NOVINKY PRO VÁS!
Vážení a milí příznivci,
dovolte, abychom Vás oslovili s novinkou, kterou jsme pro Vás nachystali,
kterou je vznik občanského politického hnutí na Praze 5 s názvem Živá
Praha 5. Abychom učinili právním náležitostem zadost, musíme nyní v
petici sesbírat 1000 podpisů obyvatel ČR nad 18 let a poté standardním
způsobem politické hnutí registrovat na Ministerstvu Vnitra ČR. Nyní jste
podepsali, nebo možná v brzké době podepíšete naši petici se souhlasem
k registraci nového hnutí na Praze 5. Proto si Vás dovolíme informovat o
nás a našich prioritách.
Pokusili jsme se vyjít ze skutečného stavu poptávky obyvatel Prahy 5.
Naším cílem je založit lokální hnutí, které bude úzce spolupracovat a
reflektovat postoje obyvatel Prahy 5 a spolků zde působících. Chceme
vyrůst zezdola, i proto volíme tuto, možná pro někoho komplikovanou,
cestu. Nestojí za námi žádní sponzoři ani politické strany či zájmové
skupiny, proto se označujeme za občanské hnutí. Nevznikáme účelově
těsně před volbami. Prosíme, kdo chcete, podepište či rozšiřte petici mezi
své známé a přátele, sbírejte podpisy. Petici můžete stáhnout na našich
webových stránkách www.zivapraha5.cz, kde také naleznete další
informace o nás, včetně programových cílů a priorit. Další možností nás
sledovat je facebook „Živá Praha 5“.
V případě, že se rozhodnete pro nás sbírat podpisy na petici, prosíme,
zasílejte je na jednu ze tří adres uvedených u petičního Výboru, či
předávejte osobně.
Děkujeme Vám za spolupráci a za podporu!
Kontakt:
e-mail: ziva.praha@gmail.com
web: www.zivapraha5.cz

Živá Praha 5
https://www.facebook.com/zivapraha5/

5+5 Priorit Pro Prahu 5
1.

ÚŘAD A RADNICE MAJÍ SLOUŽIT OBČANŮM
„My vás volíme a platíme. Máme proto právo vědět, co a jak tam děláte, a
smět do toho efektivně mluvit.“

2.

DOPRAVA JE KOSTROU A TEPNAMI OBCE
„Jakýkoliv rozvoj obce by měl připadat v úvahu až po pečlivém vyřešení
dopravní obslužnosti. Doprava se týká nás všech!“

3.

BEZPEČNOST NENÍ JEN REPRESE, ALE HLAVNĚ PREVENCE
„Cítit se bezpečně a nebát se v ulicích vlastní čtvrti je základ pro spokojený a
kvalitní život. Je povinností obce jakýmkoli rizikům primárně předcházet.“

4.

VEŘEJNÝ PROSTOR, ROZVOJ ÚZEMÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FORMUJE NÁS
VŠECHNY
„Kvalitní žití na Praze 5 je priorita všech priorit, kterou musíme chránit a
prosazovat informovaností, komunikací, a spoluúčastí nás všech.“

5.

FINANČNÍ POLITIKA A SPRÁVA MAJETKU ZNAMENÁ ODPOVĚDNOST
„Spravovat svěřený majetek s péčí řádného hospodáře pro nás není klišé.“

6.

KVALITNÍM ŠKOLSTVÍM VŠE ZAČÍNÁ
„Školství patří mezi hlavní úkoly, které má obec na starost. Školy nemají sloužit
pouze pro výuku, ale i jako přirozená centra setkávání místních.“

7.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁLEŽÍ POTŘEBNÝM, NIKOLI POCHYBNÝM
„Obec tu má být opravdu pro všechny a pomáhat těm, co to potřebují. Včasné
podání pomocné ruky je nejenom lidské, ale ve výsledku i ušetří veřejné peníze.“

8.

BYTOVÁ POLITIKA NEZNAMENÁ HONEM ROZPRODAT A UTRATIT
„Nájmy z bytů a příjmy z bytového hospodářství se mají zpětně investovat, ne
rozházet.“

9.

KULTURA A UDRŽOVANÉ PAMÁTKY JSOU NAŠE VIZITKA
„Ochrana dědictví našich předků a zároveň starost o kulturní vyžití pro občany
je povinností radnice, nikoli nadstavbou.“

10. PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA PROSPĚJE NÁM VŠEM
„Obec, to je též komunita, prostor pro sousedské setkávání a vzájemnou
podporu.“
Další, podrobnější informace, čtěte na našem webu, facebooku, či se ptejte
přes e-mail, nebo osobně. Děkujeme Vám za zájem!

