Vážení voliči,
již druhé volební období byla naše strana SEDMA zastoupena v zastupitelstvu města i
radě města. Jejím prostřednictvím se snažíme přispět k rozvoji našeho města a jeho
místních částí. Děkujeme za podporu v minulých volbách. Nyní je čas na skládání účtů a
zamyšlení, jak dále. Na zamyšlení, co jsme z našeho minulého programu splnili, co
nikoliv. Je třeba předeslat, že na prosazení jakéhokoliv bodu je třeba spolupráce s
partnery z ostatních stran, které si vážíme:
1) V oblasti informovanosti se nám podařilo rozpracovávat v jednotlivých číslech Ozvěn Slatiňan informace o jednáních
rady města a zastupitelstva města tak, aby se občané dozvěděli více podrobností (jména vítězných firem ve
výběrových řízeních, částky, s nimiž byly vybrány atd.) Prosazovali jsme rovněž zveřejňování zakázek města na
webových stránkách. Občané, kteří se na jednání zastupitelstva chtěli vyjádřit před hlasováním, dostávali tuto
možnost.
Částečně se zlepšila podoba plakátů vylepovaných před jednáním zastupitelstva. Některé body byly upřesňovány. Při
řešení veřejného prostoru jsme se snažili brát v potaz názor občanů. Na některé akce byly vyhlášeny ankety.
Iniciovali jsme zákaz podomního prodeje.
Nepodařilo se nám změnit informace o programu nadcházejícího zastupitelstva publikované na webových stránkách
města. Bližší rozpracování jednotlivých bodů před jednáním se ukázalo nereálné vzhledem k zákonným termínům.
2) V oblasti životního prostředí jsme podporovali rozšiřování sběrných míst na tříděný odpad. Pracovali jsme na
revitalizaci Třešňovky. Město získalo dotaci z evropských fondů a citlivá obnova a údržba Třešňovky proběhla
v rámci tohoto projektu v letech 2010 - 2013. Péčí o Třešňovku a další cenné části naší krajiny se chceme intenzivně
zabývat i v budoucnu.
Podařilo se nám aktivně a efektivně bránit územní plán před tlakem na výstavbu v krajinně cenných lokalitách.
Naštěstí se podařilo zabránit schválení změny územního plánu, která by vedla k povolení výstavby v lokalitě Škrovád
Sever (Pod Třešňovkou). V současné době se připravuje nový územní plán, tlak developerů a i stavebníků je velký a
budeme se nadále snažit velmi pečlivě zvažovat, kam pustit výstavbu a kde zachovat volnou krajinu. Rozumíme
potřebě stavět, ale nechceme, abychom se stali staveništěm, které se rozleze do všech stran a pohltí zbytky volné
krajiny či ornou půdu.
3) V oblasti cestovního ruchu jsme podporovali akce města a jeho zapojení do projektů zaměřených na cestovní ruch.
Podporovali jsme rekonstrukci Švýcárny a zprovoznění Interaktivního muzea koní. Myslíme si, že je dobře, když po
této generaci zůstane i něco jiného než montážní haly, silnice či opravené chodníky (např. tato rekonstruovaná
památka). Aktivně jsme se zajímali o dění ve Státním zámku Slatiňany i o projekt na revitalizaci parku.
4) V oblasti infrastruktury jsme podporovali další výstavbu kanalizace (Říště a příprava Trpišova). V komisi pro rozvoj
města pracovali naši dva členové. Podporovali jsme možnost vzniku Seniorparku. Tento záměr má určité zdržení, ale
ze strany zastupitelstva města proběhly všechny kroky, které jeho zřízení umožňují. Proběhla dostavba veřejných WC.
Hledali jsme možnost zvýšení kapacity MŠ.
5) V oblasti rozpočtu jsme se podrobně zabývali stanovováním priorit i vyváženosti při přerozdělování prostředků
vzhledem ke všem částem města. Větší investiční akce jsou však nákladné a v průběhu jednoho volebního období
nelze uspokojit všechny najednou. Maximálně jsme se snažili využít možností fondů EU.
6) V oblasti podpory místních spolků jsme podpořili nová grantová pravidla (zavedení 2. kola). Podporovali jsme rozvoj
Společenského domu.
7) V oblasti vzdělávání a výchovy, kultury, sportu a tělovýchovy jsme podporovali rozvoj zázemí všech školských
zařízení. Proběhla rekonstrukce budovy MŠ, zřízení šaten v přízemí hlavní budovy ZŠ a napojení hlavní budovy ZŠ na
kanalizaci.
Podporovali jsme sportovní organizace.
Podporovali jsme rozvoj plovárny.
Podporovali jsme kulturní akce a cestopisné přednášky.
To, co se podařilo, je výsledkem spolupráce v rámci rady města i zastupitelstva. Některé body jsme iniciovali, u
jiných podporovali iniciativu druhých. Pokud dostaneme Vaši důvěru, tak se v příštím volebním období pokusíme
dotáhnout to, co se zatím nepodařilo. Zároveň přicházíme s novými náměty, které předkládáme ve volebním programu
2014.
Brůžek, Hanuš, Kolek, Mandys, Vychodil

