
 
VOLEBNÍ PRIORITY KOMUNISTŮ 

V JIHOČESKÉM KRAJI 
1. ŠUMAVA  - Na jednání sněmovny byl několikrát předložen návrh zákona o Národním parku 
Šumava. Klub KSČM ho zpracoval dvakrát, nikdy nebyl schválen. Odůvodnění znělo, že pro-
blematika NP Šumava bude řešena společným zákonem o ochraně krajiny a přírody.  Ten byl 
přijat, ale tomuto NP nevyhovuje, naopak způsobí problém v rozhodování obcím a zejména 
obyvatelům zde žijícím. Jednotný zákon nelze aplikovat na všechny národní parky, každý je 
jiný. Jediným řešením pro Šumavu je samostatný zákon. Opětovn ě podáme zákon o Národ-
ním parku Šumava.    

2. CESTOVNÍ RUCH A KULTURA  - Jihočeský kraj přišel o většinu průmyslu a na tomto smut-
ném stavu se v krátkodobém horizontu nic nezmění. Přírodu a památky nám zatím vzít nemohli, 
těší se stále velkému zájmu. Na cestovním ruchu vždy kraj stavěl a stavět i nadále musí. Za-
chováme sv ětovou technickou památku - otá čivé hledišt ě v Českém Krumlov ě.   

3. DOPRAVA  - Jihočeský kraj je jeden z krajů s nižší úrovní dopravní infrastruktury. Život Jiho-
čechů, rozvoj v oblasti průmyslové ekonomiky i příliv turistů se bez propojení systému dopravy 
neobejde. Usilujeme o dobudování dálni ční sítě D 3 a D 4 a 4. železni čního koridoru.   

4. ZDRAVOTNICTVÍ A LÁZE ŇSTVÍ - Vždy jsme prosazovali dostatečnou síť státních nemoc-
nic, dostupnou zdravotnickou péči pro občany a odpovídající pracovní a platové podmínky pro 
zdravotníky. Předcházející vlády naopak situaci zhoršovaly "úspornými balíčky", téměř zničily 
lázeňskou péči nejen jako léčebnou, ale i jako preventivní, která je nedílnou součástí zdravotní 
péče. Využijeme více lé čebnou sílu jiho české p řírody, chceme obnovit provoz lé čebny 
pro onemocn ění dýchacího ústroji na Hrudkov ě.   

5. ENERGETIKA  - KSČM i v krajském zastupitelstvu podporovala dostavbu Temelína. Nesou-
hlasíme s tím, že byla na vládní úrovni zamítnuta. Znovu podpo říme dostavbu Temelína.   

6. DAR CÍRKVÍM  - Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě i další církevní subjekty nerespektují 
ani zákon o tzv. majetkovém vyrovnání s církvemi. Tak zvané církevní restituce jsou porevoluč-
ním zločinem a nespravedlností na celé české společnosti. Vládní koalice neprojevila vůli zařa-
dit na program jednání sněmovny návrh poslaneckého klubu KSČM ani zákonodárnou iniciativu 
Jihočeského kraje. Na zdanění náhrad vyplácených v tzv. církevních restitucích  trváme, 
spravedlnosti nejen pro církve ale i pro ob čany státu musí být dosaženo.   

7. BEZPEČNOST - Současný válečný rozvrat světa, horečné zbrojení, teroristické útoky a říze-
ná migrace, přestože jsou zatím mimo ČR, nás přímo ohrožují. Vyvolávají v lidech  strach. Bez 
společného boje za mír se svět propadne znovu do válečného šílenství. Bloky včetně NATO 
jsou cesta k válce. Učiníme krok k míru a navrhneme referendum o vystoupe ní z NATO.    

8. ZAMĚSTNANOST - Práce musí být nejen pro každého, kdo chce a může pracovat, ale práce 
za nuzné platy musí skončit. Nechceme být pouhou montovnou Evropy. Nechceme, aby bylo 
rodinné stříbro jako Budvar vystaveno útokům konkurence podle zákona o registru smluv. Zisky 
z české práce musí z ůstat v ČR pro její rozvoj, ne zvyšovat zisky zahrani čních vlastník ů a 
spekulant ů.  
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