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do zastupitelstva  
Holoubkova

1. Mgr. Jan Vodička
40 let, státní zaměstnanec, 

Holoubkov,  
bez politické příslušnosti

2. Ing. Demeter Jurista
35 let, SW vývojář,  

Holoubkov, TOP 09 

3. Vladislav Paleček
45 let, výpravčí, Holoubkov,  

bez politické příslušnosti

4. Václav Bezstarosti
44 let, OSVČ, Holoubkov,  
bez politické příslušnosti

5. Alena Králová
56 let, OSVČ, Holoubkov,  
bez politické příslušnosti 

6. Mgr. Iveta Vodičková
43 let, učitelka ZŠ, Holoubkov, 

bez politické příslušnosti

7. Hana Veverková
36 let, účetní, Holoubkov,  
bez politické příslušnosti 

8. Petr Šulc
29 let, OSVČ, Holoubkov,  
bez politické příslušnosti

9. Václav Maleninský
60 let, dělník, Holoubkov,  
bez politické příslušnosti 

10. Markéta Podroušková
34 let, rodičovská dovolená, 

Holoubkov, bez politické 
příslušnosti

11. Šárka Mensová
44 let, OSVČ, Holoubkov,  
bez politické příslušnosti 
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Mgr. Jan Vodička  
Kandidát na starostu  
Holoubkova

MůžeMe 
zlepšit stav 
naší obce
víc, NEŽ SI MYSLíTE

www.top09.cz

Vladislav Paleček  
se narodil před 46 lety v Plzni, v současnosti je zaměstnán jako výpravčí 
a není členem žádné strany.
Po ukončení gymnázia od roku 1984 pracoval jako výpravčí v železniční 
stanici Holoubkov, v současnosti pracuje jako výpravčí v železniční stanici 
Plzeň. V roce 1994 s manželkou dokončili stavbu domku a v témže roce se 
s celou rodinou do Holoubkova přestěhovali. V té době byl v Holoubkově 
založen oddíl stolního tenisu, jehož se stal členem. Od roku 1999,  
kdy obnovil v Holoubkově činnost Sokol, zastává funkci starosty  
tělocvičné jednoty.

Ing. Demeter Jurista  
se narodil před 35 lety a v současné době je vedoucím pobočky zahraniční 
softwarové firmy se sídlem v Plzni a je členem TOP 09. 
Po ukončení studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni v roce 1998 
se po další 2 roky vzdělával v oboru a zároveň vyučoval studenty nižších 
ročníků. Od roku 2000 pracoval ve firmě Heitec, díky níž měl příležitost 
strávit pracovně 2 roky v SRN. Od roku 2003 do roku 2008  pracoval 
v německé firmě SoftM v Plzni a nadále zůstával v kontaktu se zahraničním 
prostředím. Od roku 2006 se stal vedoucím pobočky SoftM, a rozšířil si 
tak své zkušenosti i o manažerskou pozici. Od roku 2008 pracuje ve firmě 
PDM technology Europe jako vedoucí pobočky. Mezi jeho mimopracovní 
aktivity patří dlouhodobá účast v ústřední porotě soutěže v programování 
dětí a mládeže,  kterou pořádá NIDM ČR. 



Myslíme si, že: 
1) Holoubkov potřebuje dobře fungující základní a mateřskou školu

2)  Holoubkov nemusí vlastnit víc, než je třeba – řešení majetkových 
poměrů obce

3)  Holoubkov může mít bezpečnější průtah obcí – řešení dopravní 
situace v obci – prioritně průtah obcí – silnice II/605

4) Holoubkov potřebuje kvalitní vodu ve vodovodním řadu

5) Holoubkov si zaslouží oživení kulturních a komunitních aktivit

6) Holoubkov získá podporu sportovního vyžití

7) Holoubkov se může rozrůstat – podpora dalšího rozvoje obce

8) Holoubkov má na lepší čerpání dotací z fondů EU, ROP, MMR

9)  Holoubkov – příjemné místo pro život – životní prostředí, nakládání 
s odpady, čistota v obci

přijďte nás podpořit,  
společně to zvládneMe...

co uděláme:

 1)   Prosadíme v zastupitelstvu zorganizování řešitelské porady 
moderované nezávislým odborníkem. Na poradě budou zástupci 
obce, učitelů, ředitelka, zástupci rodičů (jak těch, kteří mají dítě 
na škole, tak těch, kteří ho odtud stáhli, respektive ho do školy 
nedali). Cílem této řízené porady bude odkrýt zásadní problémy naší 
základní školy a navrhnout jejich řešení.

