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ING.HYNEK 
SECHOVSKÝ
70 let

systémový programátor, 

ženatý, 3 děti a 7 vnoučat,

člen TOP 09

Provozuje zařízení na sběr, výkup
a zpracování druhotných surovin.
V současném volebním období je nezá-
vislým zastupitelem obce a členem fi-
nančního výboru. 
„V zastupitelstvu bych nadále rád pra-
coval na z efektivnění odpadového hos-
podářství obce a to jak po stránce fi-
nanční, tak na kvalitě služeb občanům
naší obce. Rád bych prosadil moderní
prvky řízení do vedení naší obce a sou-
časně zlepšil přístup pracovníků obce
k občanům.“

Vystudoval střední průmyslovou školu
stavební. Po maturitě pracoval u dvou
velkých stavebních podniků na pozici
stavbyvedoucího. V současné době již
několik let podniká v oboru zateplová-
ní objektů a zděných obkladových fa-
sádních systémů.
„V souvislosti se svým vzděláním a pra-
xí, bych se rád věnoval především práci
spojené s výstavbou v obci. Za stavební
zakázky investujeme ohromné peníze 
a kdo má skutečně v tomto oboru vzdě-
lání a praxi?“

Má střední vzdělání, je vdaná a má tři
děti, dva psy a jednoho kocoura. Spolu
s manželem vedou rodinnou restauraci
v Praze. 
„Mám ráda pokud se věci dělají dobře
a poctivě. Řídím se tím při výchově dětí
i v mé práci. Budu se ráda stejným způ-
sobem věnovala podpoře a rozvoji dět-
ských mimoškolních sportovních a kul-
turních aktivit.“

VLADIMÍR 
VONDRA
50 let 

vede rodinnou firmu, 

rozvedený, 2 dospělé syny, 

člen TOP 09

ALEŠ
DITRYCH
37let, jednatel 

společnosti

svobodný, 

bezdětný, bez politické příslušnosti

KAREK 
SMEJKAL 
47let

podnikatel ve 

stavebnictví,

ženatý, 2 děti, člen TOP 09

PETRA 
DUDKOVÁ
47 let

ved. provozu 

restaurace

vdaná, 3 děti, bez pol. příslušnosti
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VLADIMÍR 
DVOŘÁK
40 let 

obecní strážník

ženatý, 2 děti

bez politické příslušnosti

Má středoškolské vzdělání. Pracuje
dlouhodobě v oboru průmyslových pro-
gramovatelných automatů a automatic-
kých závlahových systémů. 
„V případě zvolení do zastupitelstva
obce bych se rád zasadil o zkvalitnění
práce zaměstnanců obecního úřadu.
Nejvíce mně chybí v přístupu „úřední-
ka“ obyčejná lidskost.“

Je absolventkou SOŠ logistických slu-
žeb – styk s veřejností. V současné době
se mimo péče o svou rodinu spolupodí-
lí na práci a vedení rodinné výrobny la-
hůdek v Horoměřicích. 
„Ráda podpořím rozvoj kulturního
a společenského vyžití mládeže, dospě-
lých, ale i seniorů v naší obci.“ 

Vystudoval MFF UK, obor meteorolo-
gie, pracuje v Ústavu fyziky a atmosfé-
ry AVČR. V Horoměřicích žije od roku
2002.
„V minulém volebním období jsem byl
v Horoměřicích zastupitelem za TOP
09. Profesně je mně nejbližší problema-
tika životního prostředí a mohu být
v této oblasti nápomocen například při
tvorbě nového územního plánu. Rád se
budu věnovat i spolkové a kulturní čin-
nosti v obci.“

Vystudoval provozně ekonomickou fa-
kultu vysoké školy zemědělské. Je ob-
chodním ředitelem společnosti Palma
group CZ, Praha 1. V letech 2006 až
2010 byl zastupitelem obce.
„Pokud budu zvolen do zastupitelstva
obce, budu se věnovat eliminaci negativ-
ních vlivů automobilové dopravy. Rád
bych také pracoval na užší spolupráci
s letištěm. Chci podpořit rozvoj centra
naší obce, jako přirozeného místa odpo-
činku obyvatel Horoměřic.“

