
INFORMACE
URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU OV KSČM PLZEŇ-JIH

CO BY ANDREJ BABIŠ BEZ KOMUNISTŮ NEMOHL 

– A MOŽNÁ ANI NECHTĚL- ZAŘÍDIT:

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ O 3 000Kč
 A JEJICH PRAVIDELNOU VALORIZACI

ZVÝŠENÍ PŘÍDAVKU NA DÍTĚ

ZVÝŠENÍ

 MINIMÁLNÍ MZDY

     
         PROPLÁCENÍ PRVNÍCH TŘÍ DNŮ NEMOCI

NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU 
              NA ZDRAVOTNICTVÍ



V NAŠICH  VSÍCH  A  MĚSTECH  ŽIJEME  VŠICHNI  SPOLU
Mgr. Vladimír Frouz, Přeštice

• Dlouhodobě se věnuji přípravě projektu 
silničního obchvatu města Přeštice. 

• Jako zastupitel jsem řešil projekt 
parkování vozidel v přeplněném středu 
města vozidly

.
• Vedl jsem úspěšný projekt rekonstrukce 

sportovně - rekreačního areálu                  
  „U loděnice“ v Přešticích

Václav Novák , Nepomuk
Alespoň jednou v týdnu se na mne jako na zastupitele města Nepomuku obrátí někdo z občanů se žádostí
o řešení nějakého problému nebo s nějakým námětem na zlepšení situace ve městě. Jsem pro hospodárné
využívání finančních prostředků města

OBEC DNEŠICE                                 Díky péči starostů za KSČM v posledních čtyřech volebních 
obdobích se obraz vesnice rychle mění a obec jen kvete 

Ing. Petr Žáček, Domažlice
Po zotavení z těžkého průběhu nemoci covid-19 daroval krevní plazmu, aby pomohl v léčbě jiných těžkých 
pacientů

MUDr. Jiří Maštálka, Plzeň
je členem očkovacího týmu proti nemoci covid-19 na Tachovsku



                       

ZO KSČM STARÝ PLZENEC
Komunisté ze Starého Plzence jsou aktivními členy několika zapsaných spolků - např. Českého svazu žen, zapsaného spolku
Radyně-Hůrka. Organizují mnoho akcí, které zvyšují zájem o historické památky Plzence, udržují hezké prostředí ve středu
města, mezi oblíbené patří i oslavy MDŽ a mnoho jiných. Foto: Vánoce na Radyni, péče o pomník padlých

ZO KSČM BLOVICE

Zastupitel  města  Blovice,  Ing.  Vladimír  Kopal  a  jeho  syn  Jaroslav,  jednatel
zapsaného spolku Přátelé Hradišťského Újezda, s  celou rodinou významně pomohli
při  revitalizaci víceúčelové vodní nádrže, kterou provedl svépomocí výše uvedený
spolek

 

Mgr. Ivan Maštálka, Plzeň

Jako zastupitel obvodu Plzeň-Slovany a jako advokát pomáhá řešit osobní problémy lidí i 
problémy v městském obvodu. 

Ing. & Ing. Jan Bozděch,

 Klenčí pod Čerchovem

po dvě volební období úspěšný starosta Klenčí, v soutěži stavba roku
se tato nevelká ves pravidelně probojovává do finále, zastupitel
Plzeňského kraje, člen výboru pro regionální rozvoj



SE MNOU SE NESPÁLÍTE!

V nadcházejících volbách do Sněmovny PČR se budu ucházet  o vaší
důvěru.  Je proto  velmi  důležité,  abyste znali  mé názory,  které  se dají
stručně shrnout takto: 

„Establishment?  Amnestii  Václava  Klause?  Korupci?  Rozkrádání  státu?
Nenažrané  exekutory?  Platby  za  zuby  a  za  léky?  Zadlužování  lidu  a  státu?
Překrucování historie? Nebezpečnou migraci? Covidovou totalitu? Na to všechno
říkám: Děkuji, nechci! 

