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Dalibor KUBŮ 
se narodil 20. 6. 1959 v Domažlicích. Absolvoval Střední odborné učiliště v Plzni. V komunální 
politice je aktivní již třetí volební období. Poslední čtyři roky vykonává funkci místostarosty 
města Domažlice. Před svým zvolením byl živnostníkem. Jeho hlavní prioritou je při přípravách 
i  samotné realizaci veškerých investičních akcí města striktní dodržování pevně stanovených 
pravidel tak, aby nedocházelo k  navyšování ceny jednotlivých akcí. V  tomto trendu by rád 
pokračoval a choval se jako řádný hospodář. Má dvě děti a ve volném čase působí jako trenér 
druholigového florbalového oddílu. 

Vážení spoluobčané, 
uplynuly čtyři roky a jsou tu opět komunální volby. Svými hlasy budete rozhodovat o novém obsazení radnice.

Jako lídr kandidátní listiny TOP 09 vám slibuji, že pokud od Vás získáme patřičný počet mandátů, budu se se svými kolegy ze všech 
sil snažit i nadále prosazovat především dlouhodobě vyrovnaný rozpočet našeho města a budeme pokračovat v naší práci cestou 
pevně nastavených a transparentních pravidel při investicích finančních prostředků a zdárně dokončíme již probíhající i plánované 
projekty a akce.

Dále bychom rádi, jak je patrné z našeho volebního programu, kladli důraz na celkový rozvoj města Domažlice, s čímž úzce souvisí 
podpora všech oblastí života našich občanů. Zvláštní pozornost si zasluhuje dopravní situace ve městě, bytová výstavba a zajištění 
bezpečnosti všech obyvatel a dále také podpora cestovního ruchu, zaměstnanosti, sportu, volnočasových aktivit a školství.

TOP 09 a její členové mi dali důvěru a nominovali mě do čela své kandidátky, což cítím jako velikou zodpovědnost a budu se 
snažit nezklamat je.

Naše kandidátka nese kromě nových tváří, které mají chuť aktivně se podílet na rozvoji našeho města, také jména tří zkušených 
politiků, kteří již v současné době pracují v Radě města a budou novým kolegům nápomocni při orientaci a řádném plnění úkolů 
v komunální politice. Zájem těchto nových a většinou mladých kandidátek a kandidátů o dění v našem městě mě velmi potěšil.  
Pokud tito lidé dostanou od Vás důvěru, budou jistě přínosem i pro budoucnost města.

Na závěr bych rád zdůraznil, že komunální politik si musí uvědomit, že ne každé rozhodnutí je populární a že zastupitelé nesou 
plnou zodpovědnost za celé město a všechny jeho občany.

Slušně, bez dluhů  
a bez korupce

víc, než Si mySlíte

Dalibor Kubů
Kandidát na starostu Domažlic
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Ing. Romana RICHTEROVÁ 

se narodila 5. 5. 1978 v Domažlicích. V Českých 
Budějovicích absolvovala Pedagogickou fakul-
tu JČU, obor Nj a  Rj pro hospodářskou sféru. 
Následně vystudovala Provozně ekonomickou 
fakultu ČZU v Praze, obor Hospodářská politika 
a správa. V současné době studuje Ekonomickou 
faktultu ZČU v  Plzni, obor Ekonomické aspekty 
Evropské unie.

V roce 2001 krátce působila jako učitelka německého jazyka, následně praco-
vala jako zástupkyně vedoucího obchodního oddělení zahraniční společnosti.  
Od roku 2004 dosud pracuje jako interní auditorka a asistentka jednatele v ob-
chodně-stavební společnosti KLEMPOSTAV HORŠOVSKÝ TÝN s.r.o. a spo-
lečnosti Eko-adit s.r.o., kde se zabývá provozem bioplynové stanice. V letech 
2008-2010 byla členkou představenstva Okresní hospodářské komory Doma-
žlice. Zajímá se o literaturu z oblasti psychologie a práva, ráda cestuje a plave.

„Mým hlavním cílem je snaha o zkvalitnění života domažlických obyvatel. Chtě-
la bych, aby se Domažlice staly atraktivním městem a mohly nabídnout nejen 
mladým a vzdělaným lidem dobrou perspektivu. Důraz také kladu na ukotve-
ní pocitu solidarity do povědomí všech občanů,  a  to napříč všemi věkovými 
kategoriemi, dále na vzájemnou pomoc, úctu a  toleranci. Budu usilovat o  to, 
aby město Domažlice bylo schopno poskytnout svým občanům veškeré služby 
prostřednictvím kompetentních a fundovaných úředníků, kteří budou ochotně 
k dispozici všem svým klientům.“

Jan LAŽANSKÝ

se narodil 
30. 9. 1972 
v  Pardubicích 
a  absolvoval 
Střední prů-
myslovou ško-
lu strojní v Pra-
ze. Od  roku 
1994 podni-
ká. Od  voleb 

v  roce 2006 zastává funkci člena městské 
Rady v Domažlicích. Je devět let ženatý a se 
svojí ženou Zuzanou má šestiletého syna Ja-
kuba.

