Vytrvejme
ve společném úsilí
o čisté město bez
špinavých praktik.
Ing. Pavla Brady kandidátka na primátorku Opavy

4× proč nás znovu poslat do práce
1. Znáte nás.

Potkáváme se na ulici. Léta
jsme si odpracovali v občanských iniciativách a v radniční opozici. Od roku 2010 jsme
pracovali jako zastupitelé
a radní pod hlavičkou sdružení SOS pro Opavu. S našimi 12 zastupiteli jdeme do
nových voleb se stabilním
týmem a dohledatelnými výsledky.

2. Máme kredit.

3. Máme zkušenosti.

I když nám média přičítala
první poslední, oprávněně
i neoprávněně, jedno nám přišít nemohla: korupci, protekci
a osobní obohacování. Není to
tak, že se na nic nepřišlo. My
jsme prostě žádnou lumpárnu neprovedli. A nemáme ji
v plánu ani teď. Naši kandidáti
podepsali přísný etický kodex.
Kdyby pochybili, půjdou.

Na rozdíl od vítězných voleb
2010 se dnes o vaše hlasy uchází zkušení, vyškolení
profesionálové. Vypadá to, že
budeme možná vůbec nejzkušenější formací v novém zastupitelstvu. Programová témata
garantují kandidáti, kteří se
jimi dlouhodobě zabývají, mají
k nim profesně a/nebo osobně blízko.

4. Máme vhled.

Napravili jsme mnohé hříchy
opavské komunální politiky.
Mnohé = ne všechny. Máme
připravené projekty, další plány nosíme v hlavě. Všechny
jsou založeny na velmi reálných základech. Městská pokladna není pohádkový oslík.
Ale když myslíte na výsledek,
a ne na osobní prebendy, dá
se zvládnout ledacos.

podívejte se na naše programové schéma

Systémová obrana před korupcí a klientelismem. Férové tendry. Veřejně přístupné informace. Snadnější kontakt
se zastupiteli. Elektronizace města.

Transparentní
politika

Transparentní
investice, vyrovnaný rozpočet,
snižování nákladů
a dluhu. Systematická péče o majetek města.

Pružná kapacita mateřských
škol. Předškolky od 2 let. Finanční podpora rodinných aktivit.
Granty pro volný čas. Další hřiště.
Integrace hendikepovaných.

Podpora školství
a rodin s dětmi

Správa
města

Odpovědné
hospodaření

Spolupráce škol,
úřadu a podnikatelů. Nové granty.
Nové coworkingové centrum.

Podpora
vlivu a zájmů
mládeže

Větší prostor názorům a zájmům mladých lidí. Zřízení otevřeného výboru pro
děti a mládež. Poskytnutí prostor
k setkávání a aktivitám. Pomoc s uplatněním mladých na trhu práce.

Podpora
zaměstnanosti
a podnikání

Vyvážená podpora
všem druhům dopravy. Zklidňování obytných zón. Parkování.
Cyklostezky a bezpečné přechody.

Kvalita
života
Kvalita
prostředí

Politika dostupného bydlení. Modernizace domů a bytů. Velká pozornost seniorům a hendikepovaným.
Nové komunitní centrum pro zdravotně znevýhodněné. Odstraňování bariér. Nedotknutelnost rozsahu
zdravotnických služeb ve městě.

Bydlení
a rozvoj sociálních
služeb

Bezpečnost
a prevence
kriminality

Podpora
kultury

Zdravý
životní styl

Rozvoj
dopravy

Otevřená diskuse. Revitalizace budov, prostranství
a parků. Nová místa k setkávání. Nové zahrádky.
Stop hypermarketům.

Podrobnější představu o našich
plánech můžete získat
a kompletní volební program
stáhnout z našeho webu.

Příjemný
veřejný
prostor

Zdravější
životní
prostředí
Rozvoj zeleně. Opatření
proti hluku a spalování
odpadků. Dotace na kotle. Rozvoj recyklace.

Rozvoj trhů. Zdravější jídla do školních jídelen. Označování lokálních
potravin. Trvalý zákaz kouření
v městem vlastněných restauracích.

Více peněz do kriminální a protidrogové
prevence. Nové vedení městské policie. Pomoc seniorům proti
dealerům a šmejdům.

Více peněz pro více
stylů a žánrů. Podpora městských kulturních organizací.
Podpora mladých
talentů. Organizace
výletů za kulturou.

Podpora sportu
a sportování
Přednostní podpora sportovních
aktivit dětí, mládeže a veřejnosti.
Výstavba nových veřejných hřišť.
Zachování podpory vrcholového
sportu za nových podmínek.

to j s o u n a š e k a n d i d át k y a n a š i k a n d i d át i

Zelená pro moderní a zdravé město
Profily, výsledky práce ve volebním období 2010 – 2014, pozvánky na akce
a další informace najdete na našem webu a na Facebooku.
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Přijďte k volbám!

