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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
PROSTOR 2014

• Všestranně podporovat činnost a provoz místního muzea
i místní knihovny.
• Podporovat rozvoj turistiky, oživit spolupráci s okolními městy
a obcemi mikroregionu Hořovicka.
• Finančně podporovat údržbu a opravu kostela v Mrtníku.
• Na základě veřejné diskuse aktualizovat územní plán a na
jeho základě plánovat dlouhodobý rozvoj, který bude směřovat k větší atraktivitě Komárova, jako místa pro bydlení, práci,
sport, kulturu, turistiku a odpočinek.
• V rámci územního plánu také řešit rozšíření parkovacích míst
a revitalizaci veřejné zeleně s parkovou úpravou, především
na sídlišti.
• Na sídlišti obnovit staré dětské hřiště a pískoviště pro děti.
• Zajistit dotaci a vybudovat areály pro sport a volný čas – fit park.
• Formou grantů podporovat volnočasové aktivity – sport, kulturu, dobrovolné hasiče, spolky apod. Přednostně podporovat
aktivity pro děti a mládež.
• Instalovat odpadkové koše na psí exkrementy a dbát na jejich
využívání.
• Realizovat úpravu náměstí Otty z Losů.
• Vybudovat chodník v ulici Zaječovská k mostu u sběrných surovin.
• Provést rekonstrukci veřejných WC.
• Aktualizovat plán likvidace odpadů, rozšířit a upravit sběrná
místa pro tříděný odpad.
• Aktualizovat povodňový plán a realizovat protipovodňová opatření pro zajištění maximální ochrany životů a majetku občanů
i majetku obce.
• Ke zvýšení bezpečnosti koordinovat činnost ve spolupráci
s městskou policií.
• Nezvyšovat daň z nemovitostí.
• Zajistit efektivní a kvalitní úřad městyse pro všechny občany,
zajistit možnosti vyřizování záležitostí elektronicky.
• Zmodernizovat internetové stránky Úřadu městyse s ohledem
na přehlednost a informovanost.
• Ustanovit nezávislou radu, která bude zodpovídat za pravidelné vydávání a redakční obsah komárovských novin.
• Zajistit instalaci informačního značení a rozšířit počet informačních tabulí v rámci rozvoje turistiky.
• Každému ze zastupitelů zavést vlastní veřejnou e-mailovou
adresu pro zlepšení komunikace s občany.
• Pokračovat v tradici pořádání pravidelných farmářských
a vánočních trhů.
• Zasadit se o vznik obecně dostupného Katalogu podnikatelů
a jeho prezentaci na internetu.
• Při vyhlašování veřejných zakázek zohledňovat místní firmy
a podnikatele z tohoto katalogu.
• Využívat registru veřejných smluv pro zvýšení transparentnosti zakázek.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom se Vám ve stručnosti představili a prezentovali body našeho volebního programu do komunálních voleb zastupitelstva městyse Komárova.
Na naší kandidátce jsou zastoupeni muži i ženy různých
profesí i různých věkových kategorií. Mnozí z nás vykonávají řadu veřejně prospěšných aktivit pro děti i dospělé.
Do voleb jdeme jako tým složený z jednotlivých osobností, které spojuje společný cíl – odhodlání aktivně se
podílet na celkovém rozvoji Komárova.
Cílem našeho volebního programu a naší činnosti je
společná dohoda, vzájemné porozumění a zajištění kvalitního života v našem Komárově. Rozhodli jsme se pracovat pro veřejný prospěch a plně si uvědomujeme, že je to
práce nelehká a velmi zodpovědná. K tomuto rozhodnutí
nás nevedou žádné důvody osobního prospěchu, ale přesvědčení, že Komárov stojí za to, abychom se o něj ve spolupráci se všemi občany zodpovědně starali. Vizitkou naší
práce v zastupitelstvu by měla být fungující a životaschopná obec, ve které se nám všem bude dobře žít.
Dejte nám svými hlasy šanci, abychom Vás o tom mohli
přesvědčit. Přijďte volit, dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí.
Děkujeme Vám.

Body volebního programu,
které budeme prosazovat:
• Prosazovat vyrovnaný rozpočet. V případě potřeby přijímat
uvážlivě úvěry tak, aby jejich splátky výrazně nezatížily rozpočet městyse.
• Snažit se o získávání všech druhů státních dotací a dotací ze
strukturálních evropských fondů.
• Dbát na nutné opravy a údržbu všech budov v majetku městyse. Zrealizovat celkovou rekonstrukci hasičské zbrojnice
a zdravotního střediska.
• Pokračovat v opravách a rekonstrukcích místních komunikací, chodníků a mostů, veřejného osvětlení i místního rozhlasu.
• Zajišťovat provoz a rozvoj mateřské i základní školy a školní jídelny.
• Zajišťovat provoz domu s pečovatelskou službou a veškeré
služby pro seniory. Organizovat kulturní zájezdy pro seniory.
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Chceme, aby každý
našel v Komárově
svůj PROSTOR
Přijďte 10. a 11. října k volbám
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1. Ing. Eva Királyová, 46 let

