
Sdružení politického hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu a nezávislých 
kandidátů - Žijeme Slavonicko 
Vstupujeme do komunálních voleb, protože chceme na radnici čerstvý vítr a rádi bychom se 
účastnili vedení a rozvoje Slavonic, respektive Slavonicka. Jsme také připraveni převzít funkci 
starosty města. Myslím, že členové naší kandidátky jsou kvalitní lidé a odborníci, umí řešit 
složité problémy a za nikoho se neschovávají.  

Nevnímáme komunální politiku pouze v horizontu čtyř let, naše vize přesahují tuto hranici. 
Myslíme na BUDOUCNOST. Chceme město, ve kterém budou moci bydlet i naše děti a další 

generace. Spojuje nás zodpovědný přístup k budoucnosti. Naším cílem jsou Slavonice přívětivé, respektované  
a aktivní. Nemůžeme déle tolerovat fakt, že Slavonice jsou hospodářsky nejslabší město v rámci Jihočeského 
kraje, jinak řečeno jsme na posledním místě ze všech měst a obcí v JČK.  

Viz. Strategický dokument Jihočeského kraje „PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2021-2027, 
PŘÍLOHA Č. 2 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH REGIONŮ“ 

 
Zdroj:https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/inline-files/2020/P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-
%20Vymezen%C3%AD%20Hospod%C3%A1%C5%99sky%20slab%C3%BDch%20region%C5%AF.pdf 

Je pro nás důležitá OTEVŘENÁ KOMUNIKACE. Zástupci města musí intenzivněji komunikovat s občany Slavonic a 
přilehlých obcí. Chceme radnici otevřenou iniciativám jednotlivců i organizací, usilujících o rozvoj života.  
Ke zkvalitnění dialogu by pomohlo například i bezbariérové zpřístupnění budovy městského úřadu pro naše 
maminky s kočárky a  hendikepované spoluobčany. 
 

Je pro nás důležité VZDÉLÁVANÍ, KOMUNITNÍ ŽIVOT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY. Vnímáme jako zásadní zajistit 
kvalitní vzdělávání žáků na základní škole. Budeme více podporovat mladé rodiny s dětmi, zájmové organizace  
 i jednotlivé iniciativy našich občanů.  

Zásadní je pro nás SPOLUPRÁCE. Spolupráce se všemi zastupiteli, veřejností, spolky, firmami a místními 
podnikateli, vědeckými institucemi, krajem i vládou. Jenom tak můžeme Slavonicko posunout dopředu. 

Budeme se snažit pečovat o nemovitosti v majetku města, památky, zeleň a infrastrukturu s využitím veškerých 
prostředků, včetně dotací. Naší další prioritou bude schválení územního plánu města, zajištění kvalitního 
projektového manažera pro stavební i urbanistickou politiku a vizi města. 

Nebudeme zapomínat na přilehlé obce, jak tomu bylo doposud. Žijeme nejenom městem Slavonice, ale Žijeme 
také Kadolec, Maříž, Mutišov, Rubašov, Stálkov a Vlastkovec. 

                                                                                                                 Za „Žijeme Slavonicko“ Veronika Kovář Matejová 