JIŘÍ 
HOLOVLASKÝ
48let 

podnikatel

svobodný

bez politické příslušnosti

ALENA
IHMOVÁ
41 let 

vede rodinnou 

výrobnu lahůdek

vdaná, 2 děti, bez pol. příslušnosti

RNDR. PETR 
PEŠICE PHD.
51 let

vědecký pracovník

ženatý, 3 dospělé

syny, bez politické příslušnosti

ING. DAVID 
DENK
43 let 

obchodní ředitel

ženatý, 1 dítě 

bez politické příslušnosti
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Po vojenské službě nastoupil zaměstná-
ní u Vojenské policie a následně
u Městské policie Praha, jako velitel
služebny v Záběhlicích. V letech 2001
až 2004 absolvoval vyšší odbornou ško-
lu TRIVIS, obor prevence kriminality
a krizového řízení zajištující bezpeč-
nostní systém státu. 
„V roce 2011 jsem přijal službu strážní-
ka Obecní policie Horoměřice protože
zde žiji se svou rodinou. Rád bych se za-
sadil o co možná nejvíce efektivní a kva-
litní fungování naší obecní policie.“ 

MGR. BOŽENA 
BENÍKOVÁ
60 let

středoškolská uč.

vdaná, 2 děti,

bez politické příslušnosti

Má střední vzdělání a pracuje jako
technik u řízení letového provozu. 
„Jsem dlouholetým členem rybářského
sdružení v Horoměřicích. V letech 2010
až 2014 jsem byl zastupitelem obce za
TOP09, ve své práci v zastupitelstvu
obce bych rád pokračoval na zlepšová-
ní spolupráce mezi zástupci obce a ve-
řejných spolků a sdružení v Horoměři-
cích.“

Má střední vzdělání. Před odchodem na
mateřskou dovolenou pracovala jako
zástupce vedoucí prodejny.
„V současné době jsem nejvíce zaměstná-
na výchovou tří dětí. Zajímá mne hlavně
práce s dětmi a mládeží. Pokud budu zvo-
lena do zastupitelstva obce budu se věno-
vat především podpoře dětských a mládež-
nických kroužků působících u nás v obci.“

Má střední elektrotechnické vzdělání.
V současnosti pracuje jako řidič. 

„V Horoměřicích jsem působil mnoho
let jako trenér fotbalové mládeže a pro-
to bych rád tyto své zkušenosti dále
uplatnil v podpoře zavedení pravidel
v rozvoji sportu v naší obci.“

Vystudovala přírodovědné gymnázium
a dále střední hotelovou školu v Praze.
Pracuje v oblasti gastronomie na pozici
vedoucího obchodní zástupce. 
„Ráda bych podpořila práci kandidátů
TOP09 v jejich snaze o prosazení pod-
pory sociálních služeb pro seniory žijící
v naší obci.“ 

MIROSLAV 
VIDNER
46 let

technik u řízení 

letového provozu

ženatý, 2 děti, bez pol. příslušnosti

ŠTĚPÁNKA 
SCHIERREICHOVÁ
39 let

v domácnosti

rozvedená, 

3 děti, bez politické příslušnosti

PETR 
FEJFAR
51 let 

řidič, ženatý, 

1 dospělý syn

bez politické příslušnosti

IVANA 
WIEREROVÁ
47 let 

vedoucí obch. 

zástupce,

svobodná, bezdětná, členka TOP 09
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Má vysokoškolské vzdělání a sama vy-
učuje na škole střední, kde současně pů-
sobí jako výchovná-karierová poradky-
ně. V letech 2006 až 2010 byla zastupi-
telkou obce.
„Ráda se svou prací pokusím o zlepše-
ní dlouhodobě špatné dopravní situace
v naší obci. Stejně tak chci i v souvislos-
ti s omezením dopravy přispět ke zlepše-
ní životního prostředí v obci.“ 

