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přinášíme další číslo obecních novin. Naší snahou je a vždycky bylo, aby podávaly
pravdivý obraz o dění v našich obcích bez ohledu na případné změny v názvu našeho periodika.
V našich obcích se v poslední době objevily ještě jedny paralelní „noviny“ od kterých
se distancujeme. Jsou sice plné gramatických a stylistických chyb, nicméně pojaté
velmi emotivně. Škoda jen, že jejich pisatelé objevili tuto dovednost až nyní, pár dnů
před volbami. Nešetří při tom kritikou všeho a všech. Ovšem bez naprosté znalosti
nejen života v obci, ale především zákonů. Náhle zrozený občanský spolek, za který
se bůhvíproč schovávají členové politické strany, chce najednou vrátit do našich
obcí život.
Kdo neztratil paměť, ví a zajímá se o dění v obci v průběhu volebního období a ne
až na jeho závěru, si nemůže nevšimnout řady změn k lepšímu v chodu obce. Za
všechny zmíním například řešení odpadového hospodářství vytvořením sběrného
dvora, podporu dobrovolných spolků či povinné zabezpečení hasičské jednotky po
nečekaném vlastním ukončení dobrovolných požárníků. V hasičské jednotce obce
pracují také dobrovolníci, ochotní ve svém volném čase a bez nároku na odměnu
vyjíždět zachraňovat hořící nemovitosti. O akceschopnosti jednotky svědčí fakt, že
několikrát do měsíce je povolávána do výjezdu mimo území naší obce.
Co se týká stavebních akcí – postupně se opravují nebo stavějí nové chodníky, rekonstruují se obecní majetky – v letošním roce to bude kulturní dům, kostel, obecní
úřad či mateřská škola, revitalizovala se náves a instalovaly hrací prvky, probíhá rozsáhlá rekonstrukce více jak čtyřicetiletého veřejného osvětlení, dokončuje se kulturní
centrum. Místo vznikající skládky odpadu zde bude stát originální a důstojné zázemí
nejen kulturních, ale i volnočasových aktivit.
Není toho málo a za vším se skrývá velké pracovní úsilí. Není o nás slyšet pouze
v předvolební době. Neslibujeme vzdušné zámky a dotace na kde co. Máme zkušenosti a víme, že přiznaná dotační podpora je začátek celého kolotoče věcí příštích.
Každá přijatá dotace se totiž musí dofinancovat vlastními prostředky, realizovat dle
pravidel toho kterého dotačního titulu a hlavně správně po dokončení akci ukončit
a vyúčtovat. Jak to dopadlo se špatně provedeným a ukončeným projektem po
stavbě kanalizace v Mělnickém Vtelně, kdy tady vládla ODS, je všeobecně známé.
Vypořádat se s 50-ti miliónovým dluhem, který tady zůstal, rozhodně není otázkou
měsíců nebo roku. Ačkoliv byla obec velmi limitovaná dluhem, kdy se musela vracet
nejen dotace, ale i půjčka na tuto akci, přesto se dařilo získávat dotační podporu
projektům, které obec dále rozvíjely.
Akce, které se realizovaly nebo realizují, vycházejí pochopitelně z požadavků a přání
občanů a jsou vždy projednávány na zasedáních zastupitelstva. Kdo se zúčastňuje
pravidelně, to dobře ví. A kdo se chce zajímat, co se tady děje, má možnost. Kdo
chce pomáhat, nikdy není odmítnut a vždy je vřele vítán.
Na závěr musím konstatovat, že o životě v obci vypovídají nejen nové chodníky či
opravené budovy, ale především vztahy mezi lidmi. A pokud někdo záměrně vráží
mezi ně klíny, rozhodně tím život v obci neoživí.
Hana Rašáková, starostka obce
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Zprávy z obecního úřadu

