Volební program KSČM pro Brno-Tuřany
ve volebním období 2014 – 2018
Komunistická strana Čech a Moravy chce, s přihlédnutím k místním podmínkám,
prosazovat svůj levicový volební program. Nebrání se v rámci samosprávy spolupráci se
všemi levicovými silami, ostatními volebními stranami a zvolenými zastupiteli, majícími podobné názory. V městské části Brno-Tuřany (Tuřany, Brněnské Ivanovice, Holásky,
Dvorska) se chce zaměřit především na tyto oblasti:
 Vytvářet větší prostor pro vyjadřování názorů a rozhodování občanů o významných místních
záležitostech a pro jejich větší informovanost o záměrech městské části.
 Prosazovat účelné stavby (obchvaty, bytovou výstavbu, nižší stavby pro bydlení, cyklostezky,
sportovní hala apod.), rekonstrukce a opravy komunikací, chodníků a inženýrských sítí se zaměřením nejen na akce většího rozsahu, ale i na menší opravy.
 Udržet přiměřený počet dobře udržovaných budov mateřských školek (možné i navýšení) a základní školy, včetně provádění nezbytných rekonstrukcí a oprav. Budeme usilovat o jejich kvalitní fungování s využitím samosprávných principů při jejich řízení a aktivit rodičů. Chceme nadále
vytvářet podmínky pro využívání školských zařízení i k mimoškolní činnosti.
 Zlepšit situaci v ochraně a zlepšování životního prostředí (udržování všech parků, čistotu a údržbu
veřejných prostranství, chodníků a komunikací, odstraňováním odpadů, parkování aut, klidové
zóny). Budeme prosazovat kvalitní uklízení a čištění s důslednějšími postihy znečišťovatelů.
 V sociální oblasti chceme podporovat činnosti vedoucí ke zlepšení životních podmínek všech
sociálně potřebných včetně podpory Domovinky a domu seniorů. Budeme podporovat, aby
základní zdravotní péče byla bezplatná a nadále zůstala dostupná všem občanům v naší městské části (zdravotní středisko, lékárna), popř. se i rozšířila.
 Podporujeme vytváření přijatelných podmínek zlepšujících bezpečnost občanů, jejich majetku
a pořádku v městské části (jako jednu možnost zvažujeme zřízení místní služebny policie).
 Chceme podporovat místní kulturní a sportovní akce, činnost místních kulturních, zájmových
a vzdělávacích spolků, sportovních jednot a organizací dobrovolných hasičů. Budeme prosazovat údržbu a zvelebování místních památkových objektů především občanského významu.
Budeme podporovat činnost místního kulturně-společenského centra.
 Chceme prosazovat, aby provoz civilního letiště se nepřiměřeně nezvětšoval a aby se získaly
finanční prostředky od provozovatelů letiště s následným využitím pro omezování vlivu provozu letiště na životní prostředí a zdraví občanů.
 Při podpoře družstevních a soukromých podnikatelských aktivit budeme upřednostňovat ty,
které budou přispívat k rozumnému místnímu průmyslovému a zemědělskému rozvoji, nepřijatelně nezatěžujícímu životní prostředí, zajišťovat chybějící levné služby a především vytvářet
nová pracovní místa pro naše občany. Budeme se snažit zainteresovat firmy k pomoci při řešení
základních problémů naší městské části. Podporovat nebudeme tuneláře, bezcharakterní milionáře, fanatické globalisty a mamonáře všeho druhu.
 Budeme důsledně požadovat hospodárnost v nakládání a využívání obecního majetku a financí
a zjednodušování činnosti úřadu městské části. Budeme se snažit zlepšit postavení i ekonomické zabezpečení městské části v rámci celého města Brna.
Naši podporu mají tyto významnější akce: dopravní obchvaty městské části, rekonstrukce
parku a celého Tuřanského náměstí, úprava Ivanovického náměstí, rozumná revitalizace Holáseckých jezer, pokračování rekonstrukce páteřní stoky v Tuřanech a navazující kanalizační sítě včetně
kanalizace ve Dvorskách a další.

Kandidátka KSČM
pro Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany
1. Ing. Josef Panáček
vedoucí kandidátky

62 let

vysokoškolský učitel KSČM

2. Helena Hrubešová
3. Eva Wiedersheimová

43 let
53 let

kuchařka
úřednice

bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti

4. Miroslav Vladík
67 let důchodce
KSČM
5. Miroslava Štepková
51 let sociální pracovnice
KSČM
6. Zdeněk Wagner
68 let důchodce
bez politické příslušnosti
7. Zdeněk Kříž
38 let dělník
bez politické příslušnosti
8. Jaroslav Vrána
68 let důchodce
bez politické příslušnosti
9. Jiří Hrubeš
46 let řídící letové plochy
bez politické příslušnosti
Dále kandidují: Alexandra Pernesová  Jaroslav Čech  Ing. Helena Navrátilová  Jan Přichystal
 René Bloch  František Daněk  Julius Fila  Karla Vodová
(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