Vystudoval vysokou školu a násled-
ně se celý život věnoval práci v ob-
lasti vývoje a systémové podpory IT
systémů. V této oblasti i nadále pů-
sobí jako konzultant. 
„V minulém zastupitelstvu jsem byl
zvolen za stranu TOP09 a zodpoví-
dal jsem za činnost kontrolní komise.
V případě zvolení budu pracovat
v souladu s vlastním svědomím,
budu řádně hájit zájmy všech sluš-
ných spoluobčanů a to ku prospě-
chu a rozvoji naší obce. Jsem při-
praven pracovat tam, kde mé prá-
ce bude třeba.“ 

Je absolventem střední průmyslové školy
a později specializačního studia Technické
znalectví v oboru ekonomiky stavebnictví.
Od roku 1991 podniká, po celou tuto dobu
pracoval ve vedoucích orgánech několika
akciových společností. Nyní pracuje
v malé rodinné firmě spolu se svými dvě-
ma syny. „V minulém volebním období
jsem měl možnost pracovat v zastupitel-
stvu a radě obce za stranu TOP09. V pří-
padě mého znovuzvolení, bych rád svou
práci zaměřil zejména na rozvoj obce a to
především na potřebu vytvoření kulturní-
ho, společenského a obchodně admini-
strativního centra obce. Možnost, která se
nám otevírá koupí zemědělského areálu
v samotném centru obce je neopakovatel-
ná a bylo by velkou chybou ji promarnit.“
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VOLEBNÍ PROGRAM

1. DOPRAVA V OBCI
§ Pokračovat ve spolupráci se sousední-

mi obcemi při maximálním urgování
všech kompetentních orgánů o pomoc
při řešení velmi nepříznivé dopravní
situace v naší obci.

§ V souvislosti s přípravou studií nové-
ho centra obce znovu prověřit i mož-
nost jiného řešení hlavní křižovatky
ulice Velvarské.

§ Nadále intenzivně pracovat na vybu-
dování chodníku (cesty) k nákupnímu
centru Lidl.

§ Podpořit výstavbu druhého nákupní-
ho střediska v této lokalitě spolu s no-
vou autobusovou zastávkou. 

2.PODPORA DĚTÍ A MLÁDEŽE
§ Nadále hledat investiční prostředky

k vybudování zbývajících potřebných
předškolních a školních zařízení. 

§ Podpořit mimoškolní dětské aktivity,
zájmové, sportovní a umělecké kroužky.

3.VYUŽITÍ PENĚZ OD LETIŠTĚ
TAK, ABY Z NICH MĚL 
PROSPĚCH KAŽDÝ OBČAN

§ Zajistit, aby letiště každoročně přispělo
co možná nejvyšší částkou nna úhradu
takového projektu, který bude splňo-
vat letištěm nastavené parametry. Část
takto ušetřených peněz následně pře-
rozdělit formou rovné dotace na svoz
komunálního odpadu, a to pro každé-
ho občana, který je jeho plátcem. Vý-
sledkem by mělo být snížení poplatku
za „popelnice“ o více než polovinu. 

4.ODPOVĚDNÁ SPRÁVA OBCE
JAKO SLUŽBA OBČANŮM

§ Maximálně respektovat práva a potře-
by občanů Horoměřic.

§ Umožnit občanům vyjádřit svůj ná-
zor k zásadním otázkám rozvoje
obce a tyto výsledky při rozhodování
v zastupitelstvu uplatňovat a zohled-
ňovat. Tato zásada by měla platit
především při výběru studie využití
centra obce nebo při přípravě nového
územního plánu.

§ Zefektivnit práci zaměstnanců obce.
§ Delegovat kompetence ale i odpověd-

nost vedoucím pracovníkům do jed-
notlivých úseků správy obce. Rozdě-
lení správy obce by mělo mít násle-
dující základní strukturu: 
úsek občansko-správní agendy, škol-
ních zařízení a obecní policie; dále
úsek finanční a ekonomický a úsek
správy a údržby majetku.