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR
Volby do zastupitelstva obce
Pro volby do zastupitelstva obce je určena
úřední obálka šedé barvy.
Pro volby do zastupitelstva obce Mělnické
Vtelno DNE 10. a 11. 10. 2014 jsou zaregistrované celkem 4 kandidátky volebních stran:
č. 1 - NEZÁVISLÁ CESTA
č. 2 - LEPŠÍ BUDOUCNOST
č. 3 - OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
č. 4 - ŽIVOT VENKOVA
Každý volič má k dispozici 9 hlasů (počet členů zastupitelstva obce, které může přidělit
takto:
1) Pokud voliče osloví celá kandidátka jedné
volební strany, označí ji křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem volební strany.
2) Volič může svých devět hlasů přidělit jed-

notlivým kandidátům napříč volebními
stranami. Pokud by bylo zakřížkováno
více kandidátů než 9, byl by hlas neplatný.
3) Oba shora uvedené způsoby lze
kombinovat tak, že volič zakřížkuje kandidátku jedné strany a současně označí křížkem vybrané kandidáty z další
volební strany.
Z označené volební strany je tak dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik jich zbývá do celkového počtu 9 zastupitelů
obce.
Pro následné přidělování mandátů je
klíčový celkový počet hlasů přidělený
volební straně a jejím kandidátům. Pokud volič přidělí křížek konkrétnímu kandidátovi, pomůže celé volební straně.

Volby do senátu - 10. a 11. října 2014
Pro volby do Senátu je určena úřední obálka žluté barvy
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Volič vloží do obálky jeden hlasovací lístek se jménem vybraného
kandidáta do Senátu. Hlasovací lístek se jinak neupravuje.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná
v případě, že by žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu
odevzdaných platných hlasů. Případné 2. kolo hlasování by se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. října 2014.

Volby do Senátu se budou konat i v naší obci ve stejném termínu jako volby do zastupitelstva obce dne 10. a 11. října 2014. Vzhledem k tomu, že stoupl počet obyvatel ve volebním
obvodu Mělník o více jak 15 %, byly některé obce (včetně Mělnického Vtelna) přeřazeny
do jiného volebního obvodu. Nově je pro naši obec a další obce okresu Mělník pro volby
do Senátu stanoven příslušný volební obvod č. 36: Česká Lípa. Dokud nebude přijat volební kodex, který stanoví přesně volební obvody i s příslušnými obcemi, lze v souladu se zákonem měnit dle ministerstva vnitra volební obvody dle počtu obyvatel a přesunovat zvláště
hraniční obce do jiného volebního obvodu.
Volby se konají v pátek 10. 10. 2014 od 14,00 – 22,00 hod a v sobotu 11. 10. 2014 od 8,00 –
14,00 hod.

NO

Pro voliče s trvalým pobytem v Mělnickém Vtelně je příslušný volební okrsek č. 1 na obecním úřadě v Mělnickém Vtelně.
Pro voliče s trvalým pobytem v Radouni a ve Vysoké Libni je příslušný volební okrsek č. 2
v kulturním domě ve Vysoké Libni.
Pokračování na straně 3.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR - POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 2
Právo volit má občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je
v obci přihlášen k trvalému pobytu a stejně tak občan jiného státu, jež alespoň druhý den voleb
dovrší 18 let, je v obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva.
Každý volič je povinen prokázat ve volební místnosti svou totožnost a státní občanství buď občanským průkazem, nebo cestovním pasem České republiky. Pokud toto neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.
Při společném konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu musí být hlasovací lístky vloženy do
barevně odlišných obálek (šedá barva pro volby do zastupitelstva obce, žlutá barva pro volby do
Senátu – 1. kolo). Jinak je hlas neplatný.
Volební urna je společná pro oba druhy voleb.
Jak pro volby do zastupitelstva obce, tak do Senátu je možné hlasovat do přenosné hlasovací
urny. Okrsková volební komise vyšle v sobotu dopoledne 2 členy k občanům, kteří zejména ze
zdravotních důvodů nemohou hlasovat přímo v hlasovací místnosti. Svůj požadavek sdělte pečo-

