
KANDIDÁTKA PRO VOLBY: 2014–2018

  1. Ing. Ladislav Vostrý, 55 let, projektant, TOP 09

  2. Miloš Hrušovský, 36 let, personalista, nezávislý

  3. RNDr. Zdeněk Weiss, CSc., 55 let, fyzik, TOP 09

  4. Václav Rázek, 54 let, živnostník, nezávislý

  5. Stanislav Kopřiva, 42 let, živnostník, nezávislý

  6. Martin Vastl, 43 let, manažer, nezávislý

  7. Bc. Lucie Yagci Auingerová, 39 let, ekonomka, nezávislá

  8. Michal Klinger, 37 let, technik, nezávislý

  9. Mgr. Miroslav Vecka, 39 let, právník, TOP 09

10. Ing. Petr Štípek, 42 let, vedoucí konstruktér, nezávislý

11. Václav Červenka, 72 let, důchodce, nezávislý

12. Patrik Opava, 18 let, student, nezávislý

13. Jitka Klingerová, 69 let, důchodkyně, nezávislá

14. Ondřej Havránek, 21 let, student, nezávislý

15. Ing. Pavel Weiss, 26 let, výzkumný a výv. pracovník, nezávislý

16. Petr Vojáček, 40 let, projekt manažer, nezávislý

17. Zdeněk Klinger, 51 let, obchodník, nezávislý

18. Jiří Vostrý, 22 let, student hotelnictví, nezávislý

19. Jaroslava Kvěšová, 66 let, důchodkyně, nezávislá

PROGRAM PRO VOLBY: 2014–2018
Uvidíte nám pod pokličku: co zákon nezakazuje, zveřejníme
Vrátíme zájmové kroužky do školy
Zvýšíme investice do komunikací oproti minulému období
Prověříme důkladně hospodaření radnice
Podpoříme neziskové spolky s důrazem na děti a mládež
Postavíme stezku pro pěší a cyklisty podél silnice do Skvrňan
Stanovíme pořadník výstavby komunikací, tzv. investiční plán
Diskutujeme o připojení Vejprnic k Plzni
Zkvalitníme a zlevníme veřejné osvětlení
Obnovíme centrum obce kolem kostela
Osadíme semafory na tlačítko na přechodech pod školou
Považujeme příjmy z hazardu za nemravné, nechceme žít na dluh
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Pocházím ze slovenského Trenčína, do Vejprnic 
jsem se přestěhoval z Plzně v roce 2006. Jsem 
sice absolventem stavební průmyslovky, nicméně 
od ukončení studia pracuji mimo svou profesi 
na různých manažerských postech. Začínal 
jsem jako vedoucí obchodního domu a učitel 
informatiky na gymnáziu. Již 12 let pracuji jako 
manažer v personalistice a poslední 2 roky jsem 
také jednatelem ve firmě, která se specializuje 
na průmyslové čistění povrchů. Relaxuji při vy-
jížďkách s přáteli z klubu mopedistů Divočáci 
z Vejprnic. Nechci už nečinně přihlížet rok 
od roku většímu zadlužování obce a nesmysl-
ným developerským projektům v katastru obce, 
které výhledově zatíží její rozpočet ještě více. 
Věřím, že jenom zásadní změny jak ve vedení, 
tak v hospodaření obce mohou tento velice špat-
ný stav změnit k lepšímu. Proto jsem s díky přijal 
nabídku strany TOP 09, abych jako nestraník 
kandidoval do zastupitelstva obce, ve kterém 
bych se chtěl zasadit o transparentní zadávání 
veřejných zakázek.

Pocházím z Plzně, kde jsem absolvoval i studia 
na elektrofakultě. Záhy po roce 1989 jsem 
se stal živnostníkem v oboru projektování 
v investiční výstavbě se specializací na veřejné 
osvětlení měst a obcí. V roce 1995 jsem si pořídil 
zemědělskou usedlost ve Vejprnicích, neboť 
mi velice připomínala můj zaniklý rodný statek 
na Roudné. Nejprve jsem do vsi přemístil 
firmu, později i bydlení. Na statku žiju se svým 
dospělým synem, jsem svobodný. Celých 
20 let mého působení ve Vejprnicích spravuje 
obec uzavřená skupina lidí soustředěná kolem 
Pavla Karpíška. Jak šel čas, ztrácel jsem 
postupně důvěru ve správu obce. Dnes jsem již 
přesvědčený o tom, že tato správa nepracuje 
pouze ve prospěch obce samotné, ale pracuje 
ve prospěch i jiných subjektů, a to na úkor obce. 
Jiné subjekty bohatnou, obec se topí v dluzích. 
Před minulými volbami jsem se stal členem 
strany TOP 09. V zastupitelstvu obce
2010–2014, do kterého mě zvolilo 276 občanů, 
patřím k opoziční menšině.

Patřím k vejprnickým starousedlíkům. Vystudo-
val jsem fyziku na Karlově univerzitě v Praze 
a v tomto oboru i pracuji. Jsem ženatý a mám 
3 dospělé děti. Jsem členem zastupitelstva 
za TOP 09. Snažím se prosazovat témata, která 
jsou zatím doménou opozice: větší investice 
do místních komunikací na úkor spotřeby, neza-
dlužování obce, omezení dalších developerských 
aktivit, otevření zpravodaje Náves pro příspěvky 
občanů. Kromě těchto priorit se v případě 
zvolení budu zasazovat o větší otevřenost, 
slušnost a vzájemný respekt mezi 
zastupiteli i směrem k veřejnosti. Budu velmi 
zvažovat, kteří lidé mají obsadit rozhodující 
vedoucí posty v obci. Mnohé počiny současného 
vedení pokládám za problematické.