§ Zajistit, aby vedoucí technické čety
obce, která bude spadat do úseku
správy a údržby majetku, pravidelně
vykazoval na obecních webových
stránkách provedenou práci, když

současně zde bude zveřejněna také
nabídka a ceník prací pro občany
Horoměřic. V případě zájmu budou
pracovníci technické čety také vy-
užíváni k dotované práci při pomoci
seniorům na jejich zahradách.

5.VYBUDOVÁNÍ SPRÁVNÍHO,
SPOLEČENSKÉHO, MULTI-
KULTURNÍHO A OBCHODNÍHO
CENTRA OBCE Z AREÁLU 
BÝVALÉHO HOROMĚŘICKÉHO
VELKOSTATKU

§ Podpořit koupi budov v areálu velko-
statku od společnosti Agrivep, a.s.
a provést nezbytné práce, aby nedo-
cházelo k dalšímu chátrání objektu
zámečku a ostatních budov. 

§ Zajistit výběr nájmů od stávajících
nájemců, případně jejich dočasné
rozšíření tak, aby obec nedoplácela
na provoz areálu, a to až do doby,
než bude moci být zahájena jeho
přestavba.

§ Zajistit maximálně kvalitní přípravu
budoucího využití celého areálu
s vědomím, že na tomto místě může
být obnoveno dřívější historické
centrum nejen naší obce, ale i širšího
okolí.

§ Zadat zpracování studií budoucího
vzhledu, využití a dopravní obsluhy,
to je pěší i automobilové jak uvnitř,
tak i vně areálu, včetně obnovení zá-
meckého parku jako odpočinkové

zóny v centru obce. Studie
by měly vzniknout na zákla-
dě vámi zadaných požadav-

ků budoucího využití areálu. Jde
o vytvoření nového centra obce s ná-
městím, pěší zónou a parkem, kde by
vedle sebe měly fungovat prostory
správy obce, zámecká kaple, multi-
kulturní společenský sál, zdravotní
zařízení, lékárna, pošta, ale i další
obchodní, kancelářské a bytové pro-
story. 

6.ZAJIŠTĚNÍ VĚTŠÍ BEZPEČ-
NOSTI A KLIDU V OBCI

§ Prověřit možnosti spolupráce naší
obecní policie s okolními obcemi,
a tím zajistit finanční prostředky na
rozšíření počtu obecních strážníků.
S navýšeným počtem sloužících
strážníků bude možné pravidelně vy-
konávat noční a víkendové služby.
Tím bude zajištěna větší bezpečnost
a klid jak v naší obci, tak i v obcích
sousedních. 

7.VYTVOŘENÍ LEPŠÍCH PODMÍ-
NEK PRO DŮSTOJNÉ STÁR-
NUTÍ NAŠICH SPOLUOBČANŮ

§ Vytvořit portfolio dotovaných služeb
pro občany obce Horoměřice v seni-
orském věku. Mezi tyto služby by na-
příklad měl patřit rozvoz obědů, po-

moc s úklidem, práce na zahradě
nebo v případě zájmu pedikúra. 

8.ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNÍ-
HO A PRAVIDELNÉHO FINAN-
COVÁNÍ SPOLKŮ V OBCI

§ Prosadit schválení jasných dotačních
kritérií včetně jejich platnosti v del-
ším časovém úseku tak, aby při jejich
splnění mohly uvedené organizace
s dotací počítat a plánovat tak své ak-
tivity. 

9.VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ, FINANCE
A HOSPODAŘENÍ OBCE

§ Zajišťovat transparentnost výběro-
vých řízení spojených s výběrem fi-
nančně nejvýhodnějších nabídek při
zapojení co největšího počtu dodava-
telů z naší obce a regionu. 

§ V maximální míře využívat dotace ze
strukturálních fondů.

