 V oblasti bydlení budeme podporovat,
aby o výši nájemného rozhodovalo zastupitelstvo nikoliv jen rada. Výnosy z nájmů bytů by měly být vkládány do oprav
stávajícího fondu bydlení a do výstavby
nových bytů s ohledem na sociálně potřebné rodiny a seniory. Podpoříme sjednocení kriterií pro přidělování městských
bytů v rámci města Brna s preferencí sociálních hledisek. K tomu je možno využít
centrálního registru města Brna.
 V oblasti sociální a zdravotní budeme
usilovat o řešení sociálních problémů důchodců, sociálně slabých rodin, studentů
a nezaměstnaných propadajících se pod
hranici životního minima. Budeme podporovat bezplatnou zdravotní péči bez

V době pokračující ekonomické a finanční krize je naším cílem využití pravomocí MČ Brno-Bohunice v zájmu obyvatel
městské části. A to ve zkvalitnění aktivit
a hospodaření MČ, uplatnění kontrolní
funkce zastupitelstva a posílení postavení zastupitelstva vúči obecní radě. Je to
reálné při dodržení zásady poměrného
zastoupení zvolených představitelů politických stran podle výsledků voleb.Toto
poměrné zastoupení by mělo být uplatněno v komisích RMČ, ale i v samotné
radě místní části.
I když míváme v samosprávě malé
zastoupení, přístup k jednání a návrhy
našich zastupitelů měly vždy racionální
jádro, s cílem řešení nebo nápravy problémů. Při rozvoji Bohunic klademe důraz na
zabezpečení následujících problémů.

Vážení spoluobčané!

poplatků a zachování rehabilitačních zařízení v městské části Brno-Bohunice.
 V oblasti školství, kultury, tělovýchovy
a sportu budeme usilovat o zachování,
případně obnovení školních družin a rozšiřování počtu míst v mateřských školách.
Budeme podporovat aktivní vyžití dětí
a mládeže ve volném čase, zejména po
stránce sportovní, hudební a jiné umělecké činnosti. Podpoříme činnost středisek
Centra volného času. Dále zdokonalení
systému kontroly hospodaření ZŠ ve správě městské části a omezení zaměstnávání
učitelů ZŠ v rámci měské části na dobu
určitou pouze v nezbytných případech.
Podpoříme a budeme usilovat o plnohodnotné začlenění národnostních menšin
do života městské části.
 V oblasti obchodu a služeb budeme
podporovat podnikatelské aktivity a investory v zájmu rozvoje pracovních příležitostí. Dále vytvoření provozoven služeb
pro občany, které jsou v současné době
nedostačující nebo zde chybí.
 V oblasti kriminality budeme působit
na lepší koordinaci činnosti okrsků Městské policie s Policií ČR, s důrazem na bezpečnost občanů a ochranu majetku. Naše
městská část se zkrášluje stále více a proto při potlačování činnosti vandalů budeme požadovat přísnější postihy zejména
přestupkovou komisí městské části BrnoBohunice.
 V oblasti životního prostředí budeme
podporovat další obnovu zeleně a čistotu veřejných prostranství při zapojování dočasně nezaměstnaných. Při třídění

ve volebním období 2014 – 2018

KSČM pro Brno-Bohunice

Volební program

ho odpadu. Dále pak budeme sledovat
kvalitu vody a její finanční dostupnost.

59 let
60 let
44 let
28 let

právnička
vysokoškolský učitel
stavební technik
asistent prodeje

Brno-Kohoutovice
Brno-Líšeň
Brno-střed
Brno-střed

KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
Dále kandidují: Ing. P. Březa  E. Vítek  A. Kříž  V. Tomsa  O. Duchoň  T. Denk  Mgr. V. Ožana  P. Adámek  J. Vítek  Ing. R. Maleňák  PhDr. I. Šmídová  Mgr. V. Hádlíková Ondrášková
 Mgr. K. Oprchal  Mgr. P. Pokorná  Mgr. L. Jaroš  Ing. R. Chytil  RSDr. P. Novotný  L. Marešová
 MUDr. I. Svoboda  Z. Šimek  Ing. V. Klein  K. Barák  Ing. P. Kučera  PhDr. Ing. S. Hamerský
 P. Valach  Ing. J. Dobrovolný  M. Straka  D. Ledvina  P. Koš  PhDr. K. Janiš  JUDr. P. Všetečka  J. Tebich  P. Kalábek  Bc. Z. Krásová  R. Ponížil  R. Deiretsbacher  J. Polák  J. Korbel
 Mgr. R. Slejška  J. Urbánková  T. Fráňa  Ing. J. Miča, CSc.  V. Dulka  M. Crhová  A. Gruber
 Ing. J. Orinič, CSc.  A. Burcevová  V. Benda  J. Crha  RNDr. J. Vaisharová  P. Pavlíček

1. JUDr. Helena Sýkorová
2. RNDr. Daniel Borecký, CSc.
3. Martin Říha
4. Jiří Hráček

Kandidátka KSČM pro Zastupitelstvo města Brna

kandidátka KSČM do Senátu ve volebním odvodu č. 60 Brno-město
a vedoucí kandidátka do Zastupitelstva města Brna

JUDr. Helena Sýkorová

Vizitka solidární společnosti • mateřské školy i pro všechny tříleté
děti • nové domovy pro seniory

Sociálně odpovědné • rozhodování parlamentu • zaměření činnosti krajských zastupitelstev • řízení měst a obci

Plnohodnotná pracovní místa
• záruka pro budoucí důchody občanů.

Prioritní cíl politiky – výrazné snížení nezaměstnanosti.

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT !

1. Ing. Roman Chytil
49 let prodavač
KSČM
2. Ing. Vítězslav Klein
58 let osoba sam. výděl. činná
KSČM
3. Milan Krišo
66 let důchodce
KSČM
4. Alena Komínková
58 let prodavačka
Bez politické příslušnosti
5. Ladislav Dvořák
62 let zedník
KSČM
6. Zdeněk Dvořák
62 let zedník
KSČM
Dále kandidují: Petr Fink  Miloslav Bábuněk  PaedDr. Danuše Chytilová  Oldřich Straka  Marie Benešová  František Rybnikář  Marie Kaplanová  Vlasta Petrášková  Milan Dvořáček
 Růžena Malíková  Jiří Samson
(Program a úplnou kandidátku najdete na www.kscm-brno.cz)

Kandidátka KSČM pro Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice

Jsme přesvědčeni, že další budoucnost Bohunic a spokojený život všech jejich občanů bude záviset na tom, jak místní samospráva sjednotí síly všech občanů na realizaci
dohodnutých programových priorit. Komunisté z Bohunic jsou připraveni spolupracovat se všemi, kteří budou řešit především zájmy občanů.

odpadů budeme dbát na pravidelný odvoz a dostatek míst pro ukládání tříděné-

