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26. leden 2020
SPOLEČNĚ ZLEPŠIT MĚSTSKÉ KLIMA
Co vytváří dobré městské klima? Neporušená příroda a čisté životní prostředí. Zelené prostranství ve
městě a nekultivované zelené pásma mají vysokou hodnotu pro místní a krajinný obraz, jako i pro
mikroklima.
Jak můžeme my všichni přispět k dobrému městskému klimatu? Efektivním využíváním energie.
Vsazením na obnovitelné zdroje energie, jako jsou slunce, vítr, voda, biomasa a geotermální energie na tom záleží.
CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KLIMA – ZACHOVAT ZELENÁ PROSTRANSTVÍ – INTELIGENTNĚ
A EFEKTÍVNĚ VYUŽÍVAT ENERGII – ROZVÍJET MĚSTO PRO BUDOUCNOST

ČERPAT Z RŮZNORODOSTI
Pracujeme na tom, aby se všichni lidé v našem městě mohli uplatnit. Děti, zdravotně postižení lidé,
mládež, senioři, migranti - mnozí mají speciální potřeby a někteří si jen těžko sami dokáží zajistit jejich
vyslyšení. Různorodost vytváří nové možnosti a obohacuje - o tom jsme přesvědčeni.
Mödling je atraktivní město s dobrou infrastrukturou, ale s omezeným prostorem - toto je živná půda
pro spekulace na trhu soukromého bydlení. My chceme důsledně vytvářet vysoce kvalitativní prostor
pro bydlení, který si je možné dovolit.
SOLIDÁRNÍ SOUŽITÍ – PODPOROVAT TO NEZVYČEJNÉ V HOSPODÁŘSTVÍ – UMOŽNIT INOVATIVNÍ
KULTURU – SPOLEČNĚ NÉST ZODPOVĚDNOST
POHYBOVAT SE VLASTNÍ SÍLOU
Přejeme si město, ve kterém se lidé mohou dobře pohybovat a dosahovat svých cílů.
Našim cílem je moderní mobilita namísto starých dopravních konceptů. Více prostoru pro chodce a
cyklisty, lepší nabídky ve veřejné hromadné dopravě. Lidé se speciálními potřebami jsou těmi
pravými odborníky na plánování veřejných budov, ulic a náměstí za účelem zajistit skutečnou
bezbariérovost. Tyto znalosti chceme využít.
DOBRÉ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE PRO VŠECHNY – CESTY OPĚT BUDOU MÍSTAMI SETKÁVÁNÍ
A ZÁŽITKŮ – INTELIGENTNĚ ORGANIZOVAT MOBILITU

ROZUMĚT MÉMU MĚSTU
Zelená politika představuje transparentnost: zodpovědné konání, zaměřené na udržení životního
prostředí.
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Pro nás je důležité plánovat společně s občany - zjednodušit postupy a využívat synergie. Prioritou při
tom je mít na paměti finance města. K tomu je zapotřebí transparence - seriózní finanční a investiční
plánování, které odhadne i následné náklady.
O co více se obce srůstají, o to intenzivnější musí být kooperace - ve smyslu zlepšené ekonomiky,
ekologie a efektivnosti.
ZASTUPITELSTVÍ BLÍZKÉ OBČANŮM– ZODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ – TRANSPARENCE A REGIONÁLNÍ
SPOLUPRÁCE – ROZVOJ MĚSTA PRO BUDOUCNOST
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