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Volíme zastupitele města i senátora
23. ŘÍJNA OD 14:00 DO 22:00 | 24. ŘÍJNA OD 8:00 DO 14:00 | VÝSTAVNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ 

VELTRUSY

CHCEME I NADÁLE
PRACOVAT NA TOM,
ABY BYLY

ZELENÉ
rozšiřování zelených ploch, více městských studní, vodní 
prvky, kvalitní péče o zeleň, šetrné nakládání s odpady, 
podpora snižování jejich produkce...

MODERNĚ  
VYBAVENÉ

přístavba základní školy včetně tělocvičny,  
další rozvoj dětských hřišť, workoutové hřiště, 
sběrný dvůr, městské byty, městský mobiliář...

VSTŘÍCNÉ oficiální komunikace města na sociálních sítích, 
bezbariérový úřad, komunitní plánování...

BEZPEČNÉ
podpora městské policie, dobrovolných hasičů,  
protipovodňová opatření, bezpečný pohyb chodců  
a cyklistů, kontroly dodržování rychlosti v obci...

OPRAVENÉ
rekonstrukce hlavních ulic Palackého  
a Šafaříkovy, rekonstrukce hasičského domu, 
modernizace veřejného osvětlení...

ŽIVÉ A PŘÁTELSKÉ
podpora kulturního, sportovního a spolkového 
života, posílení spolupráce se zámkem  
a okolními obcemi...

1. Mgr. Filip Volák
2. Mgr. Barbora Bělková
3. Ing. Martin Novák
4. Mgr. Soňa Dekastello
5. Ing. Soňa Machová, Ph.D.
6. Mgr. Václava Víšková
7. Bc. Petr Procházka
8. Mgr. Lenka Měšťánková
9. Ing. Jan Fechtner
10. Luděk Málek
11. Mgr. Vlasta Hykyšová

1
kandidátka

č.

DĚKUJEME ZA PODPORU VE VOLBÁCH 23. – 24. září 2022www.proVeltrusy.cz
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VELTRUSYVELTRUSY

STAROSTOVÉ  
A  N EZ ÁV I S L Í

Sdružení nezávislých kandidátů
s podporou hnutí

ZÁŘÍ

23
ZÁŘÍ

24
Senátorem je zvolen kan-

didát, který ve svém obvodu 
získá od voličů 50 % hlasů. 
Pokud žádný z kandidátů 
nezíská 50 %, koná se druhé 
kolo. Do něj postupují už jen 
první dva kandidáti a vítězí 
ten, který získá větší počet 
hlasů.

Za volební obvod Mělník 
končí mandát Petru Holečkovi.

PŘIJĎTE K VOLBÁM, 
NA VAŠEM HLASU 
ZÁLEŽÍ! 

JAK SE VOLÍ  
ZASTUPITELSTVO?

Volič obdrží do své schránky 
pouze jeden hlasovací lístek. 
Jeho barva i barva úřední obál-
ky je šedá. Volič má k dispozici 
tolik hlasů, kolik je ve městě 
členů zastupitelstva, v našem 
případě tedy 11. Pro platnost 
hlasu je nutné KŘÍŽKOVAT.  
Způsobů volby je několik:
1. Volič zakřížkuje politickou 

stranu – maximálně jednu. 
Hlasy dostává všech 11 kan-

didátů označené strany. 
2. Volič křížkuje konkrétní 

osobnosti z různých stran, 
křížků smí být ovšem ma-
ximálně 11, jinak je lístek 
neplatný. 

3. Křížkování strany a jed-
notlivých kandidátů lze 
rovněž kombinovat. Volič 
zakřížkuje JEDNU stranu 
a k tomu několik kandi-
dátů z jiných stran. Strana 
potom dostane tolik hlasů, 
kolik zbývá do 11, aby volič 
využil maximum ze svých 

11 hlasů. 
V infolistu dostaly prostor pro 
představení všechny tři kan-
didátní listiny a jsou uvedeny 
ve vylosovaném pořadí.

JAK SE VOLÍ  
SENÁTOR?
Hlasovací lístky i úřední obálka 
jsou žluté, každý kandidát 
má svůj hlasovací lístek. Volič 
musí vložit do úřední obálky 
pouze jeden hlasovací lístek 
a nijak ho neupravuje.
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VELTRUSY

OTEVŘENÁ, MODERNÍ
A DIGITÁLNÍ RADNICE2

MÍSTA VE ŠKOLÁCH
PRO NAŠE DĚTI1

energetická
soběstačnost4

s odpadem budeme
nakládat chytře!3

www.sousedeveltrusy.cz

zapojíme občany
do rozhodování!5

náš program

ABY SE NÁM TU VŠEM ŽILO CO NEJLÉPE!

Společně a rozumně pro Veltrusy                    _    
    

          J. Louda, O. Ritter, H. Hájková, A. Pražák, M. Hrdličková, Ing. J. Lísková, J. Novotný 
                     Ing. L. Hrubešová, V. Krčmová, Bc. M. Kejkrtová, DiS., O. Novotná 

 
Další informace a kontakty: 
WWW: RozumneProVeltrusy.webnode.cz 
e-mail: RozumneProVeltrusy@email.cz 
Facebook: RozumněProVeltrusy 

Naše cíle a priority.  

- Rozvíjet soudržnost všech občanů 
města Veltrusy. 

- Usilovat o vzájemný respekt, 
empatii a pomoc napříč všemi 
skupinami obyvatel. 

- Prosadit a podporovat sociální 
program pro seniory (zajistit 
pečovatelské služby). 

- Vyřešit optimálně modernizaci a 
rozšíření školy. 

- Zastavit všechny megalomanské, 
nepřipravené a předražené projekty 

- Zasadit se o větší bezpečnost ve 
městě. 

- Zaměřit se na využití obnovitelných 
zdrojů energie na budovách města. 

- Pomáhat občanům ve finanční tísni 
způsobené poplatky za energii  

- Zastavit dlouhodobé chátrání 
budovy kláštera a využít ji ve 
prospěch města.  

- Zefektivnit odpadové hospodářství 
ve městě 

 
Jsme nezávislí kandidáti odpovědní 
pouze občanům Veltrus, nikoliv 
kandidáti navrhovaní a podporovaní  
z vládních politických stran. 
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