Volební program 2014
Vážení voliči,
touto cestou Vám předkládáme sedm základních programových tezí rozpracovaných do
konkrétního volebního programu. Body minulého programu, které jsme splnili během
končícího volebního období, již neuvádíme. V současném volebním programu uvádíme
body, na kterých chceme nadále pracovat či uvádíme nově. Úspěšnost naplnění našeho
programu závisí na podpoře, kterou získáme ve volbách.
1.

Komunální politika a práce městského úřadu
Za základ kvalitní komunální politiky považujeme přesné a včasné informace o dění. Radnice není
nedobytná pevnost, ale je tu pro občana. V tomto směru chceme:
a) nadále podporovat podobu Ozvěn Slatiňan jako otevřeného média pro informování
veřejnosti i prezentaci názorů občanů,
b) nadále vytvářet podmínky k tomu, aby občané měli možnost vyjádřit se k jednotlivým
bodům jednání zastupitelstva ještě před hlasováním,
c) při řešení veřejného prostoru brát v úvahu návrhy a připomínky občanů, aktivně vyžadovat
vyjádření dotčených občanů již při přípravách projektů,
d) usilovat o maximální transparentnost činnosti úřadu,
e) zlepšovat informovanost občanů prostřednictvím webových stránek města a vytvářet
prostor pro zpětnou vazbu od občanů.

2.

Životní prostředí
Péči o životní prostředí a krajinu chápeme jako palčivou výzvu současné doby, abychom se nemuseli
stydět předat je našim potomkům.
a) v oblasti územního plánování budeme důsledně dbát na zachování krajinného rázu,
nebudeme podporovat výstavbu v krajinně cenných lokalitách a na kvalitní orné půdě,
b) budeme se zabývat smysluplnou návazností územního plánu Slatiňan na územní plány
okolních obcí,
c) po námi iniciované revitalizaci Třešňovky budeme podporovat tuto činnost v dalších
cenných lokalitách,
d) budeme se zabývat problematikou likvidace odpadu a snažit se o snižování nákladů s tím
spojených
e) budeme hledat způsoby většího využití a propagace třídění odpadu (aby bylo třídění
efektivní, ekonomické, pro občany snadné, aby v něm viděli smysl),
f) budeme podporovat výsadbu stromů ve vhodných místech a obnovu alejí.

3.

Doprava a cestovní ruch
V oblasti cestovního ruchu budeme podporovat zapojení města do smysluplných a pro město
přínosných aktivit – např. Mikroregionu Chrudimsko, projektu Chrudimsko-Hlinecko – krajina zážitků,
akcí Rekreačních lesů Podhůra, atd.
a) budeme podporovat akce zaměřené na rozvoj turistického ruchu (Slatiňanské pozastavení a
další kulturní a společenské akce…)
b) budeme nadále podporovat obecně prospěšné využití Švýcárny,
c) při řešení dopravní problematiky ve městě budeme hájit zájmy a bezpečnost cyklistů a
chodců (nasvětlení stávajících přechodů a případné zřízení nových přechodů na ulici TGM,
při vjezdu od Nasavrk iniciovat instalaci efektivnějšího zařízení k omezení rychlosti).
Vyvoláme jednání o možnosti zřízení cyklopodjezdu pod mostem Knížete Auersperga.

4.

Infrastruktura
V oblasti obnovy a rozvoje infrastruktury budeme:
a) podporovat koncepční řešení (logiku a posloupnost prací),
b) pokračovat v postupné výstavbě kanalizace v dalších místních částech,
c) při vytváření a úpravách územního plánu brát v potaz vyváženost ploch pro bytovou
výstavbu a občanskou vybavenost (škola, školka atd.),
d) podporovat vznik dětských hřišť v místních částech,

e) už nyní řešit koncepci nové podoby ulice TGM po dokončení plánovaného obchvatu. Tuto
koncepci projednáme s občany a poté ji použijeme jako podklad pro architektonickou
soutěž,
f) ve věci veřejné dopravy aktivně podporovat zachování dopravní obslužnosti vyhovující
potřebám občanů.
5.

