Vážení spoluobčané!
Počátkem měsíce října tohoto roku se budou v naší republice konat volby do obecních
zastupitelstev.
A v říjnu to také bude 7,5 let, kdy bylo zvoleno v naší obci stávající zastupitelstvo, kterým
jsem byla pověřena vykonávat funkci starostky. Snažila jsem se tuto pozici vykonávat
s velkým respektem k Vám, občanům naší obce, a s maximálním úsilím pro celou obec.
Nyní jsem se rozhodla, že v nastávajících komunálních volbách již kandidovat nebudu. Stejně
tak se rozhodl znovu nekandidovat i místostarosta pan Pavel Vítek. A přesto, že se ostatní
zastupitelé zatím ke své případné kandidatuře do budoucího zastupitelstva závazně
nevyjádřili, je zřejmé, že bude potřeba do vedení a správy obce získat „novou krev“. A to buď
ve spolupráci se stávajícími zastupiteli, pokud se rozhodnou znovu kandidovat, nebo
vytvořením jiné, nezávislé kandidátní listiny. Do voleb sice zbývá ještě několik měsíců, ale
přesto bych již nyní tímto dopisem ráda vyzvala ty z vás, kteří máte zájem o organizování a
řízení věcí veřejných, abyste zvážili možnost se aktivně podílet na vedení obce. Široká
podpora Vás, občanů obce, při přípravě a organizaci investičních a společenských akcí v době
mého působení ve funkci starostky mě přesvědčila o tom, že je v Lazníčkách hodně šikovných
lidí, kteří by se mohli tohoto úkolu zhostit. Abychom nenechali vedení obce správci
určenému Ministerstvem vnitra tak, jak se již dvakrát v novodobé historii obce stalo. Myslím,
že se současnému zastupitelstvu i mně podařilo prokázat, že je možné i tak malou obec s tak
malým rozpočtem, vést samostatně a sebevědomě, bez nutnosti zásahu „shora“. Nucená
správa má svázané ruce a obec se prakticky nemůže rozvíjet, jen vyčkává do dalších voleb.
Lazníčky se staly v roce 1991 vůlí většiny svých občanů samostatnou obcí, a tak by to určitě
mělo zůstat. To však mimo jiné předpokládá, že se na jedné straně najde skupina lidí, která
„do toho půjde“ a na straně druhé většina, která je zvolí a bude s nimi aktivně spolupracovat.
Nejpozději 66 dnů před vyhlášeným termínem voleb je nutné podat kandidátní listinu
Registračnímu úřadu v Přerově. Svou kandidátku mohou podat strany, sdružení anebo
jednotliví občané jako samostatní kandidáti.
Vše další k sestavování kandidátních listin najdete na webových stránkách Ministerstva
vnitra: www.mvcr.cz, podrobnosti k volbě starosty pak v Zákonu o obcích, 128/2000 Sb.
Kdykoliv také můžete přijít za mnou, ráda Vám poradím.
Každý z nás si přeje žít v moderní a úspěšné vesnici, ve které se nám žije dobře a na kterou
můžeme být hrdi. I Vaše rozhodnutí kandidovat nebo aktivně spolupracovat tomu může
přispět.
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