2)  Jsme si vědomi problémů našich spoluobčanů, kteří využívají 
dodávek tepla z obecní teplárny, vnímáme je a jsme připraveni 
o nich jednat a řešit je. Podpoříme další privatizaci obecních 
bytů s tím, že získané prostředky obec využije především pro 
následné podání žádostí do ROP (žadatel musí část projektu 
spolufinancovat).

3)  Budeme vyvíjet tlak na příslušné orgány, zasadíme se o aktivnější 
přístup obce k tomuto problému.

vOLEBNí PROGRAM TOP 09 
PRO HOLOuBkOv
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Mgr. Jan Vodička   

se narodil před 40 lety, v současné době je pracovníkem Národního 
institutu dětí a mládeže MŠMT a není členem žádné politické strany.

Po složení státní zkoušky na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni v roce 1993 
nastoupil jako učitel fyziky na ZŠ v Praze. Od roku 1997 učil na osmiletém 
gymnáziu Buďánka, kde od roku 2000 vykonával funkci zástupce ředitele. 
V roce 2003 se mu naskytla možnost přejít do Národního institutu dětí 
a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde pracuje 
dodnes. V oblasti školství se již podílel na tvorbě řady úspěšných žádostí 
o grantové prostředky. Mimopracovně se mu podařilo vymyslet a úspěšně 
nabídnout firmám dvě deskové hry, které jsou v současnosti v běžném 
prodeji. 

„V Holoubkově podle mne chybí to, čemu se dnes moderně říká ‚komunitní 
život’, tedy větší zapojení občanů do života obce, včetně spolurozhodování 
o směřování dalšího vývoje obce. Nadále chci podporovat činnost sdružení 
zde působících, jako jsou Sokol, TJ Holoubkov, SDH. Pro komunitní činnost 
je naprosto nezbytné otevřené a pokud možno i přátelské klima v obci. 
V současnosti cítím jako největší problém stav místní základní školy, kde 
situace dospěla tak daleko, že mnozí rodiče včetně mne vůbec neuvažují 
o tom, že by sem své děti dali. Tato situace samozřejmě zatěžuje obec 
i finančně. Pokud byste mi dali svou důvěru, rád bych využil svých znalostí 
a zkušeností k řešení této situace a k celkovému oživení komunitního života 
v obci.“

4)  Vyvoláme jednání s firmou REVOS s cílem zlepšit vydatnost vodního 
zdroje, regulovatelnost vodovodu, a dále pak o možnostech úpravy 
vody směrem k nižší tvrdosti (nižší tvorbě vodního kamene).

5)  Navážeme spolupráci s o.s. AGORA (případně s jiným o.s se 
zkušenostmi s rozvojem komunitního života v obcích). Cílem bude 
větší zapojení obyvatel do spolurozhodování o podstatných věcech 
v životě obce. Podpoříme činnost stávajících sdružení  
(Hasiči, Sokol...).

6)  Podnikneme kroky k získání financí na výstavbu multifunkčního 
hřiště v areálu Sokol Holoubkov, ať už z evropských peněz, 
či např. z nadace ČEZ. Budeme podporovat činnost  
sportovních klubů v Holoubkově.

7)  Prosadíme přezkoumání územního plánu obce, podporu výstavby 
rodinných domů, iniciujeme diskuzi na téma kam a jak by se měl 
Holoubkov rozvíjet.

8)  Uvědomujeme si, že období do roku 2013, kdy lze čerpat 
z evropských peněz podle stávajících podmínek, je unikátní 
příležitostí, která se vzhledem k současnému ekonomickému vývoji 
v Evropě bude jen těžko opakovat. Považujeme za nezbytné ještě 
v tomto období podat co nejvíce smysluplných žádostí o získání 
prostředků z těchto fondů.

9)  V rámci našeho působení v obci chceme klást důraz i na ekologii, 
chceme zlepšit celkový dojem z obce. Například v rámci problému 
nakládání s biologickým odpadem vidíme jako možnou cestu 
navázání užší spolupráce s okolními obcemi a využití  
dostupných kompostáren.


