
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 
      dostává se Vám do ruky kandidátní listina nezávislých kandidátů do zastupitelstva městyse Nehvizdy 
s podporou ODS. Naší prioritou je, aby se městys rozvíjel směrem, který bude jasný, srozumitelný a trvale 
udržitelný. 
 
Rozhodnutí sestavit kandidátku v nás zrálo několik měsíců, během kterých jsme si uvědomili, že si přejeme 
Nehvizdy klidné, se sousedskou atmosférou a bezpečné pro naše děti, které zde chceme vychovávat a vidět 
dospívat. Také jsme si museli přiznat, že jsme toho pro Nehvizdy doposud mnoho neudělali, a proto je načase 
to změnit a přiložit ruku k dílu.  
 
I přesto nebo možná právě proto, že jsme z mnoha oborů a s různými zkušenostmi, vytváříme sourodý tým, 
který se vzájemně doplňuje a hlásí se k zodpovědnosti za budoucnost Nehvizd a jejich obyvatel. Není nám 
lhostejné, co se děje v naší obci a jejím okolí a chceme otevřít diskusi nad alternativním řešením všeho, co 
Nehvizdy tíží. Zároveň jsme připraveni navázat na to dobré, čeho bylo v Nehvizdech doposud dosaženo a 
rozvíjet městys tak, aby zůstal obcí hrdou na svou minulost i na to, kam míří pro příští generace.   
 
Pokud nám dáte svou důvěru, budeme se věnovat širokému spektru témat života v Nehvizdech. 
V tuto chvíli prosazujeme zejména: 
 

• Zmírnění dopadu staveb hal v bezprostředním okolí Nehvizd na životní prostředí a kvalitu života 
občanů, v ideálním případě úplné zastavení této výstavby 

• Vybudování skutečných odpočinkových zón, parků a hřišť přímo v obci, nikoliv v oblasti, která 
je pro pěší velmi obtížně dostupná, a razantní výsadbu zeleně pro zmírnění dopadů již realizované 
komerční výstavby 

• Vybudování dostatečné technické a dopravní infrastruktury obce a rozšíření nabídky služeb 
(především zdravotních) pro všechny obyvatele s výhledem na budoucí postupné a udržitelné, nikoliv 
živelné rozšiřování obce 

• Komplexní řešení dopravní situace v Nehvizdech a co největší omezení nákladní dopravy v obci 
• Maximálně otevřenou a transparentní komunikaci zástupců městysu s občany 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bc. RADIM KEITH (39) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: učitel ZŠ; rodinný stav: ženatý, 2 děti  
 
 Chci přiložit ruku k dílu na fungování městyse, navázat na to dobré a prosazovat dlouhodobě udržitelný 
rozvoj obce. Mým přáním je, aby Nehvizdy a Nehvízdky byly hezké a klidné místo, kde hustá doprava 
nebude ohrožovat naše děti a odpočinková místa se zelení umožní setkávání sousedů. Mým prioritním 
cílem je zastavit, nebo co nejvíce zmírnit výstavbu hal v okolí rodinných domů. Dále je nutností 
s narůstajícím počtem obyvatel vybudovat i příslušnou infrastrukturu, jako je například lékařská péče pro 
všechny věkové kategorie, ale i dostatečné autobusové spoje, možnost lepšího parkování a jiné. Jako 
bývalý vrcholový sportovec a aktivní hudebník rád podpořím kulturní a sportovní dění v obci.  
 
2. ROMAN MIKEŠ (53) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: tiskař; rodinný stav: ženatý, 2 děti  
 
Nehvizdy jsme si s rodinou vybrali jako náš nový domov pro jejich malebnost a zároveň pro dobrou 
dopravní dostupnost do Prahy. Žiji zde 4 roky a není mi lhostejné, jak se mění podoba naší obce. Děsí 
mne představa mohutné výstavby hal a tím zhoršujícího se životního prostředí. Proto jsem se rozhodl 
kandidovat, abych se mohl spolupodílet na zlepšení života v naší obci. Zejména pozastavení další 
výstavby hal, zlepšení dopravní průjezdnosti a občanské vybavenosti. Rád bych prosadil více zeleně v 
obci, chybí zde parky a odpočinkové zóny, především pro rodiny s malými dětmi. Od mládí se věnuji 
aktivně sportu a v této oblasti bych mohl přispět svými zkušenostmi. Věřím ve zdravý rozum, týmovou 
spolupráci a tím i šťastnou budoucnost Nehvizd. 
 