§ Podpořit vyhledávání nových mož-
ností k získání finančních prostředků
na rozvoj obce.

§ S výstavbou v nových lokalitách
striktně vyžadovat uzavření smlouvy
o úhradě schválených finančních pří-
spěvků na rozvoj a obnovu infrastruk-
tury obce.

TOP 9 BODŮ VOLEBNÍHO PROGRAMU PRO HOROMĚŘICE

STEJNÁ PRÁVA,
STEJNÉ 

POVINNOSTI

Přijďte 10. a 11. října 
k volbám do SenátuIng. Michaela Vojtová

kandidátka do senátu

PROČ DO TOHO JDU?
ODPOVÍDÁ ING. MICHAELA VOJTOVÁ

Politika má dnes punc něčeho
málem hanlivého a prestiž povo-
lání politika je snad až někde za
uklízečkami. Jste zralá, zajištěná
žena. Proč jste kývla na nabídku
kandidovat do senátu?

Asi proto, že jsem optimistka a ne-
mám ráda škarohlídství. Věřím v dob-
rý svět, pro který stojí za to něco udě-
lat. Věřím, že naše zem může být
uznávanou a hrdou zemí, plnou sluš-
ných, sebevědomých, vzdělaných
a pracovitých lidí.

Profesí jste hlavně ekonomka
a přední ekonomický odborník.

ROZHOVOR

Ani to Vás nevede ke skepsi, kte-
rou sdílí většina lidí i média?

Právě jako ekonomka věřím, že naše
země nemusí být zadlužená. Čeští lidé
mají velký potenciál, který nesmí být
promarněn na úkor těch, kteří pracovat
nechtějí, kteří – ač by mohli – raději žijí
na úkor jiných.

Proč ale právě za TOP 09, když je
spojována s dobou krize a politic-
kých čachrů?

Souhlasila jsem s kandidaturou za
TOP 09, protože věřím v racionalitu
jeho programu i tomu, že mohu přispět
k jeho naplnění. Věřím v prosperitu, kte-
rou můžeme všichni sdílet. Věřím
v právní stát, v čestnou, otevřenou
a poctivou soutěživost. Věřím, že všich-
ni lidé u nás mohou žít důstojným
a zdravým životem. Tyto hodnoty v jád-
ru programu TOP 09 jsou. Věřím třeba
i tomu, že základem života společnosti
je plnohodnotná rodina, kterou nelze ni-
čím nahradit. I tuto myšlenku sdílejí
všichni z TOPky, s nimiž jsem mluvila.

Nebojíte se, že s politiky spadnete
do jednoho pytle názorů, že politi-
ka je špína, v níž se utopíte?

Věřím v dobré mezilidské vztahy. Sama
politika není špína. Špinaví bývají lidé, co
ji dělají. Ale určitě jich není v senátu vět-
šina. Budu hledat a spojovat se s těmi sluš-
nými a dobrými. Myslím, že mám dobrý
čich na lidi, za léta v různých vedoucích
pozicích jsem se to v praxi naučila.

Máte na to?
Jsem přesvědčená, že jsem nasbírala

dost profesionálních zkušeností a že
znám potřeby občanů natolik dobře,
abych je mohla využít při senátorské
práci. Mohu slíbit, že blízký kontakt
s lidmi v senátu neztratím.

Vážení spoluobčané, kandidáti volební strany TOP 09 společně
s vámi zpracovali TOP 9 bodů volebního programu, které chce-
me v naší obci splnit v následujících čtyřech letech. Pokud vás
tyto body zaujmou, přijďte ke komunálním volbám a zvolte naši
volební stranu TOP 09, případně ty z nás, o kterých si myslíte, že
budou umět následující volební program nejlépe prosazovat
a hájit v nově vzniklém zastupitelstvu naší obce.

Děkujeme vám za přečtení a zamyšlení a přejeme nejen hezký
den, ale i dobrou volbu pro následující čtyři roky.

KANDIDÁTI VOLEBNÍ STRANY TOP 09