Zprávy ze ZŠ a MŠ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Prázdniny skončily, léto nás pomalu, ale jistě
opouští a nás pedagogy a žáky čeká další školní rok. Rok, který bude naplněn nejenom školními povinnostmi, ale i zábavou a příjemnými zážitky. V letošním školním roce jsme při slavnostním zahájení přivítali 9 nových prvňáčků a během září k nim přibudou ještě dva. Škola má
v současné době 51 žáků a vzhledem k tomuto
počtu jsme se v rámci zkvalitnění výuky, kdy by
počet spojených ročníků v jedné třídě přesáhl
dvacet, rozhodli učit tyto spojené ročníky hlavní
předměty paralelně. I proto se pedagogický
sbor rozšířil o dvě plně kvalifikované a zkušené
učitelky.
Žáci prozatím budou využívat k výuce školní
družinu, která byla o prázdninách k tomuto
účelu zčásti přestavěna do doby přístavby nové učebny nad kotelnu školy. Nabízí se námitka, že tato třída měla být hotova k 1. září, ale i v
životě nejde přece všechno podle plánu, tak
jak si představujeme, tak i tato přístavba byla
na nezbytně nutnou dobu zcela z objektivních
důvodů posunuta. Také jsme si však naplánovali přestavbu mateřské školy, aby se navýšila kapacita na 35 dětí a školka tak mohla pojmout
děti starší tří let, které žijí v našich obcích. Školka
svou přestavbou nezískala jen patřičné metry
navíc, ale došlo z velké části i k její modernizaci.
Poděkování tak patří obecnímu úřadu za fi-

nanční prostředky, které na celou rekonstrukci vynaložil a zároveň ještě vynaloží na přístavbu a vybavení nové učebny ve škole.
Vzhledem k tomu, že jsem měla snad poprvé
možnost nahlédnout pod pokličku všech příprav spojených s touto rekonstrukcí, uvědomuji si, že právě práce, které nejsou mnohdy
vidět, jsou těmi hlavními pilíři, bez kterých by
samotná rekonstrukce nebyla možná. Proto
bych touto cestou chtěla poděkovat paní
starostce, které se přes mnohé obtíže a nebylo jich málo, podařilo, aby 1. září mohly
naše děti opět nastoupit do naší „nové„ školky.
Žáci školy se jistě během tohoto školního roku
dočkají také nové třídy a nám všem přeji, ať
se nám ten nový školní rok vydaří, ať umíme
stát uprostřed – na zemi i trochu v oblacích,
ať nalézáme smysl v tom, co nás naplňuje,
oslovuje a baví a zároveň překonáváme
konflikty a komplikace, které nás nebaví. Ať
umíme bojovat a zápasit, když je to potřeba,
ale zároveň se i stáhnout nebo věci zkusit
jinak, ať neodsuzujeme nic a nikoho, dokud
nejsme na jeho místě.
Úspěšný školní rok žákům, učitelům a rodičům přeje ředitelka školy.
Mgr. Ivana Poláčková
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Téma—jak se žije v našich obcích

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
TJ Sokol Mělnické Vtelno pořádal první ročník zábavného odpoledne „Rozloučení
s prázdninami“ které se setkalo s velkým úspěchem. Nechyběly zde soutěže pro děti, skákací hrad, malování na obličej, vystoupení havajských tanečnic, zumba, policejní ukázka,
dětský koutek a samozřejmě zasloužené odměny, výtečné občerstvení a příjemná hudba
v podání O. Štrupla. Vládla zde báječná atmosféra, což šlo pozorovat z rozzářených dětských obličejů. Děti soutěžili s velkým odhodláním, za což je vždy čekala malá odměna.
Tuto idylku na chvíli přerušila deštivá přeháňka, avšak ani ta neodradila malé návštěvníky
a jejich rodiče v zábavě pokračovat.
Touto cestou ještě jednou děkujeme všem sponzorům a účastníkům, kteří nám toto příjemné odpoledne pomohli zprostředkovat.

Tése zúčasttonovou plochu,
ních porostů a úklid

NOVI

to akci předcházel řádný
úklid, kterého jsme
nili v celkem hojném počtu. Odplevelili a zametli jsme beostříhali nárůsty stromů a celý areál zvelebili. Posekání travodpadků zajistil obecní úřad.

Jaké však bylo naše překvapení, kdy vyšel článek o „křivdě“ a „utopii“ v plátku politické
strany „Život venkova“. Najdou se mezi námi i tací jedinci, kteří svými výmysly a nepravdami naše úsilí znehodnocují. Sokol je organizace sportovně a kulturně založená, která má
především lidi stmelovat. Novým členům jsou dveře otevřeny. Ovšem některé osoby si ji
spletly s politickou propagandou, kde se chtějí jen zviditelnit, což se jim teď před volbami
náramně hodí.
Pokračování na další straně.