3. DANIEL HOLUB (38) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: category specialist; rodinný stav: ženatý, 1 dítě  
 
Do Nehvizd jsem se přistěhoval v roce 2007 a hned jsem si je zamiloval. Kromě výborných sousedů, kteří 
neváhají obětovat svůj osobní čas pro vytvoření různých společenských akcí, se mi líbí velké možnosti 
sportovního vyžití jak pro dospělé, tak především pro děti. Sportovní aktivity pro děti je oblast, které bych 
se rád věnoval i v případě úspěchu ve volbách. Jako otec pětiletého syna si naprosto uvědomuji problém 
s dopravou v našich Nehvizdech, ale zároveň nejsem přesvědčen, že byly vyčerpány všechny možnosti 
na vyřešení této otázky. Obchvat, který je podmíněn výstavbou skladovacích hal a jiných okolí škodících 
staveb, beru jako poslední, nejméně vhodné řešení. To je i důvod mé kandidatury. 
 
4. JIŘÍ VANČURA (43) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: konzultant, firemní poradce; rodinný stav: ženatý, 3 děti 
 
V Nehvizdech bydlím 8 let a vybral jsem si je za domov své rodiny, neboť věřím, že mé děti zde mohou 
spokojeně dospět, a budu velmi rád, pokud se budu moci aktivně podílet na jejich dalším rozvoji. Věřím, 
že bych ve své práci pro obec využil zkušenosti s řízením rozsáhlých stavebních a investičních projektů, 
organizací výběrových a poptávkových řízení, stejně jako zkušenosti se spolupořádáním sportovních 
aktivit mládeže. Jsem pro rozumný, postupný a koncepční rozvoj městyse, který zajistí zlepšení života 
všech obyvatel a jejich dětí. Upřednostňuji otevřenou a věcnou komunikaci a jsem přesvědčen, že při 
rozhodování o věcech, které ovlivňují kvalitu života lidí, je velmi důležité tyto řešit rychle, rozhodně a s 
maximální transparentností. 
 
5. PAVEL KOVAŘÍK (43) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: strojmistr; rodinný stav: ženatý, 1 dítě 
 
Prioritou je pro mne bezpečnost v obci a dostupná primární zdravotní péče pro občany městyse. Jako 
další důležité body vnímám: vybudování vodního zdroje (např. pítka) pro osvěžení obyvatel městyse při 
pobytu venku, více zeleně a vzrostlých stromů jako ochrana před sluncem a přístřešky na hřištích jako 
útočiště před deštěm a ostrým sluncem. Volně přístupné sportoviště pro děti, mládež i dospělé pro trávení 
volného času a jako místo setkávání. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ing. ONDŘEJ PODHORA (34) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: obchodní manažer; rodinný stav: ženatý, 2 děti 
 
Od vysoké školy se pohybuji ve stavebnictví a své zkušenosti bych rád přenesl i do práce pro obec. V 
Nehvizdech žiji několik let a jsou pro mne a mou rodinu domovem. Mám dvě dcery, které se zde narodily. 
Chci se zasadit o to, aby nejen ony, ale i ostatní rodiny s dětmi zde měly ideální zázemí pro své aktivity. 
Naše obec je a bude příjemným místem k životu a já se chci aktivně zapojit a mít vliv na to, aby se tu věci 
hýbaly tím správným směrem! Zasadím se o řešení skutečných problémů Nehvizd  - pro líbivou politiku 
zde není místo. 
 
 
7. OLGA KREJČÍKOVÁ (45) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: medicínský reprezentant; rodinný stav: rozvedená, 1 dítě 
 
Již 14let se profesně pohybuji v oblasti farmacie. Komunikace s klienty a předávání medicínských 
informací mě baví. Proto jsem pro otevřenou a neustálou komunikaci městyse se svými občany, protože 
věřím, že je základem úspěchu a vzájemné spokojenosti. Na vrcholu mého žebříčku hodnot je profesní 
spokojenost stejně jako klid a pohoda domova, která je pro mne to nejdůležitější. V Nehvizdech jsem 
poznala pár fajn lidí, a proto jsem se rozhodla svou kandidaturou podpořit snahu změnit současný vývoj 
obce. Věřím, že toto krásné městečko a všichni jeho občané si zaslouží více a byla by velká škoda, aby 
se z něho stala příjezdová cesta plná kamiónů, které směřují do blízkých hal. Věřím, že se nám podaří 
tuto situaci změnit a zachovat vesnický ráz Nehvizd a tím spokojené občany. 
 
