
 
 

 

  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 
SEPEKOV  

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022 
 

 
 

 
 

 



 

Kandidátní listina KSČM  

do Zastupitelstva městyse Sepekov 
pro volební období 2018 – 2022 

 

 

1. Stanislav Sedláček, důchodce, 71 let    KSČM 

2. Marie Lukešová, v domácnosti, 49 let   BPP 

3. Martin Filipín, technik, 43 let    BPP 

4. Ing. Luboš Céza, technik, 62 let    BPP 

5. Jiří Gröger, obsluha MKDS, 62 let    BPP 

6. Stanislav Máchal, dělník, 52 let    BPP 

7. Jiří Vrkoč, invalidní důchodce, 59 let   KSČM 

8. Jiří Hanus, elektrikář, 50 let     BPP 

9. Václav Houzar, důchodce, 73 let    BPP 

10. Ing. Petr Kočí, technik, 52 let    BPP 

11. Marcela Vinklerová, dělnice, 48 let   BPP 

12. Ing. Jaroslav Vansa, důchodce, 70 let   BPP 

13. Jana Kudějová, důchodce, 63 let    BPP 

14. Anna Nováková, důchodce, 71 let    BPP 

15. Jindřiška Nováková, důchodce, 70 let   BPP 
 

Náš volební program 
 

Přicházíme s volebním programem, který sestává z konkrétních potřeb 

naší obce. Vychází ze znalosti místních možností, dlouhodobých záměrů 

a schválených výhledů obce. 

Našim zájmem je aktivní podíl na vytváření podmínek pro spokojený 

život našich občanů. Chtěli bychom navázat na dobré výsledky při 

zvelebování naší obce, osady Líšnice a Zálší, kterých bylo dosaženo v 

uplynulých čtyřech letech.  

Za priority považujeme: 
 

 vytváření podmínek pro rodinnou výstavbu 

 opravu a údržbu místních komunikací v největším možném rozsahu 

 podporu školských zařízení a dokončení úprav školního areálu 

 podporu celkové rekonstrukci veřejného osvětlení 

 rekonstrukci chodníků v sídlišti u nádraží 

 udržení a podporu lékařské péči v obci 

 udržení a zkvalitňování současné úrovně Domu s pečovatelskou 

službou 

 dopracovaní projektu realizace úpravy náměstí 

 zajištění opravy fasády úřadu městyse 

 dokončení kanalizace k nádraží 

 revitalizaci parku u hřbitova 

 podporu zájmových spolků, místní knihovny, práce s dětmi a 

mládeží 

 podporu rozvoje podnikatelské sféry v obci 

 podporu zajištění komplexní péče o životní prostředí, zachování 

pořádku a čistoty v Sepekově, Líšnici a Zálší 

 podporu třídění odpadů a tím šetřit náklady na svoz domovního 

odpadu 

 zachování dopravní obslužnosti v obci 

 

Při realizaci našich cílů předpokládáme maximální využití všech 

dostupných dotačních titulů Jihočeského kraje, prostředků 

ministerstev, včetně prostředků Evropské unie. 

 
 

 
 

 


