Vzdělání:
•
•

ČVUT Praha, postgraduální studium Počítačová graﬁka.
Fakulta hutnická na VŠB Ostrava, obor Termomechanika (Ing.).

Proč kandiduji na hejtmana?
•
•
•

Zdravá příroda a životní prostředí. Boj proti suchu.
Podpora všech regionů kraje s důrazem na ty nejvíce znevýhodněné oblasti. Vyvážená podpora všech zájmových oblastí.
Transparentní a korektní přerozdělování krajských dotací na základě jasných kritérií.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?
•
•
•

Pracovní – úspěšné řízení ﬁrem a organizací na principech korektního vedení lidí a jednání
s kolegy.
Osobní – sportováním a volnočasovými aktivitami jsem si udržel solidní fyzickou kondici (na
svůj věk), mentální svěžest a otevřenost k novým věcem.
Politické – spoluvytvoření fungující organizace STAN v Olomouci, úspěch v komunálních
volbách a respektovaná, viditelná opoziční práce v zastupitelském klubu Piráti a Starostové.

Co trápí náš kraj?
•

•

Náš kraj nejvíce trápí stav životního prostředí. Nešetrné zemědělství a špatné hospodaření
v krajině má za následek, že se potýkáme se suchem. Proto prosazujeme řadu opatření,
které naší krajině pomohou - zakládání a obnovování polních cest, vznik mezí a remízků,
výsadba stromů a alejí, obnova meandrování uměle narovnaných vodních toků, obnovování
původních biotopů, podpora šetrně hospodařících zemědělců a další.
Druhým velkým problémem je chudoba některých částí našeho kraje. Ta má několik příčin:
chybějící infrastruktura, nedostatečné pokrytí internetem, podﬁnancovaný vzdělávací systém, chybějící nabídka dobře placené práce, ze které pramení vylidňování regionů.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?
Umístit se v krajských volbách na takovém místě, které umožní STANu sestavovat krajskou
radu z pozice rovnocenného partnera. Krajská kandidátka STAN nabízí zkušené a pracovité
osobnosti, které jsou odborníky ve svých oblastech a budou pro kraj skutečným přínosem.

Proč kandidujete za hnutí STAN?
Lidsky je mi tato strana je ze všech nejsympatičtější. Naši „staňáci“ jsou zkušení lidé a prosazují
ta nejlepší řešení pro své obce, kraje, republiku i Evropu. Jsme strana pragmatických řešení,
avšak nejsme populisté. Myslíme na budoucnost.

Kontakt:
email: josef.suchanek@stan.cz, telefon: +420 730 806 812

