
Vážení spoluobčané,

uplynuly  již  čtyři  roky,  kdy  jsme Vás  požádali  o  důvěru.  Tato  Vaše důvěra nám umožnila
realizovat naše předvolební sliby a naplnit tak volební program z roku 2014.

Pevně věřím, že většina z Vás si uvědomuje, že v dnešním legislativním prostředí není vůbec
jednoduché  veřejný  majetek  spravovat.  Zároveň  ale  doufám,  že  jsme  vás  v průběhu
uplynulých čtyř let přesvědčili o našich vědomostech, schopnostech a vůli budovat a rozvíjet
naši krásnou obec tak, abychom mohli být hrdi na místo, kde žijeme, na náš společný domov -
Šardice.

Nyní po čtyřleté usilovné práci se na Vás opět obracíme se žádostí o podporu v nadcházejících
komunálních volbách.  Jsem ráda,  že  náš tým osvědčených členů zastupitelstva,  kteří  jsou
ochotni i nadále pro obec pracovat se rozšířil  o nové a mladé spoluobčany, kteří neváhají
obětovat svůj volný čas a jsou ochotni pomoci.

Vážení spoluobčané, chceme navázat na vše dobré, co se v obci podařilo vybudovat.

Košuličová Marie, místostarostka

1.   Marie Košuličová - místostarostka

2.   Jana Válková  - účetní

3.   Pavel Padalík - OSVČ

4.   Josef Horák – invalidní důchodce

5.   Lena Duhajská - důchodkyně

6.   Miroslav Gurský  - mistr výroby

7.   Martin Břinek - OSVČ

8.   Radka Šimečková – zdravotní sestra

9.   Bc. Pavel Duhajský  - směnový mistr

10.   Zdeněk Varmuža – dělník

11.   Blanka Šubrtová – realitní makléřka

12.   Josef Doxanský – důchodce

13.   RSDr. Miroslav Jarský – důchodce

14.   Ing. Bc. Jaroslav Kopeček – zást. ved. obvod. odd. PČR

15.   Radek Procházka - OSVČ



Vážení spoluobčané

Cílem zastupitelů za KSČM, které zvolíte do Zastupitelstva obce Šardice, bude aktivní účast na dokončení 

zahájených aktivit v obci, ve spolupráci se všemi nově zvolenými zastupiteli a s podporou občanů.

VOLEBNÍ PROGRAM 2018 - 2022

Budeme usilovat o prosazení těchto dalších priorit:

- výstavba domu seniorů

- podpora výstavby rodinných domů a bytů

- úprava středu obce /Domovinka/, realizace projektu vybraného občany

- zlepšení dopravní obslužnosti obce – přímé autobusové spojení do Hodonína

- pokračování v opravách místních komunikací za spoluúčasti státu a kraje

- zkvalitnění a rozšíření veřejné zeleně v obci

- monitorování rizikových míst v centrum obce kamerovým systémem

- spolupráce se státní policií, hlavně na úseku drogové problematiky a prevence

       -   aktivní spolupráce pro plnění vzdělávacích programů a další zkvalitňování technického

             vybavení škol             

Dále podpoříme:

- rozvoj společenského života v obci v oblasti kultury a sportu

- aktivity občanů, spolků a zájmových sdružení, vedoucí k zachování místních tradic,
jejich rozvoj a propagace

VOLTE číslo 4


