
KANDIDÁTKA PRO VOLBY: 
2014 ZASTUPITELSTVA OBCÍ

OBEC: MECLOV (DOMAŽLICE, PLZEŇSKÝ KRAJ)

VOLEBNÍ STRANA: NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI + TOP 09

  1. Mgr. Zdeňka Kohoutová, 49 let

  2. Václav Kroupa, 36 let

  3. MUDr. Daniel Kožiol, 37 let

  4. Josef Prajzent, 36 let

  5. Zbyněk Švec, 29 let

  6. Petr Blahník, 53 let

  7. Petra Frčková, 27 let

  8. Josef Souček, 28 let

  9. Lenka Bruckbauerová, 25 let

10. Roman Kaufner, 39 let

11. Mgr. Vladimíra Kožiolová, 46 let

12. Bc. Miroslav Škampa, 31 let

13. Petr Švec, 26 let

14. Vlastimil Málek, 59 let

15. Štěpánka Babková, 32 let

Přijďte k volbám 
10. a 11. října

NECHCEME OBEC, 
KTERÁ PŘEŽÍVÁ.

CHCEME OBEC, 
KTERÁ ŽIJE

Mgr. Zdeňka Kohoutová
kandidátka do zastupitelstva obce Meclov

“Nezávislé kandidáty
+ TOP 09 v Meclově
podporuje poslanec
Evropského parlamentu
JUDr. Jiří Pospíšil.”

ÚVODNÍ SLOVO KANDIDÁTKY 
MGR. ZDEŇKY KOHOUTOVÉ:

Vážení spoluobčané,

s nabídkou možnosti kandidovat a stát se lídrem volební 
kandidátky za Nezávislé s podporou TOP 09 jsem velmi 
pečlivě zvažovala všechna pro, proč tuto výzvu vyslyšet. 
Některá pro se pokusím pojmenovat a myslím, že nejlépe 
charakterizují hlavní důvody, proč nabízenou pozici přijímám.

Prvním pro je přesvědčení, že by nikdo z nás neměl 
promarnit nabízené šance, zvláště pokud mají nebo 
mohou mít smysl. Dát stejnou šanci posouzení a zvážení 
nápadu, připomínky, oprávněné kritiky každého občana je 
smysluplným aktem upřímného a otevřeného zastupitele 
obce. Přináší pocit splněných očekávání, odstraňuje pocit 
marného úsilí a zbytečně vynaložené energie. Moudrý úsudek 
a zdravý selský rozum je šancí pro nás všechny a smyslem 
spokojeného života.

Druhým výrazem, charakterizujícím moji kladnou odpověď 
na tuto výzvu, je pociťovaná absence dobré znalosti legislativy 
a orientace v jejím obsahu, která se vztahuje k činnosti obce. 
Mám za to, že by všichni zvolení zastupitelé měli těmito 
dovednostmi disponovat. Potom teprve mohou zodpovědně 
rozhodovat správným úsudkem a prokázat důkladné znalosti 
příčin a následků přijatých řešení. Dobrá znalost a orientace 
je jednou z možných cest, která vhodně čelí individuálnímu 
monopolu vlivu.

Posledním termínem, který charakterizuje mé pozitivní 
rozhodnutí, je schopnost spolupráce. Každý z nás má 
jiné zkušenosti, rozdílné znalosti, jiný úhel pohledu. 
Jsem přesvědčena, že osobní úhel pohledu nemá být 
zaslepujícím elementem. Právě naopak! Elementem 
rozvíjejícím rozmanitost, pestrost názorů a stanovisek všech 
zúčastněných, elementem pouze přínosným a rovnocenným 
pro řešení věcí společných.

 Přeji Vám pevné zdraví a dobrou volbu 10. a 11. října 2014 

Mgr. Zdeňka Kohoutová

NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI



PROGRAM NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 
2014–2018

V naší obci žije mnoho schopných občanů, naslouchejme 
jim a společně hledejme cestu k realizaci každého dobrého 
nápadu.

VÁCLAV KROUPA

„Chtěl bych prosadit založení pracovní čety tím, že by se 
přijal jeden nebo dva pracovníci na hlavní pracovní poměr, 
a další potřební pracovníci by se doplňovali z Úřadu práce 
(náklady obce na jednoho pracovníka z ÚP jsou     
cca.2500,- Kč měsíčně). Tato četa by měla na starosti péči 
o veřejná prostranství a drobné opravy na majetku obce. 
Jsem přesvědčen, že s údržbou všech obcí budou mít práce 
víc, než si myslíte.“

MUDr. DANIEL KOŽIOL

„Co nejdříve bychom měli hledat možnosti pro zlepšení kultury 
zdravotnických služeb zde v Meclově. Stávající prostory jsou 
zcela nevyhovující.

