
SPLNĚNO*

Volby do zastupitelstva obce
10. a 11. října 2014

Vážení spoluobčané,

již potřetí vám představujeme kandidátku našeho sdružení nezávislých kandidátů. Najdete na ní jak šest kandidátů, kteří s prací pro
obec ve svém volném čase mají mnohaleté zkušenosti, tak i pět nových tváří. V letošním roce jsme jedinou skutečně nezávislou
kandidátkou ve Velkých Přílepech, která není svázána s žádnou politickou stranou či politickým hnutím. Hlavním kritériem 
výběru našich kandidátů byla předchozí práce pro obec či angažování se v jiných aktivitách pro veřejnost. Pocházíme z různých
částí obce a máme za sebou bohaté profesionální zkušenosti v různých oborech, kterých chceme využít ve prospěch obce.

V posledních čtyřech letech jsme se podíleli na řízení obce na základě koaliční smlouvy uzavřené s druhým uskupením, které
uspělo v roce 2010 ve volbách. Přestože jsme měli na řadu věcí odlišné názory, při zásadních rozhodnutích jsme se vždy byli
schopni domluvit. Díky tomu se nám podařilo plnit jak naprostou většinu cílů Programového prohlášení koalice z roku 2010, tak 
i klíčových bodů našeho volebního programu, s nímž jsme občany Velkých Přílep oslovili. V posledních čtyřech letech se například
obci podařilo zdvojnásobit objem získaných dotací a díky přijatým opatřením jsme loni ani letos nezaznamenali výpadky vody
kvůli jejímu nedostatku. Zatímco v roce 2006 činil zůstatek běžných účtů obce 2,2 mil. Kč a v roce 2010 již 17,5 mil. Kč, tak v září
2014 přesáhnul 33 mil. Kč. To nám aktuálně umožňuje rozsáhlou investiční činnost a spolufinancování dotací. 

Při naší práci v zastupitelstvu vždy dbáme na odbornost, finanční stabilitu a dobré plánování. Klademe důraz na řádnou projektovou
přípravu obecních investic a transparentnost při jejich realizaci. Dlouhodobě bojujeme proti populismu při rozhodování zastupitel-
stva či proti zvýhodňování jednotlivců. Kandidáti PRO Přílepy jsou připraveni spolupracovat v rámci zastupitelstva s kýmkoli, kdo
bude prosazovat zájmy obce a jejích občanů a nikoli zájmy úzké skupiny soukromých investorů či obyvatel.

Věříme, že i letos přijdete k volbám v co největším počtu a přejeme vám mnoho osobních i pracovních úspěchů a spokojený život
v naší obci.

Vaši kandidáti PRO Přílepy

Jediná nezávislá kandidátka

Rozšíření čistírny odpadních vod a kanalizace – získána dotace 22 mil. Kč, stavba probíhá Posílení přivaděče vody 
do přílepského vodojemu – posílen nátok na přivaděči a pokračujeme v povolování a projektové přípravě nového; 2 roky 
jsme bez výpadku vody z důvodu nedostatku Zajištění financí pro obecní investice úspěšněji  než v předchozím volebním
období Zvyšování bezpečnosti dopravy – vybudovány nové chodníky, přechody i bezpečnostní prvky Podpora volno-
časových aktivit dětí a mládeže, podpora sportu – rozšíření nabídky prostor a aktivit Posílení MHD – zabránili jsme 
s ROPIDem redukci MHD hejtmanem Rathem Rekonstrukce nejvíce poničených povrchů ulic – nové povrchy a nová 
parkovací stání v obci Nedovolíme další překotnou výstavbu – vydáno jen několik nových stavebních povolení s omeze-
ními Finanční stabilita obce – přísná rozpočtová kázeň, žádné dluhy a po celé období přebytky rozpočtu Kultivace 
pozemků v centru obce pro procházky a odpočinek

* Splněno plně či částečně - detailní vyhodnocení plnění volebního programu a plnou verzi textu oslovení voličů naleznete na www.PROPrilepy.cz.

JAK JSME SPLNILI VOLEBNÍ PROGRAM Z ROKU 2010?

„PROPřílepské
grilování kandidátů“
sobota 4. října 2014, 15 – 19 hod.
Na Statku, Roztocká 134, Velké Přílepy

Přijďte si „ugrilovat“ své kandidáty při neformálním předvolebním setkání. 
Čeká na vás grilované sele, pivo, víno, slivovice, domácí kuchyně...
ale také program pro děti či koncert přílepské hudební skupiny LiveMotive.

