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V naší obci kandidují čtyøi volební uskupení. Všem stranám jsme nabídli stejný prostor 1/2 tiskové stránky pro prezentaci 
volebního programu. V rámci rovných podmínek jsme do tohoto čísla Kostomlatských novin nezaøadili Slovo starostky. 
Pøíspěvky jednotlivých stran nechává redakční rada bez úprav.

Sdružení Naše obce
Vážení spoluobyvatelé!

Je tu příležitost podělit se o předsta-
vy kam směřovat do budoucna obecní 
záležitosti. Potěší nás, budou-li tyto 
informace podnětem pro vaši účast 
a rozhodování v brzkých volbách.

Již před čtvero léty jsme se pokusili 
pozměnit styl obecní správy tak, aby se 
stala přitažlivou pro široký okruh lidí 
bez náznaků, že byly osobní postoje 
nadřazeny těm společným.  Správy, 
která při zpětném ohlédnutí zavdá 
divákům i aktérům důvod k vědomí,
že se povedlo víc než bylo nutno.

Zdařilo se částečně a nejednou za 
cenu polovičatostí, časových prostojů 
i napětí. Jsme přesvědčeni i dnes, že víc 
hlav musí na víc věcí přijít a to v jejich 
širších souvislostech. Lze je důkladněji 
připravit a tím pak snadněji a méně ná-
kladně realizovat. V takovém prostředí 

je místo jen pro zájmy společné. Přidá-
li se navíc naše mládež, je naděje, že 
jsme byli všichni dobrým vzorem a že 
je vyhráno i do budoucna. Máme za to, 
že nastolení tohoto stavu je nutná pod-
mínka pro zdárný rozvoj obce. Základ 
byl položen.

Druhou stěžejní představou je smě-
řování rozvoje obce tak, aby se z ní 
stávalo místo odkud její obyvatelé mají 
stále méně důvodů odjíždět za naplně-
ním svých potřeb jinam. A lépe, aby 
z ní vzniklo určité centrum oblasti. Cíl 
to snad trochu vzletný a vzdálený, ale 
ne nemožný. A jako východisko pro 
rozhodování v jednotlivostech dobrý.

Dalším z předpokladů pro dobré 
fungování obce vidíme přenos části 
odpovědnosti za provozní záležitosti 
na nevoleného pracovníka úřadu. Bude 
tak zajištěn běžný chod obce bez vlivů 

výsledků voleb, voleným zástupcům 
to umožní zabývat se podstatnějšími 
záležitostmi a odradí je od případného 
pokušení vžít se do své nepostradatel-
nosti.

Naše obce jsou si v základních bo-
dech provozu a rozvoje rovny. Kosto-
mlaty však jsou a budou středem, zá-
sadní oblasti zájmu budou směřovány 
právě tam a ostatní vsi z toho mají mít 
a zajisté budou mít prospěch. 

Za přirozené centrum vzdělanos-
ti a kultury v obci považujeme školu 
a v podpoře i této její role vidíme jed-
nu ze zásadních možností pozvednout 
kvalitu života a význam Kostomlat. 
Za podpory vhodný považujeme  spol-
kový život. Podobně je v zájmu obce, 
přiměřeně jejím silám, napomoci za-
počaté opravě kostela sv. Bartoloměje 
a stejně tak kulturnímu životu v jeho 

obnovených prostorách. 
Jsme připraveni řešit využití zbý-

vajícího čtvrtého pavilonu školky, 
najít konečné využití pro dům služeb 
například jako pečovatelského domu 
pro seniory či centra odborné lékařské 
péče. Zamýšleným přemístěním parko-
viště před nádražím dojde ke zklidnění 
tohoto místa. Bude tak možno vytvořit 
funkční odpočinkovou pěší zónu od 
Jednoty kolem nádraží směrem k lávce 
přes prostor mezi hřbitovem a Farským 
potokem s praktickým propojením 
před Sokolovnu. Je pro nás důležité 
aktivně řešit odpadové hospodářství. 
Jednou z neposledních představ je roz-
vážné navrácení zeleně do našich ulic. 
Trocha úklidu spadaného listí stromů 
budiž bohatě vyvážena jejich letním 
stínem a významem pro náš rovinatý 
životní prostor.

Za volební sdružení Naše obce
Ing. Petr Zalabák  jednatel společnosti, Lány Ing. Roman Šedivý obch. manažer, Kostomlaty
Bc. Zdeňka Keistová  zdravot. záchranář, Kostomlaty Ing. Jitka Vávrová bankéř, Kostomlaty
Lukáš Vondra  grafi k, Hronětice Petra Veitová fi nanční analytik, Rozkoš
Ing. Vladimír Zalabák projektant, Lány Hana Malá zdravotní sestra, Kostomlaty
Petr Nechanický počítač. specialista, Kostomlaty Pavel Cába tech. pracovník, Kostomlaty
František Touš projektant elektro, Kostomlaty Jiří Ponec strojař, Kostomlaty
Libuše Břeňová  pedagog vol. času, Kostomlaty Radek Šágr hospodář, Hronětice
Miroslav Veselý  stavbyvedoucí, Kostomlaty

Naše sdružení SNK si klade za cíl 
vědomou starost o zlepšení životní 
úrovně v naší obci, otevřenou komu-
nikaci s občany řádným a odpověd-
ným přístupem. Rádi bychom nabídli 
svůj přístup, jenž navrhuje nové mož-
nosti ve správě a řízení obce či rozší-
ření spolupráce se sousedními obcemi, 
inspirujíce se užitečnými nápady.

