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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HUDLICE
A SENÁTU PČR 2022

1 . Pojďme dál

2. Nezávislí kandidáti Hudlic

3. S občany pro rozvoj

4. Nezávislí pro Hudlice

5. Společně za rozvoj Hudlic

Volby budou probíhat v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu
24. září2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Volebnímístnost je na obecním úřadě.

Zastupitelstvo obce Hudlice bude mít celkem 15 členů.
Zaregistrováno bylo celkem 5 volebních stran dle vylosovaných pořadových čísel:

Na kandidátních l istinách je celkem uvedeno 75 občanů Hudlic, kteří kandidují
do zastupitelstva naší obce. Jmenovité seznamy jednotl ivých kandidátek jsou umístěny
na informační tabuli OÚ a na internetových stránkách OÚ Hudlice.
Účast a výsledky komunálních voleb mohou zásadně ovlivnit další činnost OÚ a rozvoj
naší obce. Vhozením volebního lístku do hlasovací urny vyjádříte svůj vztah k naší
obci. Startovní podmínky mají všechny strany stejné, záleží na každém Vašem hlasu.

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Součástí volebních lístků budou i informace o způsobu hlasování.



Souběžně s volbami do zastupitelstva se koná první
kolo voleb do třetiny Senátu Parlamentu české
republiky.
Volba probíhá ve dvou kolech, pokud žádný
z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu už v prvním
kole. Senátní volby se liší od ostatních voleb tím, že

každý kandidát má svůj volební lístek a že do druhého kola, které probíhá o týden
později než to první, se hlasovací lístky nezasílají do domácností.
Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Do obálky vložíte jen jeden se jménem
kandidáta, kterého chcete volit.
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Krátce a srozumitelně o způsobu hlasovánía úpravám hlasovacích lístků.
Volíse 15 zastupitelů. Na každé kandidátce je 15 členů.

Máte celkem tři možnosti způsobu úpravy volebního lístku:

Označíte křížkem pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům
této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. Můžete označit pouze
jednu celou volební stranu.

Můžete označit křížkem celkem 1 5 kandidátů ze všech 5 kandidátních
listin. Výběr nesmí přesáhnout 1 5 kandidátů.

Můžete oba způsoby zkombinovat. Označit jednu volební stranu a vybrat
si z dalších kandidátek zakřížkováním další kandidáty.
Příklad: má být zvoleno 1 5 členů zastupitelstva. Je označena jedna volební strana a kromě
toho zakřížkováním dalších 5 kandidátů z ostatních kandidátek. Označená volební strana
tedy získá pouze 1 0 volebních hlasů a to pro kandidáty na prvních 1 0 místech. Volič dal
hlas 1 0 členům volební strany a vybral si dalších 5 kandidátů z ostatních kandidátek.

Upozorňujeme naše občany, kteříse nemohou ze zdravotních důvodů
osobně zúčastnit komunálních a senátních voleb ve volebnímístnosti
OÚ, aby se telefonicky nahlásili na číslo 311 697 179.

Členové volební komise se dostaví  s  přenosnou volební urnou.
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POJĎME DÁL
NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM 2022 - 2026

Hlavním cílem je co největší rozvoj naší obce a zlepšení životních podmínek všech věkových
kategorií občanů.

V několika bodech předkládáme naši vizi dalšího rozvoje obce, prostřednictvím které se snažíme
navrhnout řešení pro všechny občany, jež chtějí svůj život v obci aktivně utvářet a naplňovat ho nejen
společensky a kulturně, ale i odpovědně směrem k budoucím generacím.

Většina z nás se již několik let aktivně podílí na rozvoji obce. Společným úsilím všech zastupitelů i s
pomocí dalších občanů obce, se nám podaři lo real izovat mnoho záměrů a projektů pro zlepšení naší
obce. Díky získaným dotacím se podaři lo real izovat několik náročných projektů. Zapojovali jsme se
do obecního dění, stále jsme vytvářel i možnosti spolupráce, jak s obcí, tak s hudlickými občany. Šlo
o aktivity sportovní, kulturní, o pomoc rodičům a vyžití dětí v rámci spolkové činnosti . Podílíme se na
podpoře dětí v rámci sportu házené, fotbalu a v zájmových kroužcích. Spolupracujeme také s MŠ
a ZŠ Hudlice. V minulém volebním období jsme byli aktivní v Radě obce, ve finančním výboru
a v rámci jednotl ivých komisí.

