S podporou starostů

Vážení spoluobčané,
dříve, než jsme vytvořili program, který vám předkládáme, ptali jsme se sami sebe: jak jsme splnili předvolební sliby a jak jsme obstáli před novými výzvami? Které cíle jsme během 3 let ve vedení města nedokázali prosadit díky poměru politických sil, které úkoly jsme nestačili dokončit
a které cíle nebyly stanoveny realisticky. Jsme stále přesvědčeni, že naše tři zásady, jak dobře vykonávat
službu komunálního politika, jsou správné, proto i v příštím volebním období chceme.

Cenné uchovat, dobré rozvíjet, špatné změnit - společně s Vámi

Nutností pro život obce 21. století je komunikace politiků, občanů, neziskových organizací a firem. Rozhodovat „od stolu“ nejde. Máme radost z řady konferencí a pracovních setkání, z toho, že s námi lidé otevřeně
mluví – senioři, mládež, rodiče, děti, představitelé firem i občanských sdružení.

Co jsme společně dokázali

Desítky milionů dotačních peněz jsme využili k dokončení projektů a realizaci nových:
Rekonstrukce náměstí, rekonstrukce autobusového nádraží, obnova několika parků, restaurování vnějšího areálu brandýského zámku, zateplení škol, dokončení nové cyklostezky.

Pro větší bezpečnost lidí

Nepustili jsme kamiony na novou soustavu mostů přes Labe, ukončili jsme první etapu systému parkování,
schválili jsme vyhlášku na regulaci heren i zákaz alkoholu na veřejných prostranstvích.

Pro rodiny s dětmi

Mateřské centrum Matýsek, Rodinný ekoklub Klíček – 70 nových míst pro předškolní děti,
zámecký areál – zóna klidu bez dopravy. Nová mateřská škola bude otevřena v roce 2015.

Pro matky na rodičovské dovolené

Městské komunitní centrum – kursy Chci práci i rodinu, Ženy umí podnikat.

PĜijćte 10. a 11. Ĝíjna k volbám Pro seniory
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Městské komunitní centrum – společenství, vzdělávání, zábava, Centrum denní péče, tísňová služba,
domácí zdravotní péče.

Pro občany sociálně ohrožené.

Nízkoprahové denní centrum Na Dolíku – jídlo, teplo, hygiena.

Pro děti a –náctileté

Městské komunitní centrum a zámecká Kočárovna – volnočasové aktivity v bezpečí.

Pro všechny

Otevřený plavecký bazén, obnova historických cest krajinou - Popovické stromořadí, Cvrčovické stromořadí, sad U Světice. Komunitní plán sociálních služeb.
Proto jsou našimi kandidáty důchodce i student, podnikatel i živnostník, řemeslník i obchodník, právník, lékař i učitel, matka malých dětí i otec, živitel rodiny, zástupci všech generací
a řad profesí, kteří mohou hájit potřeby svého stavu.