Čtyřicet let jsem hasičem a 32 let komunálním politikem. Jako hasič jsem zvyklý
pomáhat tam, kde je to třeba. My hasiči jsme připraveni dostát svého slibu - i s
nasazením vlastního života zasáhnout při záchraně života, zdraví a majetku, často
ve velmi nebezpečném prostředí - infekce, požáry, vichřice, povodně, a tak bych mohl pokračovat. Jako hasič
vím,  co  je  to  týmová  práce,  odvaha,  ale  i  strach.  Třeba  při  povodních  v  letech  1997  v  Široké  Nivě  na
Bruntálsku, v roce 1998 v Kounově okres Rychnov nad/Kněžnou, dále v roce 2002 v obci Plav na Budějovicku
a  v  neposlední  řadě  obec  Ostrovce  a  Lažany  na  Tachovsku.  Cennou  životní  zkušeností  byla  i  cesta  do
Jugoslávie v roce 1999, která měla humanitární náplň, nebo letošní tornádo v obci Moravská Nová Ves.

Jako zastupitel mám k občanům také blízko. Znám jejich potřeby a vím, že o podmínkách života ve městě si
chtějí rozhodovat sami.

 Proto jsem byl například u zrodu iniciativy, která spolu s 1.192 občany  vyjádřila nesouhlas se
zprovozněním  "Termické depolymerizace plastů" na území města Planá, neboť se obává
značných rizik pro životní prostředí i zdraví obyvatel města  (zpracování nevhodného druhu
plastu  nebo  plastů  znečištěných  škodlivinami  a  tím  uvolňování  toxických  látek,  riziko
havárií, umístění záměru v blízkosti obytné zástavby...). Požadujeme posouzení záměru dle
zákona a vydání nesouhlasného stanoviska k jeho realizaci. Tato nevyzkoušená technologie
zpracování plastového odpadu nikde v Evropě nefunguje.

Neméně důležitá je pro nás okresní nemocnice, kterou okres Tachov jako jeden ze dvou okresů ČR nemá.
Naopak  v  okrese  Tachov  je  evidováno pouze  15  lůžek  (tím zde  připadá  nejvyšší  počet  obyvatel  na jedno
nemocniční lůžko - 3 534, zatímco v krajském městě Plzni je to jen 80 obyvatel na jedno lůžko). Z hlediska
dostupnosti praktických lékařů (počet obyvatel na jednoho praktického lékaře) je pak téměř celý Plzeňský kraj
- s výjimkou krajského města, jednou z nejhorších oblastí v republice. S tím se nemůžeme spokojit. Já se ptám:
co s tím naši krajští politici a poslanci celá léta dělali? Jak nám po této stránce zlepšili ten život v pohraničí, k
jehož účelu zřídili spoustu různých neziskovek, do kterých se jenom tlačí veřejné peníze. Rozhodně nepomůže
snaha budovat menší nemocnice v podobě poliklinik. Může se stát, že do budoucna budou peníze od krajů
ubývat a na chod poliklinik nebudou finanční prostředky. Kde není žádná nemocnice, musí prostě stát péči
zajistit.  A  naším cílem je  dát  k  tomu impuls.  Proto  také  vznikla  iniciativa  "Chceme  okresní  nemocnici"

Jsem hasič a chci s vámi hasit problémy společnosti. Sliby si vás nekupuji. Chci pro vás v politice
pracovat.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021. Možnost
svobodné volby je jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k
volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí vašeho domova, v krajích i České republice bude
dít. Věřím, že volbu nevolit nezvolíte. Volíme totiž hlavně kvůli sobě. Nebo chcete, aby nám vládli politici,
kteří už dávno ztratili kontakt s realitou, s "obyčejnými" občany? Nespoléhejte na názory ostatních, o kterých
si myslíte, že to i za vás rozhodnou dobře. Nedopusťte, aby se z důvodu nezájmu voličů ještě víc utrácelo,
přihrávalo a rozkrádalo. Nebo vás nezajímá spokojené a důstojné stáří generací předchozích, jistoty generace
současné, a nakonec i naděje těch generací budoucích? Není jednoduché vybrat dobře. Vybrat ty, kteří jen
neslibují, ale také konají. Proto je důležité, pokud ještě nemáte jasno, komu hlas dáte, věnovat trochu času
tomu, abyste si o kandidátech zjistili dost informací. Pokud vás trápí stejné věci jako mne, přijďte mne ve
volbách podpořit, abych mohl hájit náš společný zájem. 

RSDr. JOSEF ŠVARCBEK, kandidát č. 2                       ZADAVATEL: OV KSČM Plzeň-jih      ZHOTOVITEL: OV KSČM Plzeň-jih