8. TOMÁŠ VANČURA (41) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: provozní manažer; rodinný stav: ženatý, 3 děti 
 
Ve svém pracovním životě velmi často řeším mezilidské vztahy a silně vnímám, jak je důležitá jasná a 
přesná komunikace a umění naslouchat druhým. Věřím v sílu selského rozumu a vůli lidí se dohodnout 
na tom, co je pro ně prospěšné. Nehvizdy jsou a budou mým domovem a rád bych jim pomohl v rozvoji a 
udržení atmosféry přátelských sousedských vztahů, kdy není podstatné, jestli v obci žiji rok nebo několik 
desetiletí, ale to, zda mám vůli a chuť pomáhat sousedům řešit jejich starosti. Rozhodl jsem se přidat k 
lidem, kteří stejně jako já, nechtějí jen stát a přihlížet, ale chtějí Nehvizdy klidné, zelené a hlavně 
sousedské. 
 
9. KAROL DOVIČÍN (44) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: OSVČ; rodinný stav: přítelkyně, 1 dítě 
 
Jsem kameraman a díky tomu se na svět dívám pohledem objektivu, který dokáže zachytit, co oko jen tak 
nevidí. Každý den se dívám do krajiny u Nehvizd a nechtěl bych, aby se tento pohled změnil na pohled do 
betonových a plechových ploch. Jsme pro rozvoj městyse, který zajistí lepší život obyvatel. Záleží mi na 
názoru každého obyvatele a jsem pro transparentnost a týmovou práci. Není mi lhostejné, jakým směrem 
se budou Nehvizdy ubírat další čtyři roky. 
 
 
 
10. Bc. JANA KEITHOVÁ (49) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: vedoucí provozu; rodinný stav: vdaná, 4 děti 
 
V Nehvizdech žiji několik let. Jsem matkou dospělých i malých dětí. V současné době mě trápí narůstající 
doprava přes Nehvizdy a hluk z dálnice. Neumím si tedy představit, že městys ještě více obklíčí haly a 
další komunikace, takže příjezd z práce domů mezi kamiony bude stále složitější. Proto bych 
v nadcházejícím volebním období chtěla prosazovat odlehčení dopravy, úsekové měření a výsadbu 
zeleně spolu s klidovými zónami. Je nutné dovybudovat chybějící občanskou vybavenost pro obyvatele 
všech věkových kategorií, jako je například lékařská péče pro děti i dospělé přímo v obci.  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
11. LENKA URVÁLKOVÁ (57) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: OSVČ; rodinný stav: rozvedená, 3 děti 
 
Již 16 let žiji v Nehvizdech a ráda chodím na procházky. Chybí mi tu více zeleně a odpočinkových zón, 
kde by se dalo setkat a povídat s přáteli. Představa, že místo toho tu budou stát haly, se mně nelíbí. Proto 
jsem se přidala k lidem, kterým tyto věci také nejsou lhostejné.  
 
 
 

 
 
12. Ing. ROSTISLAV KULIČKA (33) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: realitní makléř rodinný stav: svobodný, 1 dítě 
 
Do obce Nehvizdy jsme se přestěhovali před několika lety. Zpočátku jsem byl rád, že jsme našli nové 
místo k žití mimo Prahu. Postupem času jsem se zde rozkoukal a čím dál víc mě trápí nedostatek zeleně, 
zvyšující se výstavba a s tím spojený nárůst veškeré dopravy, kterou jistě navrhovaný obchvat Nehvizd v 
žádném případě nevyřeší. Chtěl bych, aby v Nehvizdech byla doplněna občanská vybavenost a 
infrastruktura např. cyklostezky a chodníky pro bezpečný pohyb v Nehvizdech a jeho okolí. 
 
 
 
 
13. KAROLÍNA MIKEŠOVÁ (22) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: specialista prodeje rodinný stav: svobodná 
 
Do Nehvizd jsem se s rodiči přistěhovala před 4 roky. Toužili jsme po klidném bydlení na venkově. V 
současné době jsem velmi znepokojena další plánovanou výstavbou hal, která nám naruší poklidný život 
v naší obci. Vnímám zhoršené životní prostředí, prach a hluk. 
Kandiduji proto, že mi není lhostejná naše budoucnost. Ráda bych přispěla ke zlepšení životních 
podmínek všech občanů v naší obci. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Jak nás můžete kontaktovat? 

e-mail: ods.nknehvizdy@seznam.cz 
Facebook: @ods.nknehvizdy (ODS - nezávislí kandidáti – Nehvizdy) 

www.nk-nehvizdy.webnode.cz 

 
 

Přijďte nás podpořit k obecním volbám 5. a 6.října 2018! 

14.  IVA HOLUBOVÁ (37) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: OSVČ 
rodinný stav: vdaná, 1 dítě 
 

15. RENÁTA JUŘICOVÁ (36) 
bez PP, nezávislý kandidát  
zaměstnání: mateřská dovolená 
rodinný stav: svobodná, 2 děti 
 


