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Odpovědnost
Přispějeme k vytvoření takového prostředí ve městě a na radnici, 
které vede jednotlivce i skupiny k odpovědnosti za svá rozhod-
nutí. Budeme motivovat občany ke zdravému způsobu života a 
k odpovědnosti za své zdraví. Podpoříme ozdravování stravy v 
jídelnách pro děti i seniory, s využitím většího podílu kvalitních 
regionálních surovin na přípravu jídel.

Otevřený úřad
Chceme změnit vztah občanů a radnice. Začít musíme u Úřadu, 
který je servisem občanům, jež si platí. Chceme otevřený, snadný 
přístup k informacím z radnice, odpovídající dnešní době. Ne-
závislé Ozvěny Slatiňan. Rozklikávací rozpočet města na webu. 
Hospodaření bez dluhů.

Slušnost a profesionalita
Solidní jednání za všech okolností.

Kulturní město i zeleň
Kultura není jen společenský život, je to i přístup k ostatním 
lidem, k životnímu prostředí, ale i péče o veřejný prostor. Kulturní 
nejsou díry v trávníku, na veřejných komunikacích, které ohrožují 
zdraví občanů.

Kvalita ovzduší
Vyhlásíme boj proti spalování odpadů na zahradách a v topných 
zařízeních.

Průhlednost a čistota
Přáli bychom si modernizovaný web, kde by měl každý občan 
možnost podat návrh na změnu v našem městě či pouze nahléd-
nout do detailně rozpracovaného rozpočtu města a to kdykoli
z pohodlí domova. Čistý vzduch a více zeleně. 

Efektivita propagace města
Jednotný propagační webový portál města pomůže rozvoji ces-
tovního ruchu. Dojde tak k navýšení finančních prostředků města 
pomocí vstupného např. z plovárny, Švýcárny a dalších míst. 
Mimo jiné tak město pomůže drobným Slatiňanským podnikate-
lům provozující především pohostinské služby.

Bezpečnost
Není nic horšího, než když nemůžete nijak pomoci člověku, 

který byl zraněn při dopravní nehodě a kterého milujete. Máme-li 
možnost zvýšit bezpečnost ve městě, pak je to naše povinnost. 
Dostatek přechodů a jejich řádné osvětlení, dobrý výhled při 
vjíždění do křižovatek i lepší informovanost občanů při nenadálých 
událostech jsou základem.
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Ing. Dana Šťastná
51 let, TOP09, sociální podnikatel
Jsem členkou Klubu sociálních podnikatelů ČR a poskytuji v této 
oblasti konzultace. Za svou práci jsem získala ocenění „Zaměstna-
vatel roku 2013 Pardubického kraje“, zaměstnávání osob sociálně 
a zdravotně hendikepovaných se budu věnovat i nadále.

Jiří Urválek
57 let, TOP09, OSVČ
Jsem stavař-vodohospodář, mnoho let majitel prodejny se staveb-
ninami a železářským zbožím. Mým krédem je slušnost, poctivost 
a pracovitost. Mám také špatnou vlastnost: říkám co si myslím. 
Nebo je to plus?

Ing. Miroslav Kálecký
56 let, BEZPP, OSVČ
Studoval jsem uměleckoprůmyslovou školu a ekonomiku průmyslu 

na VŠE v Praze. Celoživotně mě zajímá světová ekonomika, zdra-
vý životní styl, zdravé, čisté a upravené okolní prostředí. Mám rád 
přírodu a lidi, proto se krom jiného zabývám alternativní medicí-
nou. Tím, že se zabývám dlouhodobě různými obory činnosti, vím 
jak by mělo město fungovat po stránce ekonomické, ekologické 
a lidské, s důrazem na pohodové soužití občanů v našem městě. 
Toto nabízím pro občany, kteří chtějí žít v našem hezkém, uprave-
ném a efektivně fungujícím městečku.

Bc. Jan Hodic
23 let, TOP09, student
Jsem student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 
Vědecky se věnuji kvantové turbulenci v supratekutém heliu. 
Dlouhá léta skautuji, aktivně sportuji. Jsem činný v protikomuni-
stickém sdružení ProtiAlt. Rád propůjčím své schopnosti městu, 
kde jsem se narodil a ke kterému mám velmi dobrý vztah.

Petr Urválek
30 let, TOP09, projektový manažer ve stavebnictví
Jako projektový manažer se věnuji stavbě mostů. Své zkušenos-
ti s vedením týmu lidí a řízením zakázek bych rád uplatnil i na 
naší radnici. Na rozdíl od ministra financí si nemyslím, že státní 
instituce lze řídit jako firmu. Avšak zlepšit údržbu zeleně a čistotu 
zimního ovzduší rozhodně lze. Městu by to slušelo.

Daniel Dalecký
23 let, TOP09, student
Myslím, že město má velký potenciál „prokouknout“, tudíž bych 
více financí směřoval tímto směrem. Těšilo by mne, kdyby mohl 
každý, nehledě na jeho politické smýšlení, navrhnout změnu ve 
městě, která by se po dosažení určité kvóty hlasů projednávala v 
zastupitelstvu.

Vít Steklý
23 let, TOP09, student, podnikatel
Jsem majitel několika firem, jenž se specializují zejména na 
informační technologie a online marketing. Práci, kterou odvedu, 
považuji za svou nezpochybnitelnou vizitku, což mě nutí vymýšlet 
pro své klienty vždy o něco lepší řešení, než jaké sami požadují.
S tímto  přístupem bych rád nabídl své služby našemu městu.

Ing. Lukáš Hospodka
30 let, BEZPP, OSVČ
Vystudoval jsem ekonomiku a management na FSE UJEP. Mám 
rád slatiňanský zámecký park, okolní přírodu a tvoření rukama a 
tyto zájmy ovlivňují i moji tvorbu originálních ručních šperků. Rád 
bych více zapojil občany do rozhodování o rozvoji města.
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