Se zdravím samozřejmě souvisí i sport. Ani pro něj nemáme 
v naší obci optimální podmínky.“

JOSEF PRAJZENT

„ Rád bych podpořil myšlenku vybudovat z místních kurtů 
víceúčelové hřiště, které by mohli využívat nejen meclovští, 
ale i občané spádových obcí.“

ZBYNĚK ŠVEC

„Chtěl bych podporovat rozvoj kulturního života v obci (více 
zábav, stavění máje - obecní akce, první prázdninový den, 
dětský den, den seniorů...)“

PETR BLAHNÍK

„ Je třeba zlepšit informovanost občanů, zvednout úroveň 
Zpravodaje i webových stránek“

PETRA FRČKOVÁ

„Myslím, že je nedostatečná péče o veřejná prostranství 
(nezametené chodníky, neposekaná tráva, téměř žádná obnova 
zeleně apod.).“

JOSEF SOUČEK

„Chybí mi v obcích odpadkové koše a více laviček na dětském 
hřišti i na veřejných prostranstvích.“

LENKA BRUCKBAUEROVÁ

„Rozvíjejme a podporujme vznik a činnost zájmových organizací 
(kroužky - mladí hasiči, včelaři, myslivci, rybáři, skauti...)“

ROMAN KAUFNER

„Chci se zasadit o vybudování chodníku a kanalizace v obci 
Mračnice. Ta je v současné době významně poškozována 
nadměrným provozem nákladních aut. Bylo by dobré kanalizaci 
umístit pod nově zbudovaný chodník, kde by nebyla tolik 
zatěžována.“

MGR. VLADIMÍRA KOŽIOLOVÁ

„Chtěla bych v naší obci podporovat přeshraniční spolupráci 
s Německem a výuku němčiny dětí. Německé firmy mají velký 
zájem o české žáky a nabízí zájemcům o studium nadstandardní 
finanční i studijní podmínky. Hlavním důvodem, proč je tato 
šance zatím využívána minimálně, je neznalost jazyka.“

BC. MIROSLAV ŠKAMPA

„Naše obce mají bohatou historii (starověké osídlení, průmysl 
a zemědělství,…), se kterou by se mohli místní občané 
i návštěvníci seznámit díky informačním tabulím nebo naučné 
stezce. Tyto prvky mi u nás opravdu chybí.“

PETR ŠVEC

„ Chtěl bych usilovat o obnovu starých polních cest a zbudovat 
tak cyklo/pěší stezky, které by zároveň propojily spádové obce. 
Máme zde maminky s kočárky i seniory, kteří by tento záměr 
zajisté uvítali.“

VLASTIMIL MÁLEK

„Není možné, aby neustále udržovali majetek obce obyvatelé 
na své náklady. Chci podporu od obecního úřadu i pro malé 
obce. Opravu by si zasloužila i kaplička v Mrchojedech, kolem 
které vede cyklostezka.“

ŠTĚPÁNKA BABKOVÁ

„Myslím, že by stálo za to opravit silnici, která vede podél 
obchodu až na Vingl.“

MGR. ZDEŇKA KOHOUTOVÁ

„Bylo by dobré čerpat více peněz z dotačních pobídek     
státního rozpočtu i z rozpočtů územních samosprávných 
celků. Od letošního roku do roku 2020 budou nově 
vyhlašovány dotační pobídky v operačních programech 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních 
fondů (zejména regionálních operačních programů), které 
mohou významně zlepšit kvalitu života všech obyvatel v našich 
obcích. Chtěla bych více usilovat o získání finančních 
prostředků pro naplnění záměrů obce. Zároveň si myslím, 
že nemusíme čekat a spoléhat na velké peníze z významných 
operačních programů. I z malých grantů, které poskytují 
různé nadace, se dá mnohé viditelné a prospěšné pořídit.“

 

Každý z nás má představu, co by udělal jinak a možná i lépe. 
Témat a oblastí rozvoje našich obcí je mnoho. Aby naše obec 
žila, je potřeba reagovat na potřeby občanů, vytvořit podmínky 
pro jejich aktivity, podporovat společenský život. Péče 
o stávající i nový stavební fond, podpora podnikání, občanská 
vybavenost, inženýrské sítě a úspora energií, péče o přírodní 
prvky a zeleň nejen v obci, ale i mimo ni, přípravy kvalitních 
koncepčních záměrů a informačních technologií jsou další 
z mnoha témat, která rovněž nelze opomenout. 

Je na nás všech společně jejich obsah naplnit. 

Jde o náš domov a šťastný život v něm!