Důležitá je pro nás čistota v obci, proto někteří z nás v minulých letech iniciovali akci „Ukliďme
Hudlice“, kterou organizuje spolek zahrádkářů.

Samozřejmě je stále na čem pracovat a co zdokonalovat. Na základě našich zkušeností
z předchozího volebního období se chceme i nadále podílet na aktivním dění naší obce:

Infrastruktura - oprava a budování chodníků, zabezpečení si lnic a vybudování cyklo a pěší
stezky ke hřišti , rozšíření možnosti využití hospůdky U Jungmanna úpravou vnitřního dvora,
urgentní rozšíření jídelny v MŠ Hudlice, údržba a výsadba další zeleně na veřejném
prostranství, doplnění veřejného osvětlení, oprava střechy a zateplení bytového domu činžák,
celková rekonstrukce vodní nádrže koupaliště, bike park atd. dle rozvojového plánu obce.

Rozpočet a hospodaření - budeme sledovat dotační programy a žádat o dotace, které
využijeme k rozvoji naší obce. Budeme udržovat finanční rezervu a rozumně
hospodařit s prostředky obce.

Sport - budeme podporovat a rozšiřovat sport a sportovní aktivity v obci.

Kultura a rozvoj služeb pro občany - organizovat kulturní akce, dále je rozšiřovat
a podporovat místní tradice, podporovat sociální služby pro seniory a zdravotně postižené.

Občanská podpora - vzájemně spolupracovat a stmelit občany Hudlic, díky společným
aktivitám. Budeme se snažit naslouchat, být aktivní ve všech organizacích a pomáhat
ostatním. Chceme podporovat všechny spolky, jak aktivním zapojením, tak podporou jej ich
činnosti .

1 )

2)

3)

4)

5)

O Vaši podporu a pomoc pro naplnění těchto cílů žádá naše volební strana POJĎME DÁL
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Petra Chaloupková Dana Žihlová

Jaroslava Goldammerová

Martin Kodet

Radek Olič Pavel Horváth Vít Sklenář Miroslav Cipro

Jiřina Tejnorová Kateřina Landová Bc. Barbora Sklenářová Mgr. Kristýna Hulová, DiS

Barbora Kubíková Mgr. Michal Hocký Bc. Nikol Chaloupková

POJĎME
DÁL
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Vážení občané - voliči , dovolte abych Vám představila naší kandidátku a její volební program, s kterým
se budeme ucházet o Vaše hlasy v nadcházejících volbách do obecního zastupitelstva. Naší snahou
bylo sestavit kandidátku z občanů naší obce, bez využití všech členů jej ich rodin, kteří j iž v minulosti
obětavě pro rozvoj pracovali . Cti l i jsme i záměr vedení obce, které se po minulých volbách dohodlo,
že by bylo vhodné provést výměnu ve vrcholných funkcích a zajistit tak generační obměnu.

Naše obec není tak veliká, abychom se vzájemně neznali a nebyli schopni posoudit skutečné důvody
některých kandidátů, kteří usi lují o Vaše hlasy. Je velice nevěrohodné při jmout sl iby některých
kandidátů, kteří v minulosti po volbách odstoupil i , anebo jej ich šikana znamenala pro chod obce
velikou zátěž a statisícové náklady na administrativu jej ich opakujících se požadavků na informace.

