
 
 

 

 Pro obce a občany 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 
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Kandidátka Komunistické strany Čech a Moravy  
do Zastupitelstva města Protivín, volební období 

2018 – 2022 
 

 

1. Dana Zoubková, 56 let, zdravotní sestra                   BPP 

2. Jaroslav Čadek, 52 let, návěstní technik                   BPP 

3. Richard Zoubek, 57 let, strojvedoucí                        BPP 

4. Jitka Janoušková, 45 let, vedoucí prodejny               BPP 

5. Martin Zoubek, 30 let, návěstní technik                   BPP 

6. Irena Marešová, 49 let, vozový disponent                BPP 

7. Jana Vacovská, 52 let, obsluha čerpací stanice        BPP 

8. Martina Pisingerová, 44 let, dělnice                         BPP 

9. Markéta Studená, 45 let, operátorka                        BPP 

10. Pavel Staněk, 40 let, OSVČ                                   BPP 

11. Miroslava Pavlasová, 35 let, prodavačka              BPP 

12. Jiří Janoušek, 45 let, elektromechanik                 BPP 

13. Jitka Veselá, 49 let, prodavačka                                        BPP 

14. Bohuslava Křížová, 57 let, učitelka odborného výcviku   BPP 

15. Čestmír Růžička, 60 let, dělník                                         BPP 

16. Lenka Křížová, 34 let, ošetřovatelka dojnic                     BPP 

17. Zbyněk Kříž, 36 let, ošetřovatel skotu                              BPP 

18. Věra Mistolerová, 60 let, důchodce                          BPP 

19. Ladislav Mistoler, 65 let, důchodce                                 BPP 

20. Dagmar Kočerová, 71 let, důchodce                                BPP 

21. Jan Kočer, 77 let, důchodce                                       BPP 

 
 

DEJTE SVŮJ HLAS NAŠIM KANDIDÁTŮM 

 

 
 

Volební program KSČM pro město Protivín 
Protivín – hezký domov pro všechny 

 

Vážení spoluobčané, náš volební program vychází z často diskutovaných a 

oprávněných potřeb nás občanů. Je realistický, navazuje na dosažené výsledky 

minulých let a respektuje již schválené a rozpracované investice. 

  

Za priority považujeme: 

- rekonstrukci a rozvoj naší základní školy 

- obnovy, opravy a údržby hlavních i vedlejších komunikací 

- postupné rekonstrukce a obnovování bytů v domě zvláštního určení   

  s bezbariérovými přístupy, to je Penzion na Masarykově náměstí čp. 32 a 33  

- podporu všech organizací pracujících s dětmi a mládeží 

- ochranu, údržbu a obnovu zeleně ve městě a našich obcích 

- poskytování sociální pomoci všem občanům, kteří pomoc potřebují 

 

Zveme Vás k účasti na letošních komunálních volbách do zastupitelstva 

našeho města. Vám všem, kteří jste nás podporovali při naší práci v minulém 

volebním období, děkujeme za přízeň a těšíme se na další spolupráci. 

 

                                       

Dana Zoubková 