6. Ing. Markéta Křížová, 50 let

11. MUDr. Pavel Kasík, 29 let

ekonom
MOTTO, kterým se řídím: V životě můžete
dosáhnout čehokoliv, máte-li odvahu o tom
snít, inteligenci vytvořit realistický plán a vůli
dotáhnout tento plán do konce…. A proto je
důležité nebát se roztáhnout křídla.

lektor
Jsem členkou muzejní komise v Komárově, místopředsedkyní Občanského sdružení
Přátelé Komárova, členkou Českého svazu
ochránců přírody Brdy Komárov a Sokola
v Komárově. Zajímá mě historie Komárova
a jeho okolí. Mé motto: Zvedni zadek, rozum
se přidá.

lékař
Vystudoval jsem 1. lékařskou fakultu v Praze.
Pracuji v Nemocnici Hořovice na interním
oddělení. V Komárově žiji od dětství. Zajímá
mě místo, ve kterém žiji. Mám zájem podílet se
na rozvoji Komárova. Cílem je, aby byl dobrý
pro život, přívětivý pro občany.

2. Bc. Ondřej Holman, 38 let
obchodní a technický zástupce
V Komárově žiji se svojí rodinou, stejně jako
moji předkové stovky let nazpět. Jsem členem
Sokola, hraji volejbal a v posledních letech
pomáhám, co by člen muzejní komise. Na
prostředí, ve kterém moje rodina žije, mi záleží. Myslím si, že nestačí o věcech pouze mluvit nebo kritizovat, ale je potřeba přiložit ruku
k dílu. Proto jsem se rozhodl tu svou přidat
k ostatním, kteří se podílejí a chtějí podílet na
rozvoji Komárova.

7. Ing. Pavel Círek, 38 let
státní zaměstnanec
Zajímá mě historie i budoucnost Komárova
i okolí. Jsem prakticky celoživotním členem
Sokola. V rámci činnosti v obci bych chtěl, aby
se zde všichni cítili jako doma a byli na svou
obec hrdí. Motto: Hledáš-li pomocnou ruku,
najdeš ji na konci svého ramene.

8. Bc. Martin Šinkner, 33 let

řezník
Jsem myslivec tělem i duší, který svůj volný
čas věnuje práci s dětmi a mládeží. Působím v kulturní komisi Okresního mysliveckého spolku v Berouně. Mé přáním je aktivně se
zapojit do rozvoje kulturního života v Komárově. Mé motto: „Chtěl bych neznamená nic, ale
chci, tvoří divy.“

vedoucí směny skladu
Jelikož budu brzy otcem, rád bych se zasloužil o více zábavy, legrace a aktivit pro všechny malé občánky.

4. Petr Vaic, 39 let

OSVČ
Motto, kterému věřím: Kdo nic nedělá, nic
nezkazí.

5. Zdeněk Košťálek, 36 let
projektový manažer export
Motta, kterým věřím:
1. Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhého.
2. Bez práce nejsou koláče.
3. Jak si kdo zaseje, tak také sklidí.

finanční poradce
Chci svými zkušenostmi, případně radou, být
nápomocna zástupcům mladé generace, kteří
mají chuť se aktivně podílet na tom, aby se
v Komárově příjemně cítili místní občané i ti,
kteří k nám zavítají.“

13. Andrea Vaicová, 40 let

3. Radim Šíma, 34 let

vedoucí týmu Buzuluk Komárov
Žiji s manželkou a dvěma dětmi v Komárově a jsem členem místního muzea. Mám rád
turistiku, film a muziku. Chtěl bych se i nadále
podílet na aktivitách obce a svou přítomností
tak přispět k dalšímu příznivému rozvoji rodného městečka.

12. Eliška Kratochvílová, 57 let

9. Pavel Poch, 49 let

10. Libor Štochl, 45 let
pracovník kvality
Mezi mé záliby patří turistika, cyklistika a historie. Rád bych přispěl k většímu společenskému životu v naší obci.

doručovatelka
V Komárově bydlím se svojí rodinou již 20 let.
Mám ráda historii a četbu knih.
Chci také přiložit ruku k dílu.

14. Věra Hošková, 43 let
kuchařka
Motto, kterým se řídím: Směj se, když můžeš,
nech plavat věci, které nezměníš.

15. Markéta Kopečná, 50 let
vychovatelka ve školní družině
Motto, kterému věřím: Všechny cesty vedou
k lidem… Antoine de Saint Exupery