„Rád bych se i nadále podílel na chodu měs-
ta Domažlice a  usiloval o  dokončení všech 
již připravených projektů. Za svůj hlavní úkol 
považuji ještě důslednější prosazování záj-
mů města nad zájmy úzkých skupin osob. 
Mé hlavní krédo zní: komunální politik by měl 
vždy pracovat v  zájmu občanů města bez 
ohledu na politickou příslušnost.“

Pavel JELÍNEK 

se narodil 27. 
11. 1985 v Do-
mažlicích. Ab-
solvoval Střed-
ní průmyslovou 
školu elektro-
t e c h n i c k o u 
v  Plzni, obor 
Správce sítě. 
V  oboru pra-

cuje i nadále a od roku 2006 je zaměstnan-
cem jedné zahraniční společnosti právě jako 
správce sítě. Při zaměstnání dále studuje ba-
kalářský obor na České zemědělské univer-
zitě v Praze, Provozně ekonomické fakultě. 
Ve volném čase se věnuje česko-německým 
vzdělávacím programům. 

„K mým velkým zálibám patří fotografování, 
cestování, lyžování a  cyklistika, proto bych 
rád podporoval rozvoj cyklostezek a volnoča-
sových aktivit ve městě i v jeho okolí. K pod-
poře rozvoje cestovního ruchu a k propagaci 
města by měla být zapojena hlavně bohatá 
historie, kterou se mohou Domažlice pyšnit.“

Romana MALÁ

se narodila 15. 10. 1975 v Domažlicích. Studuje 
na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě 
provozně ekonomické, obor Hospodářská politi-
ka a správa a na Západočeské univerzitě v Plzni, 
Fakultě ekonomické, obor Ekonomické aspekty 
Evropské unie. Až do počátku roku 2010 neby-
la členkou žádné politické strany. Od roku 2006 
pracuje jako personalistka a  referentka ekono-

mického oddělení ve firmě Beltz fine books s. r. o. v Horšovském Týně, která 
se zabývá výrobou luxusních a nestandardních knih, ve které mimo jiné využívá 
své jazykové zkušenosti nabyté v zahrančí (Švýcarsku) v letech 2003 až 2005. 
K jejím zálibám patří hudba, cestování a jóga.

Jana ŽÁKOVÁ 

se narodila 1.10.1961 v Plzni. Vystudovala Střed-
ní průmyslovou školu keramickou v Karlových Va-
rech, obor Pozemní stavby. Pracovala v oborech 
stavebnictví a obchod. V současné době pracuje 
jako asistentka u firmy, která se zabývá obnovitel-
nými zdroji energie. Do roku 2009 nebyla v žádné 
politické straně a od září 2009 je členkou TOP 09 
a je rovněž členkou krajského výboru. K jejím zá-
libám patří lyžování, cestování, příroda a hudba. 

„Jelikož velmi ráda sportuji, patří mezi mé priority rozvoj projektů svázaných se 
sportem a volnočasovými aktivitami, jako je např. rozšíření, rekonstrukce a údrž-
ba cyklostezek, běžkařských tratí, skateparku. Vzhledem k tomu, že Domažlice 
jsou městem s dlouhou historií a bohatými tradicemi, na což bychom měli být 
všichni hrdí, ráda bych se zasadila o propagaci města a podporu turistického 
ruchu ve městě.“
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Volební program
1)  odpovědné hospodaření města
Naši kandidáti podpoří pouze dlouhodobě vyrovnaný rozpočet 

města. Naším cílem je stále snižovat provozní náklady 

městských zařízení, s  čímž souvisí i  možnost přesunout více 

finančních prostředků na  investice, jako např. na  dokončení 

opravy plaveckého bazénu a  vybudování venkovního bazénu, 

rekonstrukci a  nové využití budovy bývalého pivovaru nebo 

rekonstrukci Havlíčkovy, Břetislavovy, Hruškovy, Žižkovy 

a Vodní ulice.

2) Školství v Domažlicích
Na  základě sledování trendů demografického vývoje chceme 

pružně přizpůsobit kapacity školních a  předškolních zařízení, 

naším záměrem je vybudovat zcela novou mateřskou školu 

pro obyvatele Petrovické ulice a  sídlišť Kosmonautů a  Itálie. 

Podpoříme zateplení a kompletní výměnu oken v Základní škole 

Msgre B. Staška, v  jeselském zařízení a  některých vybraných 

mateřských školách.

