Hlavní body volebního programu

KSČM pro Brno-Vinohrady
ve volebním období 2014 – 2018
Vážení spoluobčané Vinohrad
Upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste ve volbách do Parlamentu ČR v říjnu 2013 a Evropského
parlamentu v květnu 2014 dali svůj hlas Komunistické straně Čech a Moravy.
V nadcházejících komunálních volbách budete opět vybírat své zástupce, tentokrát bezprostředně
do zastupitelstva naší městské části Brno-Vinohrady. V uplynulém volebním období se podařilo i za přispění dobré práce dvou zastupitelů za KSČM a dalších našich členů a sympatizantů v komisích a výborech mnohé realizovat, například:
 úpravy (zateplení) budov a zařízení mateřských škol;
 podílem na organizaci kulturních akcí na Vinohradech;
 podílem na životním prostředí, revizi zeleně, studii a nové výsadbě.
Pro volební období 2014-2018 vám předkládáme základní záměry našeho programu, které budou naši kandidáti po zvolení do Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady navrhovat a prosazovat:
 Důslednou obhajobu zájmů všech obyvatel
Vinohrad bez ohledu na věk, politickou orientaci, náboženské vyznání či rasu;
 Vytváření podmínek pro rozšíření malopodnikatelských aktivit s cílem zkvalitnění služeb;
 Podporu občanských aktivit a zájmových organizací;
 Zlepšení účelného využití finančních prostředků na veřejnou správu a zvýšení úrovně veřejných služeb, zvýšení transparentnosti výběrových řízení a dodržování rovného přístupu
k informacím;
 Pokračování v rekonstrukci vybavení obecních
bytových domů (včetně výtahů apod.);
 Ponechání stávajícího podílu bytového fondu jako obecního pro aktivní bytovou politiku
městské části;
 Nezvyšování nájemného v obecních bytech,
které má bezprostřední dopad na životní úroveň mnohých rodin;
 Používání finančních prostředků vybraných za
nájemné a služby pouze pro potřeby obnovy
bytového fondu;
 Slevu na nájemném a službách poskytovaných
MČ pro občany v důchodu a svobodné matky;
 Ve spolupráci s městem Brnem posouzení a vytvoření podmínek pro vybudování samostatného kulturního centra;

 Další zlepšení bezplatné a kvalitní zdravotní
péče pro všechny občany přímo na sídlišti;
 Ekologicky nejvýhodnější vedení automobilové
dopravy plánovaným tunelem v západní části
Vinohrad;
 Zlepšení dopravního spojení Vinohrad do centra města;
 Posouzení vybudování vícepodlažního, cenově
dostupného garážového objektu a řešení nových parkovacích míst;
 Zabezpečení dobrého osvětlení přechodů pro
chodce;
 Další zlepšení bezpečnostní situace na sídlišti,
maximální využívání vybudovaného kamerového systému, zabezpečení nočního klidu v okolí
restaurací;
 Zvětšení počtu míst v mateřských školách;
 Pokračovat v úpravě a vybudování dalších dětských hřišť po celém sídlišti;
 Vytvoření a vyznačení cyklostezek na Vinohradech a jejich případné napojení na systém celobrněnských cyklostezek;
 Umožnění sportovních aktivit pro občany využitím sportovních zařízení škol;
 Další zkvalitnění péče o občany - seniory v domech s pečovatelskou službou, všestrannná
podpora aktivit seniorů a činnosti vinohradského Senior Klubu.

Náš program je otevřený pro všechny občany Vinohrad, protože práce pro lidi a s lidmi není pro KSČM jen
heslem. Věříme, že svými hlasy pro kandidáty KSČM naše záměry podpoříte a společně dosáhneme zkvalitnění
občanského soužití a zvýšení pocitu, že Vinohrady jsou našim domovem.

Kandidátka Komunistické strany Čech a Moravy
pro Zastupitelstvo MČ Brno-Vinohrady
1. JUDr. Miroslav Buchta
2. Ing. Miloslava Orsavová
3. PhDr. Ing. Stanislav Hamerský
4. Doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc.
5. PhDr. František Korvas
6. RSDr. Dušan Mišík
7. Věra Thielová
8. Emil Pecko
9. Milan Machala
10. Jiří Kalina

63 let
53 let
33 let
65 let
74 let
60 let
52 let
57 let
61 let
56 let

státní zaměstnanec
ekonomka
učitel
vysokoškolský učitel
kulturní pracovník
analytik
ekonomka
řidič MHD
dělník
dělník

KSČM
KSČM
KSČM
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
KSČM
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti

Dále kandidují:
Ludmila Rozsívalová  Irena Tomková  Dáša Marčíková  Alena Hrbatá  Marie Mácová
 Božena Pecková  Anna Mahelová  Marie Kuchařová  Dana Sýkorová  Anna Kopalová
 Eva Plíhalová
(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

