VOLEBNÍ PROGRAM KSČM
pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
na roky 2020 - 2024

“ZA LEPŠÍ ŽIVOT V PLZEŇSKÉM KRAJI”
Vážená voličko, vážený voliči, spoluobčané našeho Plzeňského kraje!
Představujeme Vám priority volebního programu Komunistické strany Čech a Moravy pro Plzeňský
kraj, na nové volební období, na roky 2020 – 2024.
Tedy toho, co bychom Vám chtěli nabídnout při správě Plzeňského kraje v případě, že nám dáte ve
volbách svůj hlas a budeme se moci podílet na jeho řízení.
Naši kandidáti mají mnohaleté zkušenosti z práce v obecních a městských radách, zastupitelstvech,
i ve funkcích starostů a někteří z nich i na úrovni Plzeňského kraje a Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Mají mnoho praktických i životních zkušeností a jsou i dobře teoreticky připraveni.
Přestože Plzeňský kraj je relativně dobře hodnocen, je zde řada závažných problémů, o kterých se
příliš nemluví. Ale i ty se musí řešit!

Volební program KSČM má 10 tématických bloků, které chceme řešit:
1. Bezpečný region #

•

# Budeme podporovat kvalitní vybavení všech složek integrovaného záchranného systému
v Plzeňském kraji, protože ty jsou první v terénu při pomoci a záchraně občanů a jejich majetků.

# Občané se musí cítit bezpečně nejen doma, ale i na ulicích. Budeme prosazovat zajištění plného
početního stavu Policie ČR.
# Díky nezodpovědné zahraniční politice našich vlád nám v Plzeňském kraji hrozí důsledky
nelegální migrace. Je třeba začít u příčin migrace a tou jsou válečné agrese USA a NATO ve světě,
konané bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, které naše vlády podporovaly a podporují! To musí
přestat! Nebudeme v této věci mlčet!

# Nekompromisně odmítáme snahy o zřízení a rozšiřování specializovaných zařízení pro nelegální
migranty na území Plzeňského kraje.

# Programem KSČM je mír a nikoliv podpora zabíjení lidí vojsky USA a NATO v Iráku, Sýrii, Libyi či
jinde ve světě. Budeme veřejně poukazovat na válečné štváče a nastavovat jim zrcadlo. Je třeba je
zastavit, protože svět balancuje na pokraji válečného konﬂiktu!
# Jde také o informační bezpečnost naší země. Občané musí dostávat z veřejnoprávních médií
pravdivé informace o tom, co se děje v okolí naší země a ve světě, aby se mohli správně rozhodovat.
Některá média lžou! Pravda a láska v naší zemi nevítězí! Vítězí lež, nenávist a hysterie! To se musí
změnit!
# Za zcela nepřijatelné považujeme úvahy o umístění cizích vojenských jednotek či jejich
logistických součástí na území Plzeňského kraje.

# Podpoříme vhodná opatření v souvislosti se zhoršující se bezpečnostní situací v místech s agenturním dovozem, zaměstnáváním a ubytováním zahraničních dělníků.
# Podpoříme rozumná opatření proti všem druhům kriminality, jakými jsou ekonomická, majetková,
násilná či jiná delikvence, ale i například vandalismus, korupce, prostituce, aj.
# Budeme usilovat o realizaci protidrogových opatření, o preventivní a osvětovou činnost v boji proti
šíření a používání nelegálních návykových látek.

2. Zdravotnictví #
# Zabráníme kmotrům z pravicových subjektů v privatizaci a fúzování nemocnic v majetku
Plzeňského kraje. Nepřipustíme jejich rušení či omezování poskytované šíře zdravotní péče v nich.

# Jedině kraj, nebo stát může pro občany garantovat kvalitní, místně a ﬁnančně dostupnou a plnooborovou zdravotní péči, včetně péče stomatologické a pohotovostní. Nepodporujeme také další
nárůst ﬁnanční spoluúčasti pacientů.
# Podpoříme převedení městské nemocnice v Sušici pod správu Plzeňského kraje. Chceme toto
zařízení zachovat, občané z této části našeho regionu musí mít dostupnou nemocniční péči.
3. Sociální jistoty #
# Je potřeba řešit otázku bezdomovectví a dostat ji na program jednání zastupitelstva Plzeňského
kraje a do médií. Pravicové strany svojí asociální politikou nahnaly lidi na ulice a pod mosty
a k výsledkům své politiky se již nehlásí!

# Podpoříme dobudování chybějících komunitních domů pro seniory, domů s pečovatelskou
službou, denních stacionářů, či zařízení pro důstojné dožití člověka a ekonomické zajištění jejich
fungování.

# Budeme podporovat dobudování chybějící části spektra terénních sociálních služeb.
# Podpoříme výstavbu nových bytů. Nájmy za bydlení strmě stoupají! Pro mladé rodiny s malými
dětmi a důchodce s penzí jsou již za hranou únosnosti. Je třeba změnit bytovou politiku!
4. Doprava, cestovní ruch #
# Trváme na zachování rozsahu kvalitní a dobře navazující veřejné dopravy v Plzeňském kraji,
včetně Integrovaného dopravního systému, bez dalšího zdražování pro občany.
# Lidé z obcí se musí dostat do škol, k lékaři, do práce, do spádových středisek a také zpět. Veřejná
doprava se musí přizpůsobit potřebám lidí a nikoliv naopak, není možné, aby lidé byli rukojmím
dopravních ﬁrem.
# Budeme prosazovat dovybudování severozápadního i stavbu východního silničního obchvatu
Plzně.

