
 
 

 

  Pro občany a obce KSČM centrálně prosazuje: 
 

   Udržení a rozvoj základních služeb. Dostupnost pošty, obchodu,    

   mateřské i základní školy a zdravotní péče včetně zubaře 

 

   Snížení ceny vody pro občany. Voda je nejcennější bohatství 

   a musí patřit obcím nebo státu 

 

   Zajištění veřejné dopravy do školy, zaměstnání, za kulturou i k   

   lékaři podle potřeb občanů 

 

   Zvýšení finanční podpory obcím od státu a krajů, snížení daně   

   z nemovitosti podle místních podmínek  

 

   Cenově dostupné bydlení 

 

   Podporu spolků a společenského života 

 

   Účinnou ochranu životního prostředí a pomoc v případě sucha a       

   povodní 

 

 
 

Naši kandidáti usilují o Vaši podporu 
 

     Zadavatel: KSČM, zhotovitel: OV KSČM Písek          https:pisek.kscm.cz 

 

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM 
BRANICE 

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022 
 

 
 

 
 

 



 

Kandidátní listina KSČM  
do Zastupitelstva obce BRANICE 

pro volební období 2018 – 2022 
 

 

 

1. Stanislav Češka, starosta obce, 52 let   BPP 

2. Miroslav Pícha, CNC operátor    BPP 

3. Dana Hovorková, výpravčí SŽDC, 40 let   BPP 

4. František Novák, automechanik, 46 let   BPP 

5. Tomáš Češka, konstruktér, 33 let    BPP 

6. Jindřich Dvořák, strojní zámečník, 30 let   BPP 

7. Jaroslav Mikota, dělník, 36 let    BPP 

 

 
 

 

Ze spolkového života SDH Branice 2018 
 

 

Náš volební program 
 

V průběhu končícího volebního období se naši zastupitelé aktivně 

podíleli na rozvoji obce, na vytváření podmínek pro spokojený 

život branických občanů. Nyní se na počátku čtyřletého období 

znovu ucházejí o důvěru, o podporu volebního programu, který 

obsahuje reálné a splnitelné cíle: 

 

 

Za priority považujeme: 
 

 budeme i nadále vytvářet podmínky pro dostupné bydlení 

všech generací; s tím souvisí zabezpečení základních potřeb 

našich občanů (doprava, obchod, služby, knihovna, mateřská 

škola, stravování, kvalitní pitná voda) 

 trvalou pozornost budeme věnovat zkvalitňování životního 

prostředí, údržbě a rozšiřování zeleně, kanalizace, čistíren 

odpadních vod 

 nadále chceme využívat finančních dotací a grantů 

k naplňování dlouhodobých investičních záměrů 

 k plnohodnotnému životu branických občanů nesporně patří 

činnost místních organizací a spolků – zaslouží si naší 

organizační a finanční pomoc 

 budeme pomáhat při vytváření podmínek pro rozšiřování 

pracovních příležitostí  
 

 

DEJTE HLAS NAŠIM KANDIDÁTŮM     
 

 