Téma - jak se žije v našich obcích
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Byly jsme osočeny z neúčasti na zábavném odpoledni, které pořádala strana „Život venkova“.
Dle našeho názoru se nejednalo o kulturní událost, která by měla pobavit naše děti a občany,
nýbrž jen o politickou agitaci – ostatně proto i
tato strana byla založena. Proč se toto sdružení
neúčastnilo akcí jako je „Ukliďme Česko“, úklid
sokolovny… když tolik touží po blahu a kulturnosti?
Proč svou činnost nezahájilo už v minulosti? Jednoduchá odpověď… teď před volbami je nejjednodušší způsob jak zaujmout občany svými
sliby a plány o kulturnosti a rozvoji obce, ale to
ať si každý srovná ve svém svědomí.
Sokol je nepolitická organizace, která nepotřebuje voličské hlasy a nechce být vlečena do
politického dění – snažíme se o kulturní žití již řadu let a i nadále se budeme snažit. S politickou
stranou „Život venkova“ za současné situace
nebudeme spolupracovat, neboť se rozchází
náš pohled na etické jednání.
Členky TJ Sokol

Švestková povidla
3,75kg švestek
75dkg cukru
0,25l octa
Vše smícháme a na 24 necháme odležet, pak
vaříme co nejdéle (já vařila cca 8h) na mírném
stupni. Rozmixujeme a plníme do sklenic. Já pro
jistotu ještě standardně zavařila.

Domácí kečup Ládi Hrušky
11 zralých rajčat
5 jablek
3 cibule
1 lžíce soli
4 hřebíčky
¼ lžičky skořice
1 bobkový list
1 hrnek cukru
½ hrnku octa
Vaříme 1 a ¾ hodiny, rozmixujeme a vaříme
ještě cca 20min. Je vážně výborný!
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POSTŘEHY ODJINUD ANEB
PODZIM JE ZASE TADY

...

Moji milí, už je tady zase podzim. Mám ho
moc ráda. Barevné listí, ranní mlhy, nemusím
už tolik sekat trávu a plet, skalka je v tomto
ročním období nějaká hezčí, zavařování je
v plném proudu.
I já jsem postoupila tabulkově do středního
věku a vše, co jsem kdysi považovala za
„Mám babičku, ta ráda zavaří, udělá“, už se
blíží ke konci. Babička už má požehnaný věk,
a tak jsem z ní nyní začala tahat rozumy. Milujeme její okurky, loni mi dala marmeládu
ze špendlíků a byla výborná, lepší než meruňková…takže…
Takže mne letos zachvátila zavařovací mánie. Letos prvně jsem ve velkém zkusila okurky dle jejího receptu, zavařenin mám pro celý regiment, kdyby šly zavařit šišky, udělám to.
:o) Pro mnoho z Vás je to každoroční záležitost, ale já musím říct, že si to opravdu užívám.
Překvapilo mne, že alej, která vede okolo čističky je úplně obsypaná všemi možnými plody a sbírám je jen já. Je to škoda, špendlíky
neboli mirabelky jsou podceňovaná peckovina. Jsou z ní báječné marmelády, šťáva a
snad by se hodila i na vypálení. Myslím, že
taková soutěž o nejlepší marmeládu, okurky
nebo jiný domácí produkt bude brzy zařazena do nějakého programu, který se chystá v
obci a mohla by se stát pěknou tradicí.
Prosím vás, otevřela jsem okénko s recepty,
myslím, že je to výborná a stále žádaná záležitost. Kdo bude mít chuť a zájem napsat mi
své recepty, fígle apod., pište prosím na
email lussenda@gmail.com nebo nechte na
úřadě či poště, ono to ke mně doputuje.
K receptu prosím připište, zda si přejete zveřejnit své jméno.
Děkuji za zájem, a jestli máte nějakého zajímavého koníčka, cokoliv, s čím se chcete
pochlubit nebo naučit druhé, prosím kontaktujte mne, rádi vás oslovíme pro rady i pomoc při kulturních akcích obce.
S pozdravem a úctou vaše Lucie Seničová
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Téma – volby do zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,
využíváme tímto zákonem nám dané možnosti a oslovujeme vás v místních novinách.
Do následujících komunálních voleb se nám podařili sestavit dvě kandidátní listiny. Jedna kandidátní listina je za stranu ODS, kde je lídrem pan Miroslav Pokorný (dalšími kandidáty jsou Jan Knobloch, Markéta Škodová, Pavlína Saifrtová, Eva Vajsová, Olga Neumanová, Božena Poláčková, Petr Horák, Jiří Doležal), druhá jsou nezávislí kandidáti pod
názvem Život venkova, kde je lídrem paní Bc. Martina Karbanová (další kandidáti jsou
Petr Růžička st., František Novák, Věra Turčanová, Daniela Vítková, Jaromír Janda, Tereza Doležalová, Václav Vtelenský ml., Ladislav Radil st.). Oba lídři našich kandidátních
listin jsou i kandidáti na starostu obce. Kandidujeme především proto, že chceme změnit styl a způsob vedení naší obce a především se chceme chovat tak, že mi tu budeme pro občany, ne oni pro nás! Kromě již zmíněných dvou subjektů, bude zcela určitě
kandidovat strana paní starostky Nezávislá cesta a pravděpodobně i další uskupení nezávislých kandidátů – zatím pro nás s neznámým názvem. Obracíme se proto na toto
uskupení a veřejně jeho kandidáty tímto vyzýváme, ať jasně informují naše občany o
svých cílech a svém kandidátovi na starostu, aby se neopakoval rok 2010. Pokud vám
není lhostejná budoucnost života v našich obcích, přijďte 10. a 11. října 2014 k volbám a
vyjádřete svobodně a demokraticky svůj názor.
Za kandidáty ODS a Života venkova
Jan Knobloch a Bc. Martina Karbanová