Většina námi navržených kandidátů se v uplynulém období podílela na realizaci všech akcí např.
úpravě místních komunikací, rekonstrukci sběrného dvora, odstavné plochy u hřiště, instalaci dalších
kanalizačních přípojek, bezbariérovém přístupu na poštu a zdravotní středisko, celkové rekonstrukci
moštárny, na dalších úpravách objektů v areálu „U Hřiště“, výsadbě nové zeleně, solárním veřejném
osvětlení, celkové rekonstrukci kapličky sv. J. Nepomuckého, rekonstrukci nádrže Kal, rozšíření školy
o I I . stupeň, vybavení zahrady MŠ herními prvky, rozšíření dešťové kanalizace, a dalších drobných
akcích. Zajišťována byla také projekční příprava včetně platného územního a stavebního rozhodnutí
např. na akci celková rekonstrukce restaurace u „Růžového stromu“, cyklo a pěší stezka, rekonstrukce
kotelny na sklad, chodníky ul ice Jungmannova a Hořejší včetně přechodů, celková revital izace
a rozšíření nádrže „Koupaliště“ a rozšíření kapacity školní jídelny.

Volební program naší kandidátky tak vychází z výše uvedených projekčně připravených akcí, které
byly projednány v orgánech obce a byly do nich vloženy i finanční prostředky. Jedná se o velmi
rozpočtově nákladné akce v odhadované výši 90 mil . Kč, jej ichž realizace bude podmíněna získáním
potřebné finanční dotace. Samozřejmě uvažujeme i o realizaci dalších menších projektů jako např.
Úpravu dalších místních komunikací, rekonstrukci veřejného osvětlení, zateplení a opravu bytového
fondu a domu služeb, fotovoltaické panely na veřejné budovy, další výsadbu veřejné zeleně,
revital izaci obecní skládky, úpravu hrací/travní plochy fotbalového hřiště u lesa atd.

Pro realizaci uvedených akcí je většinou vypracována projekční příprava a je připravena i potřebná
finanční spoluúčast obce na jej ich dofinancování když v současné době máme na účtech obce více
jak 1 6 mil . Kč. Tento volební program lze splnit pouze za aktivní pomoci dalších občanů naší obce,
kteří mají na jejím rozvoji zájem. Samozřejmě, že hlavní odpovědnost za jeho naplnění je na všech
našich kandidátech v čele se mnou jako vedoucí kandidátkou a dále pak na Pavlu Markvartovi,
Pavlu Hubeném, Ing. Janu Hrubém, Bc. Pavlíně Jedlinkové, Ekaterini Vlachosové, Janě
paterové, Zuzaně Kočové, Vladislavě Vaněčkové, Ing. Pavle Dvořákové, Jitce Markupové,
Petrovi Zímovi, Aleně Koláříkové, Ing. Josefu Paterovi a Lucii Melčové.

Domnívám se, že téměř všechny uvedené kandidáty i osobně znáte a jej ich j iž v minulosti vykonaná
práce pro obec je zárukou naplnění uvedeného volebního programu hospodárným a přehledným
nakládáním finančními prostředky obce.

Závěrem bych Vám chtěla za naši kandidátku popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a věcnou rozvahu při
volbách do obecního zastupitelstva.
Budoucí rozvoj a životní podmínky v naší obci záleží na Vaší volbě.

Mgr. Erika Tejnorová

Představení kandidátky a volebního programu
„S občany pro rozvoj“33
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Sdružení nezávislých kandidátů
SPOLEČNĚ ZA ROZVOJ HUDLIC55

Vážení spoluobčané,
naše sdružení nezávislých kandidátů Vás chce opět oslovit a požádat o podporu při
komunálních volbách v roce 2022. Název sdružení nezávislých kandidátů „Společně za rozvoj
Hudlic“ plně vystihuje naše cíle. Zásadní je pro nás slůvko „Společně“. Komunální volby musí
být o lidech z naší obce, které znáte, jsou spolehliví a ochotni se podílet na dalším rozvoji
naší obce.
Nemám rád dlouhé psaní a proto i naše hodnocení uplynulého období a výhled na další
období bude kratší a věcný. Každý soudný občan v naší obci musí vidět, co se za uplynulé
volební období zabezpečilo a vybudovalo. Na zajištění těchto akcí jsme se aktivně podíleli.
Některé problémy v naší obci však nebyly vždy úplně dořešeny, někdy chyběla větší
operativnost a včasnost. Píši to proto, že nechci sklouznout jen ke chvalozpěvům, ale chci
upřímně přiznat i nedostatky. Konkrétně se nedořešily vlastnické vztahy veřejného vodovodu
(vodáren), vyšší zapojení zastupitelů při plnění konkrétních úkolů obce v některých případech
také nebylo ideální a v komunikaci OÚ s občany při vyřizování jejich žádostí máme ještě
rezervy.

