Předvolební cíle a sliby bývají při obecních volbách u všech kandidujících stran podobné, naše sdružení nabízí
vstřícné jednání s občany, řešení jejich potřeb a vytváření zdravého prostředí pro spokojený život.

NAŠI KANDIDÁTI:
1.

Radek Skořepa

V Senohrabech žije 10 let, je ženatý, má dvě děti, je bez politické příslušnosti. Vystudoval SPŠ
stavební, pracoval jako stavbyvedoucí, nyní podniká ve stavebnictví. V současné době je předseda
Výkonného výboru TJ Sokol Senohraby a člen Rady lyžařského oddílu. V případě zvolení se bude
věnovat především přípravě a koordinaci stavebních činností obce.

2.

Alexandra Kloužková

Senohraby navštěvuje od narození, trvale zde žije 30 let, je vdaná a má dvě děti, je bez politické
příslušnosti. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde působí jako
pedagog. V letech 2009-2014 byla v zastupitelstvu, ve školské radě, je členkou Výkonného výboru TJ
a Senohrabské besedy. V případě zvolení se bude věnovat především hospodaření a kontrole chodu.
obce.

3.

Lucie Pancířová (Marešová)

Je rodilá obyvatelka Senohrab, bez politické příslušnosti, je vdaná a má dvě děti. Vystudovala
Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Pracovala ve velkoobchodním
řetězci na právním oddělení, nyní je na rodičovské dovolené. Je aktivní členkou TJ. V případě zvolení
bude prosazovat naplnění volebního programu s důrazem na transparentnost hospodaření obce.

4.

Zbyněk Průša

V Senohrabech žije 20 let, je ženatý a má dvě děti, je bez politické příslušnosti. Vystudoval SPŠ
stavební, pracoval jako stavbyvedoucí, nyní podniká. V letech 2009- 2018 působil v obecním
zastupitelstvu, byl předsedou kontrolního výboru. Je členem TJ, kde působil jako trenér fotbalové
přípravky. V případě zvolení se bude věnovat kontrole chodu obce.

5.

František Čermák

V Senohrabech žije deset let, je ženatý a vychovává tři děti, bez politické příslušnosti. Vystudoval
Právnickou fakultu UK. Podniká jako vydavatel. Je členem výboru TJ Sokol Senohraby a fotbalového
oddílu. V případě zvolení se bude věnovat zabezpečením dostupnosti služeb pro občany.

6.

Dana Maršíková

Je rodilou obyvatelkou Senohrab, bez politické příslušnosti, je vdaná a má dvě děti. Vystudovala
střední školu obor-ekonom obchodního provozu, nyní je recepční sportovního centra hotelu SEN, je
ve výboru TJ Sokol Senohraby a členkou Senohrabské besedy. V případě zvolení se bude zabývat
rozvojem a chodem obce.

7.

Michal Kučaba

Je rodilým obyvatelem Senohrab, bez politické příslušnosti, je ženatý a má tři děti. Vystudoval
vysokou školu technického směru, nyní podniká v oblasti stavebnictví. Několik let se aktivně věnoval
fotbalovému oddílu. Již v zastupitelstvu obce působil a byl předsedou finanční komise. Po zvolení by
se opět věnoval financím a dbal na dodržování obecního rozpočtu a nezadlužování obce.

8.

Barbora Anderlová

Senohraby navštěvuje od narození, trvale zde žije 7 let, je vdaná, má tři děti, bez politické
příslušnosti Vystudovala fyzioterapii na 3. lékařské fakultě UK, fyzioterapii na Fakultě tělesné
výchovy a sportu UK a pokračovala doktorským studiem biomedicíny při katedře fyzioterapie FTVS
UK. Je aktivní členkou TJ Sokol Senohraby. Bude se věnovat především rozvíjení sportovních aktivit

dětí.

9.

Martin Fuksa

Je rodilým obyvatelem Senohrab, bez politické příslušnosti, je ženatý a má dvě děti. Vystudoval
Střední průmyslovou školu strojnickou, obor marketing/management. Nyní podniká v oblasti
drogistického zboží. Je členem výboru TJ Sokol Senohraby a fotbalového oddílu, zároveň i aktivním
hráčem "A" mužstva. V případě zvolení se bude zabývat rozvojem služeb a chodu obce.

