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Pro Mšeno

sdružení nezávislých kandidátů
Kandidáti nezávislého sdružení „Pro Mšeno“ děkují obyvatelům Mšena, Sedlce, Hradska, Romanova,
Vojtěchova, Ráje, Olešna, Brusné a Skramouše, kteří svým podpisem umožnili registraci našeho sdružení do
podzimních komunálních voleb v roce 2018.
Zvláště pak těm, kteří nezištně pomohli s vlastní podpisovou akcí, která byla realizována v rekordně krátkém
čase.
A přestože jsou volby až v říjnu tohoto roku, dovolujeme si Vás již dnes vyzvat k účasti na nich a naplno
využít základního pilíře demokratické společnosti – svobodné volby každého jednotlivého občana - voliče.
Za sdružení
Mgr. Marcela Prieložná
Mgr. David Hanzl
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4.

Základní myšlenky našeho programu najdete uvnitř
Mšenských novin. Podrobnosti se dočtete také v září,
ve vydání našich volebních listů. Všechny informace
najdete také na stránkách sdružení. Pro své dotazy
můžete použít emailovou adresu.

Email: ProMseno@seznam.cz
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Web: ProMseno.cz
Stranu připravilo sdružení nezávislých kandidátů Pro Mšeno
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ODS
▶ Potřeby občanů i města se
musí řešit rychle a efektivně
- Stanovme tedy častější termíny jednání zastupitelstva.

▶ Radní nejsou pouhým strojem na hlasování - Dejme každému vlastní kompetence
k řešení potřeb města (radní
pro investice a majetek,
radní pro dopravu a cestov-
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město rozumí občanu, občan městu
ní ruch, radní pro sociální
oblast, radní pro školství
a kulturu).

parkování a zeleně v centru
města, po uplynutí dotační
udržitelnosti projektu.

▶ Učitel, lékař, zdravotník
a hasič pracují pro Mšeno
a přilehlé obce - Postarejme
se jim o slušné technické
zázemí, dostatečné materiální vybavení, služební byty,
veřejně deklarované uznání.

▶ Druhotné suroviny jsou
dnes tržní komoditou a
životní prostředí prioritou Zaveďme přímý bonusový
systém třídění pro občany.
Kdo je zodpovědný, ať platí
méně.

▶ Projekt náměstí není modla
- Proveďme rozumné úpravy

▶ Žijeme v době moderních
technologií, dejme je maxi-

málně do služeb občanům
- Využívejme sociální sítě,
aplikace pro správu obecního majetku, rozklikávací
rozpočet, „horké“ telefonní
číslo pro zimní údržbu,
atd.
Toto je šest našich hlavních
návrhů pro lepší život ve
městě. Jejich podrobnější
popis naleznete v našem
volebním programu, který
zveřejníme v polovině září.

1 Václav Novák

2 Lubomír Šimíček, Ing.

3 Jana Živná

4 Vladimír Wasyliw

5 Josef Vyhlas

54 let, produkční, OSVČ,
Mšeno, ODS

44 let, pracovník skladového
hospodářství, Mšeno, BEZPP

61 let, majitelka cukrárny,
živnostnice, Mšeno, BEZPP

52 let, ředitel střední školy,
Mšeno, ODS

42 let, chemik,
Sedlec, BEZPP

6 Vojtěch Novák

7 Zdeňka Vyhlasová

8 Rudolf Říha

9 Kristýna Parradová

10 Richard Masopust

19 let, student, Mšeno,
BEZPP

43 let, učitelka,
Sedlec, BEZPP

72 let, důchodce,
Mšeno, ODS

31 let, majitelka realitní kanceláře, OSVČ, Mšeno, BEZPP

51 let, IT konzultant, OSVČ,
Mšeno, ODS

11 Vratislav Kulštejn

12 Eva Ernstová

13 Marie Hovorková

14 Jiří Fanta, Ing.

63 let, důchodce, OSVČ,
Mšeno, BEZPP

46 let, živnostnice,
Skramouš, BEZPP

31 let, zahradnice,
Mšeno, BEZPP

66 let, důchodce,
Mšeno, ODS
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S p o le č n ě pr o M šensk o

sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů

Zdravé, čisté a moderní město – volební program
Naši kandidáti budou prosazovat, aby Mšeno bylo čisté,
pěkné a zdravé město, město
s jasnou vizí rozvoje a přitažlivé pro návštěvníky našeho
kraje, stávající i nové obyvatele. Nabízíme kompetenci
a pracovitost.
Klíčové úkoly, které nás čekají:
■ výstavba malometrážních bytů
(se státní podporou)
■ pokračování v celkové modernizaci a obnově technické infrastruktury města:
• vodovody, nové části kanali-

zace (část Růžové ul., lokalita „Na Čihadle“, Žižkova ul.)
• energetické sítě (uložení do
země), veřejné osvětlení,
místní rozhlas
• místní komunikace (chodník
směrem ke stadionu, rekonstrukce Žižkovy ul.)
■ rekonstrukce veřejných budov
s cílem snížení energetické
náročnosti a celkové modernizace
• Domov seniorů, II. etapa
• radnice - kotelna
■ udržení a zvýšení kvality vzdělávání v našich školách

