Nechceme jen přihlížet věcem,
s nimiž nesouhlasíme.
Chceme zajistit, aby se neděly.
1. Ing. Stanislav Blaha 51 let, středoškolský učitel,
člen kontrolního výboru, šéfredaktor www.outsidermedia.cz,
Politické hnutí Změna
2. Mgr. Stanislava Tláskalová 47 let, středoškolská
učitelka, zastupitelka města
3. Mgr. Jiří Rejchlík 40 let, profesionální hasič,
člen finančního výboru
4. Eva Žáková 41 let, podnikatelka
5. Jan Mikulka 58 let, v domácnosti
6. Blanka Hájková 61 let, OSVČ
7. Mgr. Jaroslav Klapště 37 let, manažer
8. Tereza Turková, DiS. 29 let, pracovnice České pošty
9. Miroslav Čaky 57 let, OSVČ, Česká pirátská strana

10. Lenka Cardová 44 let, zdravotní sestra
11. Lukáš Gruber 29 let, servisní technik
12. Mgr. Martin Tichý 39 let, historik
13. Petr Šádek 48 let, profesionální hasič
14. Milan Vlk 48 let, profesionální hasič
15. František Bartoušek 41 let, řidič RZS
16. Petr Hercík 45 let, celník
17. Michal Hladík 37 let, OSVČ
18. Václav Tláskal 45 let, zaměstnanec v obchodě
19. Milan Macák 23 let, student
20. Zdeněk Drahokoupil 37 let, školník
21. Martin Rejchlík 34 let, prodavač
22. Bc. Jindřich Blaha 23 let, student

Kdo jsme

Jsme téměř všichni nestraníci, kteří dlouhodobě hájí zájmy
občanů. Zasazovali jsme se o zachování novobydžovské
nemocnice, vystupovali jsme proti privatizaci vodáren i proti
výstavbě továrny, v níž se mělo vyrábět jaderné palivo.
Chceme být zastupiteli proto, abychom změnili poměry
v Novém Bydžově a hájili zájmy občanů. Nedáváme prázdné
sliby, prostě nám záleží na městě, kde žijeme a chceme udělat
maximum pro to, aby naše město bylo čisté a bezpečné.

Co nás nejvíce tíží
•
•
•
•
•

Vysoká nezaměstnanost, nutnost dojíždění za prací
Netransparentní rozpočet města a některých městských organizací
Romská otázka a kriminalita, především mládeže
Neuspokojivá dopravní situace, rozbité chodníky
Nepořádek na chodnících, veřejných prostranstvích, divoké skládky

Co chceme
1. Rozvoj města a investiční výstavba

• zavedeme pořádek do plánování a financování investic, chceme
investice účelné, smysluplné a ekonomické, kvalitní stavební dozor,
průhledná výběrová řízení zveřejněním zadávacích podmínek,
výsledků soutěží, a závěrečného vyhodnocení akcí na úřední desce
a internetových stránkách obce
• budeme prosazovat účelné využití průmyslové zóny,
výrobu bez ekologické zátěže
• zpracujeme závazné postupy při řešení bytové a občanské výstavby,
vytvoříme podmínky pro výstavbu rodinných domků a výstavbu domů
s pečovatelskou službou
• zaměříme se na rekonstrukci komunikací a chodníků velkého čtverce
• zřídíme funkci městského architekta

2. Ochrana veřejného pořádku
•
•
•
•
•

efektivní práce a řízení městské policie
sledování a prevence kriminality mládeže
měření rychlosti ve městě radary
veřejná kontrola sledovacích systémů umístěných ve městě
podporujeme dlouhodobé nástroje k odstraňění sociálního vyloučení
(vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti)

3. Školství a podpora rozvoje občanské společnosti

• chceme zachovat stávající základní školy
• budeme podporovat rozvoj středního a vyššího školství ve městě
• podpoříme kulturu a sport prostřednictvím grantů při zachování
rovného přístupu všech zájmových organizací k finanční podpoře
• podpoříme akce s větším dosahem, které dobře prezentují město
• nabídneme slevy nájmů pro zájmovou a spolkovou činnost
v zařízeních města pro domácí organizace
• podpoříme projekty budování dětských hřišť a plácků pro děti,
mládež a rekreační sportovce

4. Doprava

• chceme udržet kvalitní síť místních komunikací,
podpořit vybudování záchytných parkovišť
• budeme jednat o zlepšení stavu komunikací ve správě státu a kraje
procházejících Novým Bydžovem a pravidelném čištění kanalizace
• podpoříme vybudování cyklostezek za podmínky jejich účelnosti,
jednotné formy a propojení s okolními obcemi
• budeme řešit neúnosné dopravní zatížení města,
požadovat vybudování obchvatu města

5. Sociální oblast
•
•
•
•

zavedeme efektivní programy veřejně prospěšných prací
prosadíme zlepšení kontroly zneužívání sociálních dávek
podpoříme kvalitní pečovatelské služby a spolupráci s hospicem
budeme jednat o co největším rozsahu zdravotní péče v nemocnici,
posílení ambulancí, ordinací a pohotovosti

6. Ochrana životního prostředí

• prosadíme program výsadby, regenerace a ochrany zeleně ve městě
• provedeme mapování a likvidaci černých skládek v katastru města
• zlepšíme péči o veřejné plochy a další městský mobiliář (lavičky,
odpadkové koše…)
• zajistíme více kontejnerů na tříděný odpad, jejich častější odvoz
• v návaznosti na možnost třídění odpadu domácnostmi zajistíme
možnost svozu popelnicového odpadu podle volby občana (týdenní,
čtrnáctidenní, měsíční) a úpravy výše poplatku

7. Personální a informační politika

• budeme požadovat srozumitelný rozpočet města a městem
zřizovaných organizací, umístění všech smluv na internet
a transparentní účetnictví
• podpoříme místní referenda a občanské iniciativy
• zajistíme veřejné neanonymní diskuse o předložených návrzích
• budeme trvat na vysoké úrovni vystupování úředníků vůči občanům
a nápravě nedostatků
• zajistíme maximální informovanost občanů o dění na radnici včetně
prezentace opozičních názorů v městském zpravodaji, diskusní fórum
na www stránkách města, „přímý přenos” z jednání zastupitelstva
• budeme zavádět wi-fi připojení ve veřejných budovách
• budeme podporovat sdružení poskytující volný přístup k Internetu
• zajistíme právní pomoc seniorům, živnostníkům a občanům
v krizových situacích

Závěrem

Nenabízíme spásu města. Jen bychom chtěli, aby společné peníze
byly využívány smysluplně, aby místo, kde žijeme, bylo čisté
a zdravé a samozřejmě bezpečné. Mnozí vědí, že když zazvoní
u našich dveří a žádají o podporu své žádosti, vždycky se snažíme
pomoci. Pomozte teď vy, voliči, svému městu a sobě tím, že dáte
svůj hlas ve prospěch jiné cesty, než je ta dosavadní. Nečekejte
na chvíli, kdy peticí budete honem zachraňovat svoje zájmy.
A nenechte se zmást množstvím uskupení, která se v našem
městě tak najednou zrodila. Stačí si přečíst jména, porovnat
je se stávajícími zastupiteli a podívat se, kdo s kým až dosud
hlasoval. Nečekejte, že po volbách bude hlasovat jinak.

Další cestu určujete vy!
BUDEME ŘÍKAT, CO DĚLÁME A DĚLAT, CO ŘÍKÁME.
Více o nás zjistíte na www.facebook.com/zmenapronovybydzov

