
Nezávislí kandid ári Hudlic
Jsme Vaši spoluobčané, kteří se sdružili, aby společně s Vámi dosáhli změnv naší
obci klepšímu. Zatim je nás patnáct, kteří kandidují do místního zastupitelstva
izaYás. Zádný znás není pouze do počtu, nejsme stranou jednoho mužervšechny názory
mají stejnou váhu.Jsme lidé pracující v různých oborech, s pracovními i životními zkušenostmi.
Víme, co chceme, ale víme, i co nechceme.

Chceme pro každého informace o dění v obci, chceme častější jednání zastupitelstva s podrobnými
informacemi o bodech jednání a jejich zveřejnění. Nechceme pío Vás zastupitelswo bez diskuse
zastupitelů o projednávané věci. Budeme Vás seznamovat s jednáními a rozhodnutími rady.

Chceme se setkávat a diskutovat s občany, respektujerrre názorkaždého na věci veřejné. Nechceme se

o Vaše názoty zajímatpouze v předvolebním období.

Chceme odpovědně a s íozmyslem hospodařit, budeme ntažovat dlouhodobý vliv investic na příští
tozpočty, abychom měli i naldržování majetku. Nechceme dále zadfužovat obec jako předešlí zastupitelé,
kdy současný dluh 1ó miliónů korun představuje roční obecní náklady. Nebudeme zŮepovat díryve špatně
připraveném rozpočtu naýšením dané z nemovitosti, jako předešlí zastupitelé. Provedeme hloubkový
audit a zrevidujeme smlouvy, budeme zveřejňovat účetní doklady a smlouvy, abyste nás mohli kontrolovat.
Budeme nteíejiovatplaty starosty a místostarosty a příjmy zastupitelů.

V oblasti sociálních služeb pro seniory azdravotně postižené chceme rozlrijetdostupnost péče zaměřenou
na konkrétní cílové skupiny. Zahájíme diskusi s těrrrito cflovými skupinami, zjistíme jejich požadavl<y,
píánía potřeby a zasadíme se o jejich zajištění prostřednictvím poslcytovatelů sociálních služeb. Seniorům
zprostředkujeme dojíždění pečovatellcy přímo domů, zdral-ctně postiženým i seniorům pomůžeme
svyíizenimpříspěvku na péči, kteryjim umožnituto péči financoyat. Obec těmto občanům a nejenom jim
vypomůže s dopravou klékařům, na nákupy azajistílepší dopravní obslužnost s Berounem.Zachováme
záÁaďní službyv obci, tj. lékai pošta. prodejny, restaurace. V}rtvoříme novó pracovní příležitosti.

Chceme větší bezpečnost chodců, ato zejména dětí v naší obci, u záÁadní ši<oly, mateřské školy, hřišť,
kde chybí například zpomaLovací semafor, aby děti mohly bezpečně přejít na dr,,rhou stíanu. Chceme
značeni krajnic a středoťch čar v Hudlicích a na pííjezdech do obce. Chcene tato jednoduchá
opatření realizovat rychle. Nechceme obec bez chodníků.

Chceme sjízdné komunikace ke každému domu. Nechceme bláto v našich ulicích.

Chceme revitalizovat obecní studny, chceme revitalizovat další možné zdroje užitkové vody, chceme
Iépevpžívat dešťovou vodu. Nechceme vodu použitelnou kzaíéváníze|ené odvádět z obce.

Chceme zrovnoprávnění všech sportovních oddflů v Hudlicích tak, aby se staly naší společnou chloubou.
Podpoříme Ňzné sportovní turnaje a aktivityve všech věkov/ch kategoriích a to nejen finančně, ale i orga-
nizačně. Budeme usilovat o to, aby se co nejvíce občanů mo}rlo zapojít do sportovního dění v Hudlicích.

Chceme pro Vás nové kulturní akce. Chceme Vás o akcích informovat na webových stránkách,
SMSkou, e-mailem, abyste měli všichni stejnou příležitost. Nechceme poznávacíwýIety a návštěvy
kulturních programů jen pío vybrané.

Věříme, žeYás naše záměry zaajalry a podpoříte naše kandidáty zaškrtnutím celé kandidátky
na volebním lístku. Na další spolupráci se těší:

1. Mg.LenkaTieglerová
2. Ing. Petr Krejča

3. Ing. Radovan Buroň
4. Oldřich Pruša

5. Bc. Bronislava Buroňová

ó. Lenka Šikalove

7. JanaMalá
8. JanaVáclavíková
9. DavidMittelbach

10. Mgf. Eva Katďina Průšová

11. Martin Kulhánek
t2. Marek Šikal
13. LuděkLízničlt<a
í4. ŽanetaPřindová
15. Stanislava Kíížová


