Alternativa pro všechny slušné Znojmáky
28.srpna 2013, Znojmo – Znojemský zastupitel a bývalý radní Jiří Kacetl a jeho přátelé
představili v kavárně Domu umění nové občanské sdružení a politický projekt ”Pro
Znojmo”. Sdružení vzniklo z deziluze a rozčarování nad fungováním města a znojemských
politických reprezentací v posledních letech a desetiletích. ”Pro Znojmo” sdružuje
osobnosti napříč generacemi, které mají společnou vizi pro město, chtějí se aktivně podílet
na veřejném životě a prosadit své myšlenky v místní politické soutěži.
”Pro Znojmo” chce přispět svými veřejnými aktivitami ke zlepšení a zkvalitnění života ve
Znojmě. Někteří členové sdružení vstupují do projektu s bohatými zkušenostmi z práce
v jiných spolcích, politice a podnikatelském sektoru. Již několik let analyzují jednotlivé oblasti,
ve kterých má město a okolní region nevyužitý potenciál.
Jasné cíle pro město Znojmo
Pro Znojmo má jasnou vizi toho, jak by mělo město vypadat a fungovat. Pro každou oblast
života stanovilo sdružení cíl, kterého chce dosáhnout i způsob, jakým k tomuto cíli dospět.
”Jsme svědky mrhání finančním a duchovním potenciálem města. Politická
reprezentace selhává, vystupuje arogantně, povýšeně, mnohdy ve prospěch pouze
úzkého okruhu lidí. Zájmy města Znojma a většiny jeho občanů často ignoruje. Proto
jsme založili Pro Znojmo. Nabízíme jiný přístup, základními hodnotami jsou čest,
slušnost, odpovědnost, pokora a erudice, tedy dobrá znalost města a jeho dosavadního
vývoje. Nějakou práci máme již za sebou, nejsme naivní, víme, co všechno můžeme
změnit. Do hledání řešení chceme více zapojit aktivní občanskou veřejnost”, říká
předseda sdružení Jiří Kacetl.

Politické strany selhávají. My nabízíme alternativu
Členové sdružení jsou otevřeni všem pozitivním a proveditelným řešením problémů města
Znojma. Nejsou vázáni na žádný moloch velké politické strany či úzké zájmové skupiny. Službu
městu chápou jako svoji občanskou povinnost a zároveň koníček.
”Chceme odpovědné a transparentní hospodaření města. Otevřená komunikace
s občany a sdílení zkušeností s úspěšnými projekty v jiných městech a zemích budou
velkým přínosem do našeho think tanku. V tuto chvíli pracujeme na koncepci
sociálního bydlení a strategii rozvoje městské infrastruktury” říká Jakub Krainer,
místopředseda Pro Znojmo.
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Činnost sdružení je otevřena všem rozumným podnětům a Znojmákům, kteří by se chtěli
zapojit do práce. Brzy budou zprovozněny webové stránky sdružení i facebookový profil
s aktuálními informacemi a kontakty.
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