OBJAVA ZA MEDIJE
PORUKOM 'RECI ZA SVOJ KOTAR!' PAMETNO NAJAVILO IZLAZAK NA KOTARSKE IZBORE

Budi prilika, mijenjaj svoj kotar na bolje
2018. je godina kotarskih izbora, prilika da zajedno riješimo brojne izazove gradskih
kotareva i mijenjamo kvalitetu života naših sugrađana na bolje, poručili su danas iz
Pametno i najavili izlazak na kotarske izbore koji se očekuju u lipnju
Split, 17. travnja 2018. – Uskoro će kotarski izbori u Splitu, najvažniji izbori za kvalitetu života
njegovih stanovnika, istaknuli su predstavnici stranke Pametno na današnjoj konferenciji za medije i
pozvali svoje sugrađane na sudjelovanje.
- Gdje odlažete otpad, imate li reciklažno dvorište, igrate li balote ili šah u svom kotaru, je li pješački
prijelaz dovoljno jasno označen... sve su to pitanja i problemi rješivi kotarskim izborima. Kako? Izaberu
li građani kotarske vijećnike željne rada, s ambicioznim i provedivim programom, kvaliteta života u
njihovom kotaru može značajno porasti – istaknula je Kristina Vidan, gradska vijećnica i
predsjednica ogranka Pametno Split i dodala – Krećemo u ovogodišnje kotarske izbore s porukom
'Reci za svoj kotar!'. Pozivamo građane da nam se pridruže, da iskažu sve potrebe, gušte i želje za svoj
kotar. Bilo da je riječ o rasporedu kontejnera, rupama na ulici, dječjem igralištu ili čak školi, sve je
moguće ako želite promjene. Mi smo to upravo borbom za školu Žnjan – Pazdigrad i dokazali.
Nakon skoro četvrt stoljeća grad Split i gradski kotar Žnjan dočekali su svoju osnovnu školu, prvu
sagrađenu u Splitu od kako je Hrvatska postala samostalna država. Stranka Pametno potekla je upravo
iz te inicijative, borbe roditelja za bolji život njihovih obitelji u kotaru u kojem žive. I to nije sve što se
može postići radom u kotaru, navode u Pametno, o čemu je osobno posvjedočio i Sani Mardešić,
aktualni predsjednik kotara Žnjan i gradski vijećnik stranke Pametno:
- Krećemo u kotarske izbore simbolično s ovog mjesta, pokraj nove škole koja je konačno okupila
zajedno djecu iz kotara i znatno olakšala život našim susjedima. Želim reći kako je sve moguće ako ste
dovoljno aktivni. Kotar nudi mogućnost ostvarenja konkretnih stvari, bila to uređena površina, zeleni
otok, ugibalište za kontejnere, uspornici, novi nogostup, dječje igralište, akcije darivanja krvi, radionice
o odlaganju otpada, razne igraonice za djecu... toliko je mogućnosti da ih je teško i nabrojiti. Cilj nam
je poboljšati uvjete življenja u susjedstvu. Zato pozivamo naše sugrađane da prepoznaju značaj
kotarskih izbora. Kotarski vijećnici su, zajedno s predsjednikom kotara, volonteri koje oni biraju na
izborima poput svakih drugih, rekao bih i najvažnijih od svih drugih izbora, jer se tu donose odluke o
zelenim površinama, dječjim igralištima, prometnim rješenjima i slično – naglasio je Mardešić.
Pametno je već na lokalnim izborima isticalo koncept pametnog grada u kojem kotarevi zauzimaju
važnu ulogu. U njihovom je programu društveni život visoko zastupljen u kotaru, stariji su bogatstvo i
resurs zajednice, mladi uče starije kako koristiti najnovije tehnologije, stariji mlade kako kuhati, šivati,
plesti i slično. I trenutno najvažnije, u pametnom gradu otpad se razdvaja u za to predviđene
spremnike, ne postoji više problem Karepovca.
- Razdvajanje otpada, škola s dvoranom, opremljen park, ulice bez rupa, to ne smije biti luksuz u 21.
stoljeću. To su osnovne stvari za koje uvijek treba biti novca jer i kotarski i gradski proračun moraju biti
u službi boljeg života naših sugrađana. Zato ćemo na predstojećim izborima pokazati kvalitetan
program, vrijedan povjerenja i realizacije – zaključila je Kristina Vidan i pozvala sve građane na javnu
tribinu 'Reci za svoj kotar!' koju Pametno organizira u srijedu, 18. travnja u Beton kinu (Dom mladih) u
18.30 sati.