3) Zaměstnanost ve městě
Za  účelem podpory zaměstnanosti v  Domažlicích budeme 

aktivně vyhledávat investory pro průmyslovou lokalitu 

Západ a  zároveň připravovat rozšíření zóny Východ (směr 

Klatovy). V  bývalých  tereziánských kasárnách vytvoříme již 

vyprojektovanou chráněnou dílnu, čímž zajistíme i tolik potřebná 

pracovní místa pro hendikepované spoluobčany. 

4) audit úředníků
Jedním z  našich hlavních cílů je provedení auditu úředníků, 

který bude zaměřen na hloubkovou kontrolu jejich produktivity 

práce a  odborné způsobilosti. Důraz budeme následně klást 

především na přijetí opatření, která budou reakcí na samotné 

výsledky auditu.

5) Dopravní situace ve městě
Budeme prosazovat zřízení nových parkovacích míst na sídlištích 

Kavkaz a 17. listopadu a zlegalizujeme parkovací stání v úzkých 

ulicích. Zasadíme se o vybudování nových bezpečných přechodů 

– například u mateřské školy v ulici Poděbradova či v horní části 

Benešovy ulice, kde je velký pohyb žáků obchodní akademie. 

Chceme intenzivně jednat s  ŘSD a  Krajským úřadem v  Plzni 

o přípravách a realizaci severního obchvatu města.

6) Kultura
Chceme zachovat a  dále rozšiřovat spektrum stávajících 

kulturních akcí. Budeme podporovat rekonstrukci Městského 

kulturního střediska a kina Čakan.

7)  cestovní ruch a propagace města
Abychom přilákali do  Domažlic více návštěvníků, což 

významnou měrou napomůže rozvoji cestovního ruchu, je třeba 

intenzivně pracovat na propagaci města především zkvalitněním 

a zpřehledněním jeho webových stránek. Dále budeme iniciovat 

vytvoření uceleného, atraktivního a  aktuálního informačního 

materiálu o  městě a  jeho okolí a  zasadíme se o  rozšíření 

informačních a propagačních míst.

8) Sport a volnočasové aktivity
Budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek a cyklotras v okolí 

Domažlic. Naše podpora bude věnována rovněž domažlickým 

sportovním oddílům, kulturním a zájmovým kroužkům, zejména 

pak dětem a  mládeži. Pro nejmenší děti vybudujeme dětské 

hřiště v centru Hánova parku a v jeho blízkosti také multifunkční 

sportovní hřiště volně přístupné široké veřejnosti. Dalším z našich 

cílů je zřízení naučného zooparku v lokalitě U Jezera.

9) bytová výstavba
Město Domažlice eviduje cca 160 žádostí o  byt, a  proto naši 

budoucí zastupitelé podpoří vybudování nových bytů na bývalém 

vojenském nástupišti. Budeme pokračovat v privatizaci bytového 

fondu a  získané finanční prostředky investujeme do  nové 

výstavby.

10) bezpečnost občanů 
Vybudujeme další kamerové body, které budou umístěny 

v  rizikových lokalitách, jako je např. Zahradní ulice a  ulice 

Mánesova. Zastupitele vyzveme k  osobní zodpovědnosti 

a  zapojíme je do  projektu Bezpečný kraj, Bezpečné město. 

Zasadíme se o snižování počtu heren ve městě a budeme u nich 

prosazovat zrušení nonstop provozní doby. 
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1. Dalibor Kubů
místostarosta
bez politické příslušnosti

2. Ing. romana richterová
interní auditorka, asistentka JS
TOP 09

3. romana Malá
personalistka
TOP 09

4. Jana Žáková
asistentka
TOP 09

5. Jan lažanský
podnikatel
bez politické příslušnosti

6. Pavel Jelínek
správce IT
TOP 09

7. Hynek Šindelář
předseda TJ Jiskra
bez politické příslušnosti

8. Jindřich rakušan
bilanční účetní
TOP 09

9. Mgr. vladislav Hadrava
učitel
bez politické příslušnosti

10. ludvík lichtenberg
makléř
bez politické příslušnosti

11. Ing. Jaroslav vitoň
technik
bez politické příslušnosti

12. Ing. Pavel Faschingbauer
ekonom
bez politické příslušnosti

13. Ing. Pavel vítek
pracovník v oblasti kvality
bez politické příslušnosti

14. Dominik valečka
student
bez politické příslušnosti

15. Karel Fait
správce TJ Jiskra
bez politické příslušnosti

16. václav Cihla
vedoucí skladu
bez politické příslušnosti

17. Josef turek
autobusový přepravce
bez politické příslušnosti

18. MUDr. Jana schnurpfeilová
lékařka
bez politické příslušnosti

19. Ing. Michal tesař
instruktor sociální péče
bez politické příslušnosti

20. václav vondrovic
student
bez politické příslušnosti

21. Mgr. lucie Kubů
studentka
bez politické příslušnosti

Seznam kandidátů do zastupitelstva města Domažlice