Vážení přátelé,
poslední dobou a zvláště teď, před volbami, zaznívají hlasy o tom, jak se v obci nic neděje a jak je s tím potřeba konečně už něco dělat. Pojďme si položit otázku: Kdo s tím
má něco dělat? Jsem přesvědčen o tom, že kulturní život v obci není pouze odrazem
toho, jak pracuje obecní zastupitelstvo. Samozřejmě dobře fungující zastupitelstvo by
mělo vyjít vstříc všem snahám o uspořádání jakékoliv kulturní nebo sportovní akce, poskytnout finance, pomoci s dotacemi, ale nemůže samo o sobě organizovat společenský a kulturní život.
Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se má něco zorganizovat, vždy je to o těch pár lidech,
kteří jsou takzvaní „tahouni“ a kteří dokážou strhnout ostatní. Bohužel v dnešní době je
takovýchto „tahounů“ nedostatek a určitě je to i důsledkem toho, že všichni máme čím
dál méně času.

NOV

I když víme, že dnes je tato výmluva celkem populární a dá se za ni schovat v podstatě
cokoliv i to, že se nám vlastně ani moc nechce. Ono je určitě jednodušší počkat, až někdo něco zorganizuje, a pak se jen pohodlně svézt. A pokud náhodou nikdo nic nezařídí, tak je třeba zkritizovat vedení obce za to, že se tady nic nedělá. Chtěli bychom ujistit
naše občany, že naše zastupitelstvo vždy vřele uvítá všechny podněty a návrhy na to,
co by se dalo v tomto směru zlepšit a kde nejlépe pomoci. Dlouhodobě podporujeme
všechny aktivní spolky v našich obcích a snažíme se jim maximálně vyjít vstříc. Také máme zájem na tom, aby se naše děti jen tak nepotloukaly po vsi a aby se věnovaly smysluplnějším aktivitám. A musíme říct, že v poslední době se nám v tomto směru začalo
blýskat na lepší časy. Letos se dobuduje kulturní a volnočasové centrum z bývalého
evangelického kostela v Mělnickém Vtelně, organizace místního Sokolu přijala do svých
řad nové mladé lidi zapálené do práce, kterým se povedlo úspěšně zorganizovat na
Sokolovně akci pro děti nazvanou „Rozloučení s prázdninami“ a další akce budou následovat. Znovu se nám povedlo navázat na tradici „Pálení čarodějnic“ na Sokolovně,
v měsíci říjnu se plánuje turnaj v nohejbalu trojic, rybáři z Vysoké Libeně pořádají pro děti
rybářské závody a myslivci z Vysoké Libeně velice populární akci „Víkend v přírodě“.
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Hasiči chtějí znovu oslovit naše děti, přivítat je ve svých řadách a jezdit s nimi na kdysi
tolik oblíbené soutěže. Pro další aktivní občany je zde možnost navštěvovat kurzy zumby, pro naše seniory je dvakrát do roka připraveno zábavné odpoledne s hudbou.
Samozřejmě se toho může dít mnohem víc. Stále hledáme v našich obcích ochotné
tatínky, maminky, kteří by byli schopni ukrojit si ze svého volného času a snažit se vést
naše děti ke sportu, či jiné aktivitě. I když zde již pár pokusů proběhlo například
s florbalem ve škole, s fotbalem na Sokolovně, stále je to málo a málokdy mají tyto pokusy dlouhodobou životnost. Vím, že dostat dnešní dorostence od počítače na čerstvý
vzduch, nebo od nich chtít, aby při organizování nějaké akce dokonce s něčím pomohli, je mnohdy nadlidský úkol. Věříme ale, že pokud zájem o sport u dětí podchytíme
co nejdříve, určitě se změní i jejich postoj k dění v obci i v pozdějším věku.
Je vidět, že i přes veškeré obtíže se v našich obcích opravdu něco děje a že nám dění
v obcích není lhostejné. Chtěli bychom ještě říci všem, kteří chtějí opravdu něco udělat, ať to udělají a my vás ujišťujeme, že se vám budeme snažit pomoci, jak jen bude
v našich silách.
