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Prosazujeme program odpovìdnosti a šetrnosti.

Chceme uskuteènit co nejširší pøesun pravomocí na kraje a následnì dále na mìsta a obce.
Klíèové jsou v tomto ohledu vlastní pøíjmy daòové.

Uznáváme primát rodiny ve výchovì; jsme pro otevøený, decentralizovaný model vzdìlávání
umo�òující svobodnou volbu cesty ke vzdìlání od základní a� po vysokou školu.

Uvìdomujeme si pøetrvávající nedostatky ve vymezení, organizaci a financování zdravotní
péèe. Jsme proti unáhleným a nevratným rozhodnutím. Forma vlastnictví nemocnic je jistì
dùle�itá, není však tím nejpodstatnìjším.

Preferujeme formy sociálních slu�eb, které umo�ní handicapovaným a obèanùm vyššího
vìku �ivot v pro nì nejpøirozenìjším prostøedí, je� si sami zvolí.

Chceme místnì omezit provozování heren a kasin. Ekonomická výhodnost vykoupená
zneu�íváním lidské slabosti je pro nás nepøijatelná.

Prosazujeme zmìnu chování zastupitelù a úøedníkù k obèanùm. Všichni si musí být vìdomi
skuteènosti, �e na prvním místì slou�í svobodným obèanùm, z jejich� daní jsou �ivi, a dále
obci a regionu.

Jsme si vìdomi, �e podmínkou fungujících regionù je trvalá komunikace a spolupráce s círk-
vemi a se všemi obèanskými aktivitami a iniciativami.

Zasadíme se o pøísné prosazování rovných
šancí k získání veøejných zakázek. Je nutno zprùhlednit a urychlit vydávání majetkù ze zemì-
dìlských dru�stev a státních statkù právoplatným vlastníkùm. Regionální i komunální politika
musí být nìèím víc, ne� jen pokraèováním podnikání jinými prostøedky na úèet obèanù.
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