(detailní program na www.PROPrilepy.cz)



Naši kandidáti a jejich veřejně prospěšné aktivity

Více o našem programu a kandidátech, jejich odborných zkušenostech a jejich aktivitách
pro obec a její občany naleznete na internetu:

Navštivte naše stránky na Facebooku
www.facebook.com/proprilepy

Rozpočtová odpovědnost a finanční stabilita 
Zvýšení kapacity Mateřské školy Jablíčko (dobudování nového pavilonu) a zavedení systému podpory pro rodiče
Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy VP tak, aby mohla každý rok bez problémů přijímat i děti z vyšších ročníků
Dokončení rekonstrukce a rozšíření kapacity čistírny odpadních vod a kanalizace
Realizace projektu posílení vodovodního přivaděče a vodovodní sítě
Zajištění financí pro obecní investice stejně úspěšně jako v předchozích letech
Zvýšení kvality vzdělávání ve školách na území Velkých Přílep a podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 
Rozšíření možností sportovního vyžití pro veřejnost a podpora místních sportovních spolků
Dobudování kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti v obci
Poskytování prostor a podpory pro místní spolky a jejich akce
Rozšíření provozu kina a obnova technického vybavení
Aktivní jednání o obchvatu obce (dříve přeložka II/240) s cílem eliminovat tranzitní těžkou dopravu a zároveň
omezit negativní dopady nové silnice na život v obci
Zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora rozšíření systému MHD do Prahy a okolních obcí 
Bezbariérový přístup do patra obecního úřadu a pokračování oprav obecních budov
Pokračování obnovy a rozšiřování infrastruktury obce (chodníky, povrchy silnic, parkovací stání)
Vypracování nového územního plánu obce s přísnými regulativy výstavby

Klíčové body volebního programu pro roky 2014-18

Mgr. Marie Válková
učitelka Základní školy Velké Přílepy

zakladatelka o.s. Život na venkově, kroužky aerobiku pro děti, organizace sportovních a kulturních akcí,
škol v přírodě a dětských táborů

dlouholetý člen folklórního souboru Mateník, iniciátor a organizátor Hobby výstav ve VP, aktivně pomáhá 
s organizací společenských akcí (mj. MFF Praha srdce národů či různé akce ve VP). 6 let pracuje pro obec
jako místostarosta (oblast financí, technická správa sítí VaK, kino)

zakladatel tradice vánočních koncertů obcí VP a Lichoceves v noutonickém kostele, spoluorganizátor 
vánočních a velikonočních trhů, iniciátor vzniku prvního veřejně přístupného dětského hřiště ve VP, 
řadu let se věnuje nadačním a charitativním aktivitám

kapelník hudební skupiny LiveMotive, předseda fotbalového oddílu TJ Sokol VP, předseda o.s. Velké 
Přílepy, spolupořádá akce „Hurá na prázdniny“ a „Sportovní den pro celou rodinu“, člen klubu rybářů 
ve VP

zakladatelka tradice a pořadatelka každoročních Přílepských strašidýlek, s manželem spoluzakládala 
dětský fotbalový klub JFK Velké Přílepy, předsedkyně Školské rady při ZŠ Velké Přílepy (2011-2014)

místopředseda občanského sdružení "Zdravotníci a záchranáři primární péče", pořádá kurzy první pomoci
pro veřejnost

založila mateřskou školu Veselý Domeček, organizuje loutková představení pro děti, spolupodílí se na 
organizaci dalších akcí jako Přílepská strašidýlka, kočárkování, trhy Na Statku, atd.

obnovila kříž v lokalitě U Křížku v Kamýku, historický Sborník obce Velké Přílepy, organizace restaurování ba-
rokního oltáře kaple sv. Gottharda, iniciovala zpracování znaku a vlajky obce, založila tradici Zpívání Ježíškovi
ve VP, společného rozsvěcení vánočního stromu, oslav masopustu a pořádání Podzimního přílepského pikniku

člen TJ Sokol VP, jako předseda výboru pro dopravu a bezpečnost se podílel na přípravě a realizaci řady
dopravně-bezpečnostních opatření

pořadatel hudebních koncertů a country festivalů, spoluorganizátor vánočních a velikonočních trhů, 
Blešáku na Statku a řady dalších akcí

vybudoval malé muzeum zemědělské a automobilové techniky, které zpřístupňuje školám i veřejnosti, 
zakoupil a vysadil mnoho stromů v obci, pečuje o jezírko v lokalitě „U rybníčku“

Ing. Petr Morysek
pracovník v oblasti řízení kvality, IT;
místostarosta

Ing. Richard Kapsa
ekonom, odborník na komunikaci 
a zdravotnictví

Ing. Lubomír Šembera
ekonom, řízení dopravy

Ing. Kamila Handlová
odbornice na chemické technologie 
a farmacii

Jan Bubeníček
student VŠ, zdravotník, IT technik

MUDr. Jana Schwarzová
lékařka, výzkum léků v onkologii,
provozovatelka soukromé MŠ

Ing. Marie Palkosková
vedoucí oddělení registrace léků

Ing. Michal Štengl
motoristický publicista, šéfredaktor

Libor Kettner
podnikatel ve stavebnictví

Josef Ženíšek
farmář


