2x6 TÉMAT

Burza municipalit
Jsme pro vytvoření "Regionální burzy municipalit" zprostředující poptávky, nabídky a know-how
obcí a měst, výzvy k dražbám společných dodávek služeb, tendrům... Víme, že tak města i obce
regionu mohou ušetřit velmi významné částky.

Internetová městská a regionální TV
V komunikaci a v prezentaci informací o tom, co se v regionu děje, nemůžeme spoléhat na
veřejnoprávní a rozhodně ani soukromá média. Vytvořme si vlastní. Přenášení zpráv pomocí
internetu je levná a pro občany pohodlná cesta, jak se rychle dostat k důležitým informacím.

Poznej svého strážníka
Městská policie musí chránit občany města, ne hlídat veřejná parkoviště. Chceme rozdělit město
na okrsky, kde budou lidé znát svého strážníka a on zase problémy své lokality. Využijme potenciál
penzistů, matek a dobrovolníků, aby nám pomáhali dohlížet na bezpečnost přechodů před školami.

Strategie pomoci
Musíme myslet i na problémy, které se nás bezprostředně osobně netýkají, ovlivňují totiž úroveň
života v místě, kde žijeme. Reagujme na potřeby důchodců, osamělých matek i na problémy lidí
trpících chudobou, bezdomovectvím.

Exekuční poradna pro město i region
Exekuce zbytečně rozbíjejí rodiny, maří lidské životy, devastují mezilidské vztahy. Pomozme
zachránit společnost, kterou sami vytváříme. Jsme pro zřízení bezplatné „exekuční poradny“ pro
obyvatele města i celého regionu.

Dvakrát a dost pro starostu
Omezme mandát starosty na dvě volební období. O případném prodloužení mandátu mimo
stanovenou lhůtu rozhodnou sami občané v referendu.

Městský zpravodaj otevřít oponentním názorům
Chceme, aby radnice byla otevřena svobodné diskuzi, na stránkách městského zpravodaje
budeme zveřejňovat oponentní a kritické názory – ať už je vznese opozice, nebo nespokojený
občan.

Cesta z chaosu
Šumperk postrádá dlouhodobější strategii vývoje dopravy, a tomu odpovídajících komunikací,
začíná být dopravně přeplněný a chaotický. Vytváří se nová nebezpečná místa. Přechody pro
chodce neodpovídají skutečným potřebám lidí.

Přímá komunikace s radnicí
Využijeme bezplatnou aplikacii, která umožňuje přímou komunikaci mezi občany a radnicí.

Šíření volné hudby osvobozuje
Chceme osvobodit podnikatele od zbytečných poplatků. Podporujeme šíření svobodné hudby,
kterou můžete poslouchat nebo hrát a pouštět lidem bez sankcí a trestů.

Karta občana
Jsme pro zavedení systému slev pro obyvatele města. Jedenkrát ročně do divadla a do kina
zdarma, sleva na další akce ve městě. Vnímáme to jako reálnou podporu kultury a společenského
života města.

Živnostenská zóna
Vytvoříme startovací prostor pro drobné živnostníky. Ať se v nelehkých podmínkách může co
největší počet z nás postavit na vlastní nohy.

