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1. Josef Jůn
41 let
OSVČ

TOP 09

2. Ivan Zahradník
44 let

zedník
bez politické příslušnosti

3. Jan Mačl
40 let
OSVČ

bez politické příslušnosti

4. Alena Janoutová
43 let

zdravotní sestra
bez politické příslušnosti

5. Jiří Jůn
61 let

důchodce
bez politické příslušnosti

6. Andrea Masná
31 let

MD
bez politické příslušnosti

7. Rudolf Herák
37 let
dělník

bez politické příslušnosti
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naše cíle:
 1.  Snížení daně z nemovitostí

 2.  Maximální využití všech možných dotačních titulů

 3.  Průhledné zadávaní veřejných zakázek

 4.  Zakázky menšího rozsahu nabídnout menším živnostníkům

 5.  Průhledné pronájmy obecních pozemků a dostatečné využití 

obecních objektů

 6.  Vyřešení majetkoprávních vztahů v obci

 7.  Zahájení pozemkové úpravy v obci

 8.  Zajištění parcel pro individuální výstavbu a pro podnikatelskou 

sféru

 9.  Vybudování infrastruktury pro bytovou výstavbu

10.  Oprava místních komunikací a zpřístupnění lesních komunikací 

v obecních lesích

11.  Podpora nových podnikatelských aktivit – např. stavba nové 

čerpací stanice v obci

12.  Noční osvětlení kapličky v obci

13.  Podpora agroturistiky v obci

14.  Postupné uložení kabelů nadzemních sítí do  země, zvýšení 

rychlosti internetu v obci

15.  Vyjednat rozšíření pokrytí jednotlivých sítí mobilních operátorů 

v obci

16.  Zlepšení stávající dopravní obslužnosti v obci

17.  Vytvoření retenčních nádrží a zadržování vody v krajině

Z oblasti kultury:
1.  Podpora rozvoje společenských aktivit obce – SDH, TJ, myslivci, 

včelaři, mládež, senioři, sportovci, rybáři, aj. 

2.  Obnovení mysliveckého plesu s podporou obce

3.  Nové kulturní akce – např. zavedení Svatohubertské tradice, 

nové plesy – např. rybářský, aj. 

4.  Pravidelné sledování významných životních výročí občanů 

a prostřednictvím Českého rozhlasu občanům gratulovat

volební program www.top09.cz

Josef   Jůn

se narodil 31. 3. 1969 v Sušici.  Vyučil se jako truhlář na Středním 
odborném učilišti v Hněvkovicích. Je členem TOP 09. Od roku 
1993 soukromě podniká ve stavební činnosti, hlavně v oblasti 
vodohospodářských staveb. Také se věnuje zemědělské činnosti. 
Je ženatý a má tři dcery. 

„Proč kandiduji? Jako majitel stavební firmy, kde v současné 
době zaměstnávám cca 60 zaměstnanců, spolupracuji se starosty 
a zastupiteli různých obcí a měst, znám tedy problematiku obcí 
a chci pomoci své obci v dalším rozvoji a předání svých zkušeností 
pro další činnost obce. Jako živnostník platím velké daně, zpět 
do mé obce je přerozděleno jen zhruba 30%  daní. Mám zájem 
o dění ve své obci a také chci vědět, jak jsou moje finanční 
prostředky použity a na co jsou přerozděleny.“

Jan Mačl

se narodil 23.10. 1970 ve Strakonicích a vystudoval SZTŠ 
v Klatovech. Od roku 1990  až dosud soukromně hospodaří a není 
členem žádné politické strany.

„Základním kamenem společnosti je fungující rodina. Je nutné, 
abychom se naučili být odpovědní sami k sobě, ke své rodině, 
k sousedům a k celé obci. Naučme se současně postarat sami 
o sebe i své blízké – nečekat na to, kdo nám co dá nebo nabídne. 
Naučme se být svobodnými, sebevědomými občany se svým 
názorem. Buďme solidární, ale nenechme se manipulovat lidmi, kteří 
své osobní zájmy prosazují na náš účet.“ 

Ivan Zahradník

se narodil 19. 7. 1966 ve Vimperku. Vyučil se jako zedník v letech 
1981 – 1984 a v současnosti není členem žádné politické 
strany. Po základní vojenské službě pracoval u OSP Prachatice. 
V roce 1988 přestoupil do tehdejšího JZD Soběšice. Při práci 
v zemědělském družstvu také vystudoval Střední průmyslovou 
školu stavební v Českých Budějovicích. Od roku 1994 pracuje 
v zahraničí. Je ženatý a má dvě děti. 

„Stále se něčemu učit, vyslechnout i názor ostatních, změna je 
život.“


