštárnì
- Oprava komunikace ke drùbežárnì
- Vyèištìní propustkù dešových kanalizací smìr Komárov a smìr Štítina
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