Společně na dobré cestě!
→ Boj o lepší Říčany ještě nekončí... / KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

Vzpomínáte si, jak jsme na tom byli v roce 2010?
Říčany stály na pokraji kolapsu veřejných financí. Bývalé vedení zadlužilo město tak, že splátky úvěru činí 130 tisíc korun
denně. Budovy města byly neudržované, na radnici zatékalo
do zasedací místnosti a provoz úřadu stál víc než provoz
města. Veřejné zakázky probíhaly netransparentně a draze.
Veřejnost nebyla v komunikaci městu partnerem.

Tento stav je ale bohužel stále zranitelný.
Dá se opět změnit. Opravdu to chceme?

ZE SPRÁVNÉ CESTY NEUHNEME!
Potřebujeme ale VAŠÍ PODPORU.

Ve volbách 2010 jste nám
projevili svou důvěru.
Jak jsme s ní naložili?
Během čtyř let jsme se pokusili zhoubný trend obrátit. Dluhy znatelně klesly, našli jsme
nové finanční zdroje a v ratingu České spořitelny jsme
postoupili o tři příčky nahoru.
Nejen budovy města dáváme
postupně dohromady. Velmi
bedlivě regulujeme novou
výstavbu. S lidmi se snažíme
komunikovat otevřeně z očí
do očí. Stačí se rozhlédnout
kolem sebe – v Říčanech je
živěji a město se rozvíjí.

VÍME JAK NA TO!
Spojení občanských sdružení
pod hlavičkou Klidného města
jednoduše funguje. Přibrali jsme
mezi nás další spolky a občany,
kteří pro město dýchají. Nabrali
jsme novou sílu, nové odborníky a chceme se znovu ucházet
o Vaše hlasy v komunálních
volbách 2014.

NAŠE CÍLE SE NEMĚNÍ!
→ 	Trvalé znemožnění korupce a klientelismu
→ 	Harmonický rozvoj území s důrazem na
ochranu kvality života ve městě
→ 	Vyhledání dalších zdrojů pro financování
→ 	Ještě lepší komunikace s občany
→ 	Důraznější ochrana životního prostředí
→ 	Lepší infrastruktura města (ulice, pořádek)
→ 	Přísná regulace developerských projektů
→ 	Více bezpečí v říčanských ulicích

KDO JSME?

POTŘEBUJEME VAŠÍ PODPORU!

Nejsme politici svázaní stranickými strukturami,
zatížení aférami a skandály. Jsme vaši sousedi,
kteří cítí svou odpovědnost za smysluplný a udržitelný rozvoj Říčan. JSME PATRIOTI, KTEŘÍ MAJÍ
TOHLE MĚSTO RÁDI.

Protože nad námi není žádná celostátní partajní
struktura, musíme jako nezávislí opět požádat
občany Říčan o podporu v petici, ve které musíme získat více než tisíc podpisů. CHCETE–LI JÍT
S NÁMI PO SPOLEČNÉ CESTĚ, POMOZTE NÁM.

MÍSTA S UMÍSTĚNÍM NAŠICH PODPISOVÝCH ARCHŮ NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
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