Na závěr mi dovolte krátce reagovat na aktuální agitační vydání plátku Život venkova. Je smutné a laciné, že se kandidáti ze spolku Život venkova probrali z dlouhého
spánku až teď měsíc před volbami a snaží se nás všechny přesvědčit o tom, jak jim jde
o kulturu, jak chtějí více akcí pro děti a přitom nikoho z nich( až na jednu výjimku) nebylo až do této doby na žádné takovéto akci vidět, natož aby se jeho členové na jakékoliv akci sami aktivně podíleli. Nechápu také, že v obci, kde existuje Sokol, ve kterém
chtějí mladí lidé pracovat a který chce přijímat nové členy, vznikne paralelně nový spolek, který si žije vlastním životem a o spolupráci nejeví zájem. Řeči o tom, že je Sokol do
svých řad nechtěl, jsou snůška nesmyslů. Je evidentní, že Život venkova si plete zájmovou organizaci s politikařením a přes jednu akci, kterou uspořádal, se snaží upoutat zájem voličů. Sokol pořádá akce nezištně, nepotřebuje se nikde zviditelňovat a ani nikomu z jeho řad nemusí nikdo za nic děkovat, jak vyžadují někteří členové Života venkova.
Pokud chce Život venkova tolik pracovat a má nepřeberné množství tvůrčích nápadů,
je škoda, že s nimi jeho členové nepřišli již dříve, rádi bychom vyslechli jejich názory a
věřím, že se nám všem mohlo žít lépe již dříve. Vždyť přece na to, abych chtěl něco
změnit, nemusím být zrovna členem zastupitelstva. Až pomine u členů spolku Život venkova zášť a nepochopitelná ukřivděnost, těším se a věřím, že nám všem konečně ukáží,
jak na to…
Vladislav Opršal
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LEPŠÍ BUDOUCNOST
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vám představit nově vzniklé sdružení LEPŠÍ BUDOUCNOST, které se uchází o
vaši podporu v nadcházejících volbách do obecního
zastupitelstva.
Naše sdružení není svázané s žádnou politickou stranou,
není finančně ani jiným způsobem podporované podnikatelskou či politickou sférou, z tohoto důvodu vás bohužel nemůžeme pozvat na zákusek nebo „grilovačku“.
Ale v případě vašeho zájmu vám můžeme nabídnout osobní i veřejnou diskuzi s našimi
členy na stránkách www.lepsibudoucnost2014.cz, nebo na e-mail: lepsibudoucnost@post.cz
Naše sdružení nabízí tým odborníků z různých profesí, který bezpochyby pomůže obci
k lepší budoucnosti. Náš volební program vám bude doručen do poštovních schránek
a zároveň bude zveřejněn na našich internetových stránkách. Jak již plyne z názvu
„LEPŠÍ BUDOUCNOST“, tak si všichni přejeme lepší budoucnost pro všechny naše spoluobčany, ale hlavně pro naše děti, které by měly být naší vizitkou a odkazem do budoucnosti.
Distancujeme se od jednání a nekalých praktik některých uskupení, která taktéž kandidují do nadcházejících komunálních voleb do místního zastupitelstva. Chtěli bychom si
udržet korektní a etické jednání. Nevydáváme žádné místní plátky, případně listy, které
jen pomlouvají a „házejí špínu“ na stávající vedení obce a místní sportovní organizaci.
Ve volbách do zastupitelstva obce se o vaši přízeň budou ucházet kandidáti:
Chramosta Josef Ing.; 37 let, manažer provozu; Mělnické Vtelno
Vacek Jaroslav Ing.; 34 let, konstruktér automobilů; Mělnické Vtelno
Švejdová Lenka Ing.; 32 let, obchodní manažerka; Vysoká Libeň
Hrejsová Marcela Ing.; 48 let, ředitelka SOU Neratovice; Vysoká Libeň
Dvořáková Marie; 53 let, OSVČ; Mělnické Vtelno
Havlová Lenka Bc.; 39 let, projektová vedoucí; Vysoká Libeň
Vaculík Martin; 35 let, mechanizátor; Mělnické Vtelno
Drška Ladislav; 39 let, montér; Mělnické Vtelno
Payeur Michaela; 37 let, kronikářka; Radouň

