Volební program:
1. BEZPEČNOST A ŽIVOTNI PROSTŘEDÍ
- chceme město bezpečnější a čistější
- prosadíme pravidelnou údržbu městské zeleně
- podpoříme častější hlídky v ulicích,
- navrhujeme, aby město používalo monitorovací systém
2. INFRASTRUKTURA, ROZVOJ A VÝSTAVBA
- budeme prosazovat postupnou obnovu místních komunikací a chodníků
- jsme pro střízlivou úpravu Moravského náměstí
- rozšíříme klidové a sportovní zóny
- nadále budeme podporovat rozpracované akce i jejich dokončení
- zvýšený důraz klademe na údržbu veřejných prostranství, sportovních ploch a parkovišť
3. ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ
- rozšíříme počet zaměstnanců MU
- podpoříme zaměstnavatele při vytváření pracovních míst
- využijeme programy UP stážista, absolvent, chráněná dílna a dotace na tyto programy
- budeme jednat s dopravci o zlepšení dopravy našich občanů do zaměstnání (např. Ráječko, Kuřim)
4. PODPORA MLADÝM RODINÁM, SENIORŮM, SOCIÁLNĚ SLABÝM A OBČANŮM V
TĚŽKÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
- zřídíme centrum-pracoviště, které se bude zabývat těmito případy a bude vyhledávat možnosti
státní podpory, slev a výhod, chránit před "šmejdy" půjčkami pro konkrétního člověka
- podpoříme iniciativy, které povedou k rozšíření provozu služeb ve městě
- budeme podporovat HZS, sportovní oddíly a další volnočasové aktivity zejména pro děti
5. JSME MĚSTO NA VODĚ A NECHCEME BÝT MĚSTEM POD VODOU
- znovu otevřeme problematiku povodní a bleskových záplav (Dlouhá, Špitálské pole)
- budeme podporovat realizaci plánu protipovodňové ochrany a celkové revitalizace řeky Svitavy

KANDIDÁTI ČSSD ZVOU KE
KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 10. a 11. 10. 2014

Kandidátní listina

gr. 1. Mgr. Jana Povolná
věk: 34, knihovnice

2. Zdeněk Dvořák
věk: 60, obchodní zástupce

3. Ing. Libor Ondra
věk: 40, odborný referent

4. Mgr. Milada Dvořáková
věk: 44, zást. ředitele ZUŠ

5. Jaromír Staněk
věk: 66, důchodce

6. Marie Švancarová
věk: 38, účetní

7. Petr Odehnal
věk: 44, technický pracovník

8. Monika Kolbábková
věk: 47, dělnice

9. Jana Zapletalová
věk: 35, prodavačka

10. Radek Kroupa
věk: 39, údržbář

11. Mgr. Eva Dufková
věk: 43, speciální pedagog

12. Martin Fiala
věk: 38, podnikatel

13. Václav Vopálenský
věk: 63, důchodce

14. Marie Štěpánková
věk: 63, důchodkyně

15. Mgr. Zdeňka Ducháčková
věk:
ěk: 70,
70 důchodkyně

