Volební program pro roky 2014 - 2018

KSČM pro Brno-Černovice
KSČM – je stabilní levicově opoziční strana, která konstruktivně podporuje prospěšné záměry a projekty.
KSČM je službou pro občany pro největší zastoupení veřejnosti. Řídíme se heslem „jiní o lidech, my s lidmi“.
Podpoříme a prosadíme
Bezpečnost občanů: zvýšenou účast hlídek MP Doprava: rozšířit parkovací místa v sídlištích při ulipředevším v nočních hodinách a na rizikových mís- cích Turgeněvova, Krausova a Kneslova, ale i tam,
tech • kontrola čištění chodníků, v zimním období kde se nachází možnost rozšířit parkovací místa
kontrola převisů sněhu na domech v naší MČ • ve- • provést generální opravu chodníků celého spodnířejné osvětlení – zaměření na funkčnost v celé MČ ho sídliště, včetně oprav komunikací, které je havarijní
• ochranu občanů – prevence, osvěta, besedy na ZŠ v důsledku rekonstrukce kanalizačních rozvodů • řes cílem „Stop drogám, stop podezřelým osobám“.
šit bezpečnost krizových křižovatek Kneslova, SlámoBytová politika: nezvyšovat – spíše snižovat nájem- va, Bolzanova, Spáčilova včetně kruhového objezdu
né v obec. bytech, kvalitní servis a údržbu byt. fondu na křižovatce (ul. Řehořova – Charbulova – Húskova)
• modernizaci a opravy byt. domů a bytů ve sprá- • navrhovat dopravní značení, které zvýší bezpečnost
vě MČ • zřídit sociální pořadník v přidělování bytů dopravy, zároveň umožní větší možnost parkovacích
s maximální podporou mladých lidí a černovických stání na území městské části.
občanů • vytvořit program umožňující nové bydle- Služby - kultura - sport: zvýšení ochrany spotření pro mladé rodiny – zvýhodněné stabilizační byty bitele po celém území MČ v úzké spolupráci s přís dočasnými slevami na nájemném.
slušnými kontrolními institucemi (Česká obchodní
Sociální oblast: zvýšenou pozornost seniorům, kte- inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekří jsou osamělí a potřebují pomoc, objasňovat jim ce), včetně kontroly hygienických služeb • podpořit
možnosti v rámci právních předpisů, resp. upozornit kulturní akce, které se pro občany staly tradicí – hody,
příslušné instituce na danou situaci • řešit sociální po- plesy, pořady pro děti a mládež, vánoční besídky
třeby mladých rodin, včetně nezaměstnaných se za- a další • finančně podpořit černovické sportovní
měřením na objasnění institucí, které dané problémy kluby s účelem více zapojit mládež a děti do sporřeší a které jim můžou pomoci • vymezit náplň práce tování a využití volného času • rozšířit další prostory
sociální komise, zejména ke zvýšení spolupráce s ve- k vybudování cyklostezek na dostupných místech
doucím pracovníkem odboru sociálního a všeobec- v MČ • v nevyužitých prostorách vybudovat areál pro
ného a jeho účastí na jednání komise • zřídit stravo- bikros a pro skateboard (U-rampy apod.)
vací komisi, tím zajistit dohled při dodržování čistoty Životní prostředí: zvýšit pozornost obnově zeleně,
a hygieny při vaření obědů a v provozu vývařovny dbát na čistotu parků, veřejných prostranství a předev Sociálním domě – Charbulova č. 86 • dbát, aby vším dětských hřišť • zkvalitnit kontejnerová sběrná
cena obědů nepřesáhla únosnost pro strávníky (ma- střediska na celém území MČ • vycházet vstříc zaximum 53,- Kč). Směr nezdražování obědů udržovat hrádkářům – nezvyšovat nájemné za pozemky, které
v mateřských i základních školách • věnovat pozor- užívají • na území MČ zřizovat nové lavičky a zároveň
nost Domu s pečovatelskou službou – Pahrbek č. 13. renovovat starší a poškozené.
Vést obyvatele k upřednostňování služeb od odbor- Vnitřní správa: podpořit využívání obecního rené instituce – pečovatelské služby Brno – Jamboro- ferenda v zásadních otázkách a co nejširší zapojení
va. Neposkytnutím služeb uvedenou institucí ztrácí obyvatel do života a rozvoje MČ • u nových projekzařízení charakter Domu s pečovatelskou službou.
tů a zakázek požadujeme vždy odbornost a kvalitu
Školství: podílet se na modernizaci a opravě mateř- s přijatelnou cenou • prosadit větší odbornost, profeských a základních škol v MČ • podporovat zájmové sionalitu a vzdělanost úředníků na úřadu MČ.
činnosti školských zařízení • podporovat zapojení
Naši zastupitelé budou při realizaci volebního
žáků a dětí ze sociálně slabších rodin do školních programu KSČM spolupracovat se všemi, kteří chtějí,
aktivit jako jsou kurzy, školy v přírodě a další • zajistit aby rozvoj naší městské části byl prospěšný a přinášel
besedy se žáky na téma prevence„Stop drogám, stop prospěch všem našim občanům.
závislosti na výherních automatech, stop kriminalitě“.
Naším cílem je sloužit v zájmu občanů!

Kandidátka KSČM
pro Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice
1. Jíří Vítek
65 let seřizovač
KSČM
vedoucí kandidátky
2. Ing. Pavel Kučera 56 let středoškolský učitel KSČM
3. Ing. Pavel Kováčik 32 let ředitel stavební firmy bez politické příslušnosti
4. Bc. Zdeňka Krásová
36 let učitelka mateřské školy
KSČM
5. Jiří Tebich
27 let dispečer
KSČM
6. Jana Tebichová
29 let odborný referent – specialista bez politické příslušnosti
7. Ladislav Musil
22 let mechanik
bez politické příslušnosti
8. Michaela Neveselá
39 let obchodní manažerka
bez politické příslušnosti
9. Mgr. Jan Urválek
47 let statní zaměstnanec
bez politické příslušnosti
10. Vlastislav Mišák
46 let technik
bez politické příslušnosti
Dále kandidují: Marcel Crha  Zdenka Viklická  Martin Korkeš  Ing. Miloslav Obhlídal  Karel
Müller  Julius Sláma  Viktor Firlinger  Ing. Ivo Mazel  Zdeněk Kusák  Zdenka Nováková
 Jan Brzobohatý
(Programy a úplné kandidátky najdete na www.kscm-brno.cz)

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT !
Prioritní cíl politiky – výrazné snížení nezaměstnanosti.
Plnohodnotná pracovní místa
• záruka pro budoucí důchody občanů.
Sociálně odpovědné • rozhodování parlamentu • zaměření činnosti krajských zastupitelstev • řízení měst a obci
Vizitka solidární společnosti • mateřské školy i pro všechny tříleté
děti • nové domovy pro seniory

JUDr. Helena Sýkorová

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

Kandidátka KSČM pro Zastupitelstvo města Brna
1. JUDr. Helena Sýkorová
2. RNDr. Daniel Borecký, CSc.
3. Martin Říha
4. Jiří Hráček

59 let
61 let
45 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

