
 

Kandidátka Komunistické strany Čech a Moravy  
do Zastupitelstva města Písku, volební období 

2018 – 2022 
 
 

 

1. Karel Vodička                  geodet                       67 let, KSČM 

2. Michal Jirman    OSVČ     50 let, BPP 

3. Jana Kozáková    prodavačka     64 let, KSČM 

4. Jiří Šebelle Mgr.    IT specialista    36 let, BPP 

5. Slavomil Krlín    řidič      53 let, BPP 

6. Jaroslav Vlnatý    invalidní důchodce    54 let, KSČM 

7. Květoslava Pobudová   manažerka     53 let, BPP 

8. Josef Kovařík RSDr.   OSVČ     70 let, KSČM 

9. Jiří Lejčar RSDr.    politický pracovník   72 let, KSČM 

10. Alice Stehlíková   zdravotní sestra    62 let, KSČM 

11. Václav Šimeček    konzultant     61 let, BPP 

12. Josef Slanec    prodavač     64 let, KSČM 

13. Zdeňka Kovaříková   ekonomka     67 let, KSČM 

14. Jiří Toman    elektrikář     68 let, KSČM 

15. Jan Pavlíček    řidič      68 let, KSČM 

16. Oto Novák    důchodce     67 let, KSČM 

17. Jiří Tománek RSDr.   manažer     67 let, KSČM 

18. Květoslava Vilítová   ekonomka     76 let, KSČM 

19. Václav Reichl    důchodce     74 let, BPP 

20. Josef Krejčí    důchodce     67 let, KSČM 

21. Jan Kolář      manažer     67 let, BPP 

22. Miroslav Indrák    elektrikář     68 let, KSČM 

23. Jaroslava Lejčarová   kuchařka     69 let, KSČM 

24. Jan Choulík    důchodce     71 let, KSČM 

25. Jiří Dvořák Ing.    důchodce     71 let, KSČM 

26. Miroslav Korecký Ing.   důchodce     73 let, KSČM 

27. Josef Novák    důchodce     73 let, KSČM 
 

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

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM  
P Í S E K  

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022 

 

 

 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU 

5. – 6. ŘÍJNA 2018 



pro volby do Zastupitelstva města Písku 2018  
 

Vážení spoluobčané, 

naši zástupci v zastupitelstvu města, ve výborech a komisích se v průběhu celého volebního období aktivně podíleli na rozvoji města, na vytváření podmínek pro 

spokojený život našich občanů. V roli konstruktivní opozice předkládali návrhy na řešení problémů, podporovali rozumné postupy ostatních volebních stran a 

hnutí. Nyní se na prahu nového volebního období opět ucházejí o důvěru, o podporu volebního programu, který obsahuje reálné a splnitelné cíle. Chceme i 

nadále spolupracovat s občany, vycházet z jejich námětů a oprávněných připomínek. 

 

Budeme prosazovat 
 rozvoj města na základě strategického plánu do r. 2025, projektového 

zásobníku a dlouhodobého rozpočtového výhledu 

 aktivní zapojování občanů do dění ve městě – prezentace projektů, 

veřejná setkání k projednání zásadních rozhodnutí 

 poměrné zastoupení v orgánech města podle výsledků voleb, širokou 

diskusi při hledání shody u strategických rozhodnutí 

 vyrovnaný, pro veřejnost přehledný a kontrolovatelný rozpočet, který 

bude základem úspěšného hospodaření města 

 trvalou ochranu, údržbu a hospodárné využívání majetku města 

 dořešení investičních záměrů v areálu bývalých kasáren 

 komplexní dopravní řešení města, dobudování parkovišť včetně 

záchytného parkoviště pro nákladní dopravu 

 rekonstrukci komunikací a údržbu chodníků podle dlouhodobého plánu 

obnovy 

 pokračování v revitalizaci sídliště Jih, zejména řešení problémů 

s parkováním a zahájení rekonstrukce ulic Žižkova III a Erbenova II 

 rozvoj sociálních služeb, další zkvalitňování péče a seniory a invalidní 

spoluobčany včetně rozšiřování terénních služeb 

 všestrannou podporu dětí a mládeže ve sportovním a kulturním vyžití  

 účinná opatření k zabezpečení pořádku a bezpečnosti v jednotlivých 

částech města, mimo jiné i prostřednictvím stanovených okrsků 

 

Budeme podporovat 
 účinná opatření městských orgánů vůči neplatičům poplatků a neplnění 

závazků vyplývajících ze smluv uzavřených s městem 

 aktivní přístup k získávání dotačních titulů státu a EU, i grantů kraje 

 další modernizaci základních a mateřských škol (učeben, stravovacích 

zařízení, sportovišť) 

 dokončení rekonstrukce Sladovny s cílem plně využít tento objekt pro 

vzdělávání, odpočinek a zábavu 

 průmyslovou zónu plnou technologického pokroku a ne montovny 

zachraňované dovozem zahraničních dělníků 

 výstavbu všesportovní haly jako důležité podmínky pro činnost 

sportovních oddílů s dětmi a mládeží a pro výkonnostní sport ve městě 

 cílevědomý přístup vedení Lesů města Písku při obnově starých 

zaniklých rybníků a při celkovém řešení problémů s vodou 

 koncepční práci orgánů a vedení Teplárny Písek, a. s. (ekologizace, 

přechod na ekonomičtější provoz …) 

 další opatření na zlepšování třídění komunálního odpadu, provoz 

sběrných dvorů a spalování odpadu z čistírny odpadních vod 

 práci organizátorů kulturních a společenských akcí, které spolu 

s činností „Píseckem, s.r.o.“ přispívají ke zlepšení turistického ruchu 

v Písku a okolí 
 

 

 

To je naše řešení. Usilujeme o prosperující město a hezký domov pro spokojené občany  
                                                                                                              