NOVINY

NAŠICH
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „NEZÁVISLÁ CESTA“
Vážení občané,
naše sdružení si Vás opět dovoluje oslovit v souvislosti s volbami do zastupitelstva obce Mělnické Vtelno, které se budou konat 10. – 11. října 2014. Již tři volební období řídíme naši obec.
Cíle, které jsme si vytýčili pro právě končící volební období, jsme řádně plnili a zcela naplnili.
Neholedbali jsme se planými sliby, které nelze splnit. Zaměřili jsme se na rozvoj obce, a to bude naší prioritou i pro nastávající nové volební období 2014 – 2018. Stále pro naše sdružení
platí, že budeme dbát o další rozkvět obce, upřednostňovat korektně a slušně zájmy většiny
občanů před zájmy jedinců a dbát o to, aby naše obec nebyla zase nikým zadlužena.
Nyní Vám představujeme kandidáty našeho sdružení „Nezávislá cesta“
do zastupitelstva obce Mělnické Vtelno na volební období 2014 – 2018:
1. Hana Rašáková, 54 let, starostka obce

Mělnické Vtelno

2. Ing. Pavel Boháč, 40 let, stavební technik

Mělnické Vtelno

3. Ing. Vladislav Opršal, 38 let, agronom

Mělnické Vtelno

4. Ludmila Kyselová, 62 let, důchodkyně

Mělnické Vtelno

5. Gabriela Poláková, 40 let, odborná referentka

Radouň

6. Jan Vácha, 52 let, automechanik

Radouň

7. Ing. Václav Senič, 40 let, státní zaměstnanec

Mělnické Vtelno

8. David Šoltys, 36 let, montér

Mělnické Vtelno

9. Martin Slezák, 39 let, mistr výroby

Vysoká Libeň
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Inzerce, informace

Podzimní svoz odpadů:

Humanitární sbírka

Svoz elektrozařízení (TV, PC, lednice, pračky
atd.):

Obecní úřad se spolupráci s Diakonií Broumov
pořádá ve středu 17. 9. a ve čtvrtek 18. 9.
2014 vždy od 8,00 – 16,00 hod v chodbě
obecního úřadu Sbírku použitého ošacení.

Vysoká Libeň, Radouň – pondělí 29. 9.
2014
Mělnické Vtelno – úterý 30. 9. 2014
Svoz velkoobjemového odpadu (koberce,
matrace, nábytek atd.):

Vybírat se bude: letní a zimní oblečení
(dámské, pánské a dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
(min.1m2), domácí potřeby (nádobí, skleničky), peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky a obuv.

Vysoká Libeň, Radouň – středa 1. 10. 2014
Mělnické Vtelno – čtvrtek 2. 10. 2014
Mimo tyto svozové dny lze umístit odpady
(komodity, které se přijímají) na sběrný dvůr (dle
pravidel sběrného dvora) v provozních hodinách
nebo na místa v obci, k tomu určená.

Nelze sbírat: elektrozařízení, nábytek, jízdní
kola a kočárky, znečištěný a vlhký textil
Věci zabalte, prosím, do igelitových pytlů či
krabic, aby během transportu nedošlo
k poškození.
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