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č.

Mgr. Josef Remeš
Věk: 39 let
Vzdělání: vysokoškolské
Univerzita Karlova, Univerzita Hradec Králové
Místostarosta, učitel ZŠ
lídr kandidátky KDU-ČSL, kandidát na starostu
		

Téměř před dvěma roky jsem byl zvolen místostarostou města Hlinska, a to po odchodu Ing. Pavla Šotoly, který se stal členem Rady
Pardubického kraje. Avšak prostředí komunální politiky nebylo pro mě zcela neznámé. V předchozím období jsem 2 roky
působil v zastupitelstvu města, v kontrolním výboru zastupitelstva a poté v komisi rady města pro rodinu a vzdělávání.
Nejsem profesionální politik a ani po této kariéře netoužím,
ale poznal jsem, že je důležité, aby názory člověka s obyčejnými
starostmi byly na komunální úrovni slyšet. Jsem člověk jako mnozí
z Vás. Mám svoji práci, učím na základní škole, mám rodinu, která
polyká téměř všechen můj volný čas. Manželka a tři synové ve
věku od 8 měsíců do 7 let jsou mým největším koníčkem.
Slibovat, že v Hlinsku provedu takové změny, že život v něm
bude v krátké době doslova rájem na zemi, by nebylo fér. To
opravdu nejde. Cesta k takovému cíli je dlouhá, náročná a člověk
ji sám nesvede. Proto jsem lídrem týmu slušných a zodpovědných
lidí, kteří kandidují se mnou a jsou ochotni se zapojit do správy
našeho města. Mnohé znáte a důvěřujete jim. Ale jen s vaší podporou se budeme moci podílet na dalším směřování našeho města.
Děkuji Vám za projevenou přízeň a každý Váš hlas.

Slušnost, vstřícnost, zodpovědnost
Současný místostarosta Josef Remeš je člověk na svém místě. Na tuto pozici nastoupil v polovině
funkčního období a zastával ji spolu s prací učitele. Za dobu svého působení ve vedení města dokázal,
i přesto, že musel bojovat s velmi těžkou nemocí, že má cit a zodpovědnost pro správu našeho města.
Právě takového starostu město potřebuje – ne populistu či egoistu, ale člověka slušného, zodpovědného
a zkušeného.

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje a bývalý místostarosta Hlinska

Týmová spolupráce
je pro nás samozřejmostí
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MUDr. Ing. Petr Ptáček
44 let, ortoped

Ing. Josef Jůn
28 let, projektant

Ludmila Pavlišová
56 let, pečující o osobu blízkou

Ing. Pavel Šotola
43 let, člen Rady
Pardubického kraje

Květoslava Chaloupková
59 let, ředitelka MŠ

Libor Hintnaus
44 let, strojník

Libor Knotek
54 let, seřizovač

Ing. Petr Bulena
39 let, vedoucí odboru
technologie

Ing. Jana Nadrchalová
46 let, bankovní poradce

Petr Drahoš
54 let, jednatel společnosti

32 let, manažerka projektů financovaných z evropských fondů

Mgr. Vojtěch Homolka
29 let, vedoucí
Dobrovolnického centra

Stanislav Trunec
48 let, technik STK

Jitka Pešková
35 let, prodavačka

Ing. Jan Štorek
65 let, senior

Radek Žák
39 let, vedoucí směny

Mgr. Lucie Bisová

Jan Štůla - Irene Lukášková - Karel Blažek - Pavel Bednář

www.hlinsko.kdu.cz