Volební program na roky 2022 - 2026
Obecní úřad musí ze zákona zabezpečovat ve své působnosti mnoho oblastí a proto je neuvádím
v našem volebním programu. Naplňování povinností obecního úřadu by měl být samozřejmý,
každodenní úkol úřadu a zvolených zastupitelů. Realizace větších investičních akcí je podmíněna
získáním dotačních zdrojů.

Na základě zkušeností z předcházejícího volebního období a podnětům našich občanů jsme
zformulovali naše základní priority, které se budou průběžně doplňovat dle aktuální situace a finanční
náročnosti:

Přístavba školní jídelny v areálu MŠ Hudlice, nutnost zajištění finančních zdrojů.

Opravy a celkové rekonstrukce místních komunikací.

Vybudování dalších kanalizačních přípojek.

Postupná realizace úsporného osvětlení v celé obci.

Údržba a výsadba zeleně na veřejném prostranství.

Podpora sportovních a zájmových sdružení při pořádání kulturních a sportovních akcí.

Při jmout zásadní opatření vzhledem k narůstajícímu vandalismu v obci.

Elektromobil ita, vybudování pevné stanice pro sdílená jízdní kola.

Výstavba dětských a workoutových hřišť.

Snižování energetické náročnosti veřejných budov.

1 .

2.
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9.
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61 let OSVČ

38 let SŠ učitel

1 . Rudolf Hrkal 67 let místostarosta

2. Miloslav Landa 48 let státní zaměstnanec

3. Michaela Beranovská Ing. 50 let státní zaměstnanec

4. Lukáš Hubinger Mgr. 32 let OSVČ

5. Ivana Mezková 50 let účetní

6. Kateřina Medová 46 let učitelka

7. Eva Hocká Mgr.

8. J itka Jarolímková 70 let důchodkyně

9. Pavel Vyšehradský 45 let elektromechanik

1 0. Jaroslav Brychta 61 let OSVČ

11 . David Štanc 47 let technik

1 2. Luboš Jirava

1 3. Ester Klánová 49 let státní zaměstnanec

1 4. Jan Stehlík 56 let OSVČ

1 5. David Sklenář 41 let auditor výroby
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Za všechny kandidáty mohu slíbit, že o splnění těchto úkolů se zasadíme a podpoříme i další
úkoly během volebního období.

Za SNK Společně za rozvoj Hudlic
Rudolf Hrkal

Vážení občané, sousedé,

Hudlice jsou pro nás místem, kde žijeme, vychováváme své děti, pracujeme a plánujeme
budoucnost. Záleží nám na tom, aby se obec dál rozvíjela a byla čím dál přívětivějším místem pro
život. To je důvod, proč jsme se spoji l i v jeden tým, kde všichni táhneme za jeden provaz a jsme
odhodláni SPOLEČNĚ pracovat na tom, aby se nám tu žilo ještě lépe.

Proto stojíme o Vaše hlasy v nadcházejících volbách.

Jako lídr naší kandidátky jsem rád, že mám takto sestavenou kandidátku. Všechny dobře znám
a mají mojí důvěru. Mnohokrát se osvědčil i při zaj išťování kulturních, sportovních a dalších akcí.
Ochota pomáhat j iným, upřímnost, zájem o dění v obci, pracovitost a spolehl ivost jsou vlastnosti ,
které naši kandidáti skutečně mají. K mé osobě mohu říci, že komunikuj i opravdu se všemi občany
a řeším jej ich problémy. Jsem upřímný, kritický, uznám chybu, při jmu názor druhého na lepší řešení
vzniklého problému než je můj. Samozřejmě dělám chyby, přiznám je a snažím se je napravit.
Na obci pracuji delší dobu a problematiku chodu obce znám. Mým cílem je změnit celkovou
atmosféru na obci, zejména spolupráci, důvěru, komunikaci a vzájemný respekt.

Přijďte k volbám, jsou důležité pro další rozvoj naší obce.




