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Z volebního programu KSČM
pro MČ Praha 14 vyjímáme,

co chceme pro občany!

poměrné zastoupení zvolených zástupců všech politických stran v radě, komisích, výborech a orgánech, zřizovaných
zastupitelstvem MČ Praha 14
zastoupení občanských sdružení a iniciativ ve výborech a komisích zastupitelstva
klást důraz na zpracování dlouhodobého plánu rozvoje včetně generelu dopravy a jeho předložení k veřejné diskusi
rovný přístup do Listů Prahy 14, jejich vydávání pod kontrolou redakční rady složené ze zástupců politických klubů v zastupitelstvu
převod celého výnosu nájemného z obecních bytů do fondů údržby,obnovy a výstavby bytového fondu
bezplatné vzdělávání na všech stupních škol, poskytování učebnic a základních učebních pomůcek na základních školách zdarma
vytvoření podmínek k docházce dětí do posledního ročníku mateřských škol před vstupem na základní školu
protidrogovou prevenci ve výuce na školách i v mimoškolní výchově
udržení stávajících zdravotnických zařízení, případné rozšíření jejich sítě s praxemi praktických a odborných lékařů, pracovištěm
první pomoci a lékárnou s nepřetržitým provozem
zachování sociálních a zdravotních zařízení v soukromých objektech, kde skončí věcná břemena
výstavbu domu s pečovatelskou péčí pro seniory městské části Prahy 14
rekonstrukci části ulice Kolbenova od křižovatky Kbelská-Kolbenova až po ulici K Hutím
realizaci úprav komunikací v jednotlivých oblastech MČ Prahy 14, např. na Jahodnici, Rajská zahrada od viaduktu atd.
dokončení výstavby kanalizace, plynofikace, veřejného osvětlení a komunikací ve čtvrti Hutě
klást důraz na pravidelné prověřování funkčnosti záchranného systému pro případ náhlých nepředvídaných událostí.
Zamyslete se nad našimi záměry a neváhejte volit lepší budoucnost s KSČM!

 

Komunistická strana
Čech a Moravy
představuje

Ing. Evžena Smrkovského, CSc.,

současného zastupitele MČ Dolních Počernic, jako kandidáta do Senátu PČR
Nebyl a není členem žádné politické strany.
"12 let je dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se z prakticky zavedeného a nezadluženého hospodářství stalo hospodářství ukázkové
nebo úpadkové. V případě České republiky jde o druhý případ. Nechci glorifikovat minulost. Je třeba analyzovat příčiny zbytečných a
jednoznačně škodlivých chyb a omylů. Přes všechny nedostaky však ta oficiálně hanobená společnost dokázala zajistit bezpečnost
občana, slušnou životní úroveň, bezplatné vzdělání, zdravotní ošetření. Současná společnost je jako sud s prachem, pod nímž topí
nadutí, domýšliví diletanti. Tolik z jeho názorů.

JUDr. Vítězslava Jaroše,

současného zastupitele MČ Praha 8, jako kandidáta do Zastupitelstva hl. m. Prahy
Je podnikatelem, členem KSČM.
"Dlouhá léta jsem pracoval v zemědělství, naposledy jako předseda JZD. Veřejně činným jsem byl jako poslanec ONV Prahy 8 od
roku 1972. V roce 1992 jsem založil se svými dvěma syny firmu a podnikám v celé řadě oborů, zvláště pak v oblasti sportovně-
relaxační. Na místě zdevastovaného hřiště Na Korábě jsem vybudoval Areál plážových sportů, doplněný restaurací. Mým životním
krédem je Dělat něco pro druhé.

Jitku Krátkou,
současnou zastupitelku MČ Prahy 14, jako kandidátku do Zastupitelstva hl. m. Prahy
Je učitelkou mateřské školy, členkou KSČM.
Chtěla by se i nadále podílet na řešení problémů, se kterými se oblast výchovně-vzdělávací potýká. Znamená to v prvé řadě zachování
optimální sítě mateřských škol, využití budov školských zařízení pro účely školství. Hlavně pak zajistit kvalitní přípravu dětí pro vstup do
ZŠ. Učitelům pak zajistit takové platové podmínky, aby se svým povoláním uživili a pro svou výchovnou práci s dětmi aby měli vybavení
a pomůcky. To proto, aby všechny naše děti prožívaly své dětství v příznivém zázemí domova a MŠ. Tato přání jsou ve shodě se
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zákonnými právy dítěte, nechť jsou tedy v zájmu dítěte plněna.