Rozpočet města
a) budeme se aktivně a podrobně zabývat rozpočtem města ve vztahu ke stanovování priorit a
vyváženosti při postupném přerozdělování prostředků vzhledem ke všem částem města
(Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůra, Kochánovice),
b) budeme postupovat zodpovědně ve věci případného zadlužování města.

6.

Občanský život, činnost spolků
Budeme podporovat místní spolky a organizace jako základní stavební kameny občanské společnosti:
a) vyhlášením grantových programů dle finančních možností rozpočtu,
b) vytvářením většího prostoru pro jejich zviditelnění a informování o činnosti (vývěsky,
prostor v Ozvěnách, na webu města),
c) vytvořením podmínek pro fungování Společenského domu a rozvojem jeho využívání.

7.

Vzdělávání a výchova, kultura, sport a tělovýchova

7.1. Budeme podporovat rozvoj zázemí školských zařízení:
a) pokračováním v postupné rekonstrukci školních budov jednotlivých školských zařízení,
b) zlepšováním vybavenosti a podmínek pro výchovu a vzdělávání jednotlivých zařízení
(MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ),
c) budeme podporovat řešení kapacit MŠ a ZŠ s ohledem na lokální demografický vývoj.
7.2. Budeme podporovat kulturní akce, cestopisné přednášky a vzdělávací akce pro občany.
7.3. Budeme podporovat sportovní vyžití občanů:
a) podporou dalšího rozvoje plovárny,
b) spoluprací se sportovními organizacemi s využitím grantové politiky města
Tento volební program bude po celé volební období dostupný na webu strany:
http://sedma-slatinany.unas.cz

Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva města Slatiňany konané ve dnech 10.-11. října 2014
1. Ing. Tomáš Růžička, 44 let, technický pracovník - výpočtář, Škrovád, člen politické strany
Sedma - strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice
2. Ing. Martin Šára, 44 let, Zeměměřický úřad, vedoucí Oddělení sběru dat Pardubice,
Slatiňany, bez politické příslušnosti
3. Ing. Jan Brůžek, 33 let, strojník, vedoucí směny, Slatiňany, člen strany Sedma - strana pro
Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice
4. Jiří Pilař, 53 let, OSVČ, elektrotechnik, Slatiňany, bez politické příslušnosti
5. Kamila Picpauerová DiS., 34 let, dispečer dopravy, Škrovád, bez politické příslušnosti
6. David Drahokoupil, 40 let, soukromý zemědělec, Kunčí, člen strany Sedma - strana pro
Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice
7. Mgr. Jan Hanuš, 57 let, učitel ZŠ, Slatiňany, člen politické strany Sedma - strana pro
Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice
8. Ing. Robert Koblížek, 39 let, jednatel firmy, Škrovád, bez politické příslušnosti
9. Mgr. Daniel Vychodil, 41 let, učitel lektor, mentor, Slatiňany, člen strany Sedma - strana
pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice
10. Ing. Petr Kolek, 54 let, invalidní důchodce, Slatiňany, bez politické příslušnosti
11. Mgr. Ivo Mandys, 47 let, ředitel ZŠ, Slatiňany, člen strany Sedma - strana pro Slatiňany,
Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice
12. Mgr. Eva Bakešová, 42 let, učitel ZŠ, Slatiňany, bez politické příslušnosti
13. Ing. Jiří Pavliš, 35 let, IT konzultant, Škrovád, bez politické příslušnosti
14. PhDr. Helena Tuhá, 67 let, důchodkyně, Slatiňany, bez politické příslušnosti
15. Zdeněk Jirásek, 55 let, protidrogový koordinátor, Slatiňany, bez politické příslušnosti
16. Zuzana Pleningerová, 34 let, administrativní pracovnice, skautská vedoucí, Škrovád, bez
politické příslušnosti
17. Bc. Ondřej Češík, 29 let, IT programátor, Slatiňany, člen politické strany Česká pirátská
strana
18. Mgr. Pavla Šimonová, 41 let, účetní, Slatiňany, bez politické příslušnosti
19. Dipl.um. Jiří Koreček, 34 let, učitel hudby, Škrovád, bez politické příslušnosti
20. Vojtěch Duba, 51 let, OSVČ, Píšťovy, bez politické příslušnosti
21. Ing Kateřina Pekařová, 46 let, OSVČ, Slatiňany, bez politické příslušnosti