■ pokračování rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ
■ udržení kvality a rozsahu
zdravotnických služeb ve městě
■ další snižování emisí z vytápění
ve městě
■ postupná obnova byt. fondu v
majetku města a jeho rozšíření
■ dokončení rekonstrukce koupaliště - oplocení, zeleň
■ zahájení pozemkových úprav
v dalším katastru města
■ příprava nových parcel pro
bytovou výstavbu
■ příprava projektu sportovní haly
u ZŠ
■ rekonstrukce historického
mostku v Ráji
■ revitalizace oblasti u nádraží a

prosazení rekonstrukce trati
Mšeno – MB
■ zvýšení počtu parkovacích míst
v centru za kostelem
■ příprava rozvojových lokalit dle
nového ÚP
■ reforma systému nakládání
s odpadem (plošný sběr bioodpadu aj.)
■ zvýšení efektivity a technické
vybavenosti městských služeb
■ podpora obnovy kostelů
■ pokračování finanční podpory
na rekonstrukce objektů
v památkové zóně
■ podpora kultury, sportu
a spolků
■ zvýšení podpory sportu
■ podpora cestovního ruchu

1 Jiří Guttenberg

2 Hana Nečasová, Mgr.

3 Tomáš Uher

4 Martin Kauler

5 Martin Mach, Ing.

41 let, jednatel stavební
firmy, Mšeno, BEZPP

49 let, zástupkyně ředitelky
ZŠ, Mšeno, BEZPP

42 let, realitní poradce,
Mšeno, BEZPP

42 let, vedoucí skladu,
Mšeno, BEZPP

50 let, ekonom, Mšeno,
Strana zelených

6 Alena Oupická

7 Karel Dlouhý

8 Jitka Dlouhá, Bc., DiS.

9 Karel Zabilanský

10 Luboš Skopec, Mgr.

52 let, podnikatelka,
Mšeno, BEZPP

51 let, mechanik,
Mšeno, BEZPP

29 let, sociální pracovnice,
Mšeno, BEZPP

39 let, zahradník,
Mšeno, BEZPP

47 let, učitel,
Mšeno, BEZPP

11 Petra Wallnerová

12 Radka Janatková

13 Pavel Nečas

14 Karol Hovorka

15 Matěj Mach

52 let, recepční,
Mšeno, BEZPP

44 let, fyzioterapeutka,
Mšeno, BEZPP

53 let, technický pracovník,
Mšeno, BEZPP

38 let, zahradník,
Mšeno, BEZPP

20 let, student,
Mšeno, BEZPP
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PATRIOTI MŠENSKA
Vážení voliči, říkáme o sobě,
že jsme patrioti. Můžeme si to
dovolit? Ačkoli všichni z nás
nejsou rodilými Mšeňáky, věříme, že ano. Možná jsou někteří
z nás „náplavami“, jak se často
říká, ovšem „náplavami“, které
to tady milují.
Každý patriot totiž podle nás
nemusí být za každou cenu rodák, a každý rodák nemusí být
patriot místa, v němž žije. Jedním příkladem za všechny je
pro nás v poslední době často
zmiňovaný Josef Bedřich Cinibulk, možná největší patriot

1 Jiří Říha
32 let, novinář, OSVČ,
předseda Okrašlovacího
spolku Mšeno, BEZPP

6 František Šulc ml.

sdružení nezávislých kandidátů

našeho Mšenska vůbec. Do
Mšena přitom přišel až ve svých
šestadvaceti letech z nedaleké
Býkve...
Hlavní je mít k místu, kde žijeme, silný vztah. A to my rozhodně máme!
Nechceme Vám, vážení voliči,
předkládat stovky slibů, které
nebudeme moci splnit. I když,
jak se říká, papír snese všechno. A bohužel se to v praxi často
potvrzuje.
I my ovšem máme plány, které
se budeme snažit prosazovat.
Samozřejmě s Vaší podporou.

2 Václav Dvořák

• žít na příjemném, zdravém a bezpečném místě, které
budeme dál zlepšovat
• navázat na to dobré, co tu předchozí zastupitelstva zavedla
a zrealizovala
• podporovat rozvoj města a přilehlých obcí (bydlení, obnova
komunikací, místa k parkování...)
• pokračovat v podpoře spolků, udržování tradic, kulturního
života a zdravého životního stylu
• podporovat podnikání a drobné živnostníky, abychom
na Mšensku našli všechno, co k životu potřebujeme
• propagovat náš region a krásnou přírodu kolem
• nezklamat Vaši důvěru, naslouchat, rozvíjet Vaše přání
a jednat otevřeně
• být zodpovědnými a slušnými zastupiteli

3 Petr Vaňač Ing.

4 Roman Burda
46 let, živnostník,
trenér šachového oddílu TJ
Sokol Mšeno, BEZPP

5 Adéla Kummerová
29 let, učitelka MŠ Mšeno,
členka Okrašlovacího spolku
Mšeno, divadelnice, BEZPP

9 Jakub Beneš Ing.

10 Magdalena Hájková

BEZPP

32 let, kontrolor odbavení
letadel, BEZPP

44 let, prodavačka v elektru,
členka TJ Sokol Mšeno,

12 Miloslav Jáchymstál

13 Simona Šindelářová

14 Květuše Živná

15 Zuzana Říhová Ing.

38 let, operátor logistiky,

36 let, asistent pedagoga,
BEZPP

48 let, OSVČ, členka TJ Sokol
Mšeno, členka Enduro klubu
Mšeno, BEZPP

35 let, krajinářská architektka, členka Okrašlovacího
spolku Mšeno, BEZPP

7 Gavin Huban

8 Jiří Weinlich

45 let, lektor anglického
jazyka, BEZPP

38 let, živnostník,

11 Václav Háze
41 let, policista ve Mšeně,
dobrovolný hasič v JSDH
Mšeno, BEZPP

My víme jistě, že chceme:

31 let, cestmistr,
44 let, podnikatel,
starosta Sboru dobrovolných námořní kapitán a stavitel
hasičů Mšeno, BEZPP
lodí, BEZPP

35 let, garážmistr,
velitel Jednotky SDH Mšeno,

BEZPP
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BEZPP

BEZPP

