
 

KSČM usiluje o: 
Volební program – zkrácené znění 

 
 

 - podporu zaměstnanosti v regionu Milevsko, vznik nových firem a   

   rozvoj stávajících  

 - podporu kvality a dostupnosti zdravotní a sociální péče s rovným   

   přístupem pro občany  

 - vytváření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání ve městě    

   s dostupností pro všechny od předškolní péče až po studium   

   gymnasia 

 - podporu sportu, kultury a turismu  

 - podporu údržby stávajících bytů a výstavbu nových s využitím  

   zákona o sociálním bydlení, kontrolu a postih těch, kteří tento   

   systém zneužívají 

 - zachování a zlepšení bezpečnosti a pořádku  

 - důkladnou přípravu rozpočtů města se zapojením veřejnosti včetně   

   následné kontroly jeho příjmů a výdajů 

 - kontrolu hospodaření města formou auditů na účelné vynakládání   

   oprávněných provozních finančních nákladů    
 

 

 

  To je naše řešení. Aby se volební program mohl stát skutečností,   

  potřebujeme Vaší podporu. Shodují-li se naše názory alespoň   

  částečně s Vašimi, podpořte je volbou naší kandidátky 
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Kandidáti KSČM usilují o Vaši podporu   



 

Kandidátka KSČM do Zastupitelstva města Milevsko  

volební období 2018 - 2022 
 

                
  1. Ing. Bohuslav Beneš                     2. RSDr. Jiří Kotalík                    3. František Zítek 

  71. let, důchodce, KSČM                 65 let, OSVČ, KSČM                   62. let, technik, BPP 
 

             

    4. Ing František Falada                  5. Miroslav Dvořák                      6. Petra Suchanová 

     62 let, technik, BPP                       67 let, důchodce, BPP                45 let, prodavačka, BPP  

                   

7. Ing. Vladimír Horek             8. Jan Krahulec                  Milan Branžovský 

42 let, technik, BPP                 65 let, řidič, KSČM       70 let, důchodce, KSČM 

 

 

POŘADÍ DALŠÍCH KANDIDÁTŮ 
  
   

  10. Jaroslava Horková    65 let, prodavačka   KSČM  

  11. Milan Stráňka                  68 let, důchodce              BPP  

  12. Miloslav Houf              68 let, důchodce             KSČM 

  13. Jindřiška Homolková      67 let, zdravotní sestra        KSČM  

  14. Miloš Anděl    63 let, důchodce              KSČM  

  15. Ing. František Kozibrátka  70 let, důchodce          KSČM  

  16. Mgr. Vlasta Baloghová   73 let, důchodkyně              KSČM  

  17. Ladislav Doubek                        73 let, důchodce             KSČM  

  18. MUDr. Jitka Kofroňová   73 let, zubní lékařka         KSČM  

  19. Mgr. Dagmar Novotná   75 let, důchodkyně  KSČM 

  20. Jiří Kazimour    81 let, důchodce  KSČM 

  21. František Šach    82 let, důchodce  KSČM  
 

 

 

 Vážení spoluobčané, 
  po čtyřech letech je opět na Vás, rozhodnout, kteří lidé, politické strany a   

  uskupení budou příští čtyři roky řídit naše město. Zvolení zastupitelé za   

  KSČM od roku 1990 vždy pracovali a pracují co nejlépe pro spokojený život   

  občanů Milevska. Celé období podporovali prospěšné návrhy pro   

  občany a město bez ohledu na to, ze které části politického spektra vzešly. 

  Nemáme patent na rozum, víme ale, že úspěch pro město i jeho obyvatele   

  mohou zajistit jen spolupracující zastupitelé bez osobních a politických   

  rozepří. Naši kandidáti jsou na to připraveni. 

 

 

 