# Podpoříme budování silničních obchvatů měst a obcí v Plzeňském kraji. To ulehčí život mnoha
tisícům lidí v těchto městech i dopravě. (Dobřany Vysoká – Horní Lukavice, Přeštice, Klatovy, Plasy,
Losiná u Plzně, Ostrov u Stříbra, Chodová Planá aj.).
# Prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje budeme řešit nevyhovující stav silnic II.
a III. třídy.
5. Školství a sport #
# Podpoříme kroky, směřující ke kvalitnímu, materiálně technickému a personálnímu zabezpečení
výuky škol zřizovaných Plzeňským krajem a to na úrovni evropských standardů. Budeme dále
podporovat rozvoj učňovského a středního odborného školství v Plzeňském kraji.
# Plzeňský kraj musí ještě více zohlednit požadavky pracovního trhu na vyšší technickou
orientaci dětí a mládeže.

profesní

# Podpoříme systém sportu pro všechny, a to budováním nových sportovišť, která budou sloužit
obyvatelstvu nejen rozmanitostí svých forem, ale pro svou masovost i k relaxaci
fyzické a duševní pohody.

a obnově

# Prosadíme podporu školních sportovních klubů a dalších mimoškolních sportovních aktivit.
# Podpoříme vybudování tělocvičny u Gymnazia Tachov a nové haly odborného výcviku SOU
Domažlice.
6. Kultura #
# Podpoříme tradiční divadelní, hudební a taneční instituce a soubory, ale i vznik nových kulturních
forem. Současně podpoříme regionální tradice a folklor Plzeňského kraje. V ochotnických
souborech pozitivně zohledníme vyšší zapojení dětí a mládeže.
# Zaměříme se na propagaci a zatraktivnění Plzeňského kraje nejen pro návštěvníky, ale i pro
potenciální investory.
# Budeme podporovat ochranu a údržbu kulturních památek, které jsou v majetku státu, kraje, měst
a obcí.
7. Životní prostředí a ekologie #
# Ochrana životního prostředí musí spočívat především v aktivní spolupráci státu - kraje - obcí
na vhodných legislativních úpravách.
# Kraj musí věnovat zvýšenou pozornost nakládání s komunálními a také s nebezpečnými odpady.
Musí to řešit prostřednictvím ověřených vědeckých technologií a postupů, nikoliv ale na úkor měst
a obcí.

# Budeme iniciovat odbornou diskusi a také krajský program s cílem zadržování vody v krajině.
Prosadíme podporu obcím kde chybí, nebo je nedostatečná vodohospodářská infrastruktura.

# Podpoříme přípravu a následnou realizaci strategického projektu napojení města Plzně na záložní
zdroj vody.
# Prosadíme obnovení programu zalesňování lesů po přírodních kalamitách.
# Podpoříme dotčené samosprávy obcí směrem k dalšímu rozvoji potřebné infrastruktury
na Šumavě a v Brdech, včetně samostatného Zákona o Národním parku Šumava.
# Podpoříme pokračování dotačního programu “Pořízení ekologického vytápění v domácnostech”,
tzv. “kotlíkové dotace”, na výměnu starých kotlů na tuhá paliva.

8. Venkov a zemědělství #
# Podporou různých opatření z úrovně Plzeňského kraje budeme usilovat o zastavení trvale
rostoucího odlivu lidí z venkova do městských aglomerací.
# Plzeňský kraj musí působit jako významný stabilizační prvek, který musí pomoci malým obcím
poskytnout a zprostředkovat dotační programy na budování jejich infrastruktury. Tato pomoc může
být přímo navázána i na tvorbu nových pracovních míst na venkově.

9. Přeshraniční spolupráce #
# Podpoříme další spolupráci Plzeňského kraje s německými regiony Dolní Bavorsko a Horní
Falcko. Zejména po liniích kulturní, hospodářské a vzdělanostní.

# Nepřipustíme však jakékoliv politické tlaky spojené s opakováním nepřijatelných požadavků
jednotlivců či institucí nárokující si návrat oprávněně zabaveného majetku zrádcům a kolaborantům
po II. světové válce. A to například ze strany takových kontroverzních spolků jako je sudetoněmecký
Landsmannschaft.
# Majetkové a další uspořádání, vzešlá z Dekretů prezidenta republiky E. Beneše z roku 1945, musí
i v Plzeňském kraji zůstat bezpodmínečně zachováno a nelze je nikterak relativizovat
a zpochybňovat! Obdobným způsobem se stavíme i k pokusům a narůstajícím snahám
o přepisování historie, zejména dějin novodobých.

# Budeme dále rozvíjet spolupráci a výměnu zkušeností se všemi zahraničními partnery
Plzeňského kraje.
10. Další oblasti života kraje #
# Zastupitelstvo Plzeňského kraje řeší široké spektrum otázek života občanů kraje. Svojí
pozornost budou zastupitelé, kteří budou zvoleni za KSČM, směrovat i na mnohé jiné oblasti, jakými
jsou například nástup a reálné dopady Průmyslové revoluce 4.0, zprostředkování velkých investic
na tvorbu nových pracovních příležitosti, zlepšování komfortu ve veřejné dopravě, dopravní
bezpečnost, lázeňství, přeshraniční pendlerství za prací a jiné.

# # # KSČM # ♥ #