Témata, jež nám leží na srdci
a jimž bychom rádi věnovali svou po-
zornost, jsou například otázka lepších 
využití obecních nemovitostí pro blaho 
občanů. Jmenujme, např. využití 4. pa-
vilonu mateřské školky, zřízení domu 
s pečovatelskou službou, zlepšení pra-
covního prostředí pro lékaře, dále roz-
šíření či vylepšení prostor pro sportov-
ní aktivitu. Rovněž nám neméně leží 
na srdci úprava veřejných prostranství 
a místních památek – tj. parko-
vá úprava v nevyužitém prosto-
ru za hřbitovem při Farbouchu 
a „na Kačáku“, vytvoření parko-

viště u nádraží, péče o chodníky 
a pokus o zlepšení péče o kostel 
a kapličky (nakolik to v silách obce je 
možné). Chceme se rovněž zabývat hor-
livějším prosazováním a zefektivněním 
třídění odpadů  (tedy i s nakládáním 

Sdružení nezávislých kandidátů   „SDRUŽENÍ MLADÝCH“
Poř. č.: Jméno Věk Povolání Část obce Polit. strana
1. Bc. Jan Kučera 24 Student Kostomlaty n/L Bez PP
2. Ing. Kateřina Dudlová 24 Obchodní zástupce Kostomlaty n/L Bez PP
3. Bc. Jan Zalabák 25 Student Lány Bez PP
4. Iva Somrová 20 Student Kostomlaty n/L Bez PP
5. Tomáš Škornička 25 Elektromontér Kostomlaty n/L Bez PP
6. Alena Nováková 23 Student Kostomlaty n/L Bez PP
7. Matouš Holub 20 Student Kostomlaty n/L Bez PP
8. Lada Somrová 22 Student Kostomlaty n/L Bez PP
9. Bc. Ondřej Borufk a 23 Student Rozkoš Bez PP
10. Aneta Havelková 21 Grafi čka Kostomlaty n/L Bez PP
11. Jakub Malínek 25 Referent odbytu Kostomlaty n/L Bez PP
12. Lucie Říhová 25 OSVČ Rozkoš Bez PP
13. Marek Špitalský 22 Student Kostomlaty n/L Bez PP
14. Bc. Adam Vaněk 25 Student Kostomlaty n/L Bez PP
15. Jakub Zajan 22 Student Lány Bez PP

s organickými odpady) a také 
tím, jak zlepšit hospodaření s od-
padními vodami, s čímž souvisí 
i řešení problému odpadních vod 
v obcích, jež zatím nemají kanalizaci 
(Rozkoš, Vápensko).

Z výše jmenovaného se jedná 
o nejzásadnější body našeho přístupu, 
jimiž se hodláme zabývat, aby byl život 
nás všech v obci zkvalitněn a obecní 
správa posunuta na vyšší úroveň.

Sdružení nezávislých kandidátů - „SDRUŽENÍ MLADÝCH“

Voliči v našem volebním obvodě mohou zaškrtnout buď celou kandidátku jednoho sdružení či si mohou vybrat až 15 jmen 
napøíč sdruženími. Více v Zákoně o volbách do zastupitelstev obcí - HLAVA IV – HLASOVÁNÍ, Pøedpis č. 491/2001 Sb..



 Příloha Kostomlatských novin - komunální volby 2014

Sdružení nezávislých kandidátů 
„Nezávislí“ se bude v letošních ko-
munálních volbách již potřetí uchá-
zet o přízeň a důvěru vás voličů, 
našich spoluobčanů. Hlavním zá-
jmem našeho sdružení je nejen na-
vázat na to vše dobré, co se nám 
v předchozích dvou volebních obdo-
bích povedlo, ale především si vytýčit 
další reálně splnitelné cíle, které zajistí 
budoucnost a přirozený rozvoj obce 
ve všech oblastech jejího působení. 
Jednou z mnoha našich priorit je tak 
například dokončení výstavby veřejné-
ho osvětlení, realizace tolik potřebného 
parkoviště u nádraží a současně s tím 
i související úprava přednádražního 
prostoru tak, aby byl důstojnou vstupní 
branou do naší obce. V hledáčku naše-
ho zájmu je v této souvislosti i rozšíření 
pásma Pražské integrované dopravy, 
které by výrazně zjednodušilo každo-
denní cestování našich spoluobčanů.

Mezi naše klíčové priority jedno-
značně patří odkanalizování Hronětic, 
výhledově i Rozkoše a dále oprava, 
v mnoha případech však spíše dlou-
hodobě odkládaná výstavba chy-
bějících chodníků a oprava neú-
nosně poškozených komunikací. 
Dalším z našich záměrů je návrh 

a realizace využití tzv. čtvrtého 
pavilonu mateřské školy, kde by v bu-
doucnu mohl působit např. obecní 
úřad, který by se tak stal bezbariérovým 
a snadno přístupným i pro imobilní ob-
čany. Jako naprosto nezbytná se nám jeví 
i rekonstrukce dlouhodobě zanedbané-
ho hřiště u základní školy. 

Aktivně bychom také chtěli podpo-
řit 2. etapu výstavby rodinných domů 
v jižní části naší obce a v této souvislosti 
se chceme zasadit o úpravu a zpřístup-
nění prostranství kolem vodní nádrže, 
které by v budoucnosti mohlo být vyu-
žíváno jako nová klidová a odpočinko-
vá zóna. Zajímavou myšlenkou by jistě 

bylo i propojení naší obce prostřednic-
tvím lávky pro pěší a cyklisty se soused-
ním Hradištkem.

Jelikož zájmem nás všech je žít 
v upravené a čisté obci, chtěli bychom 
iniciovat jednání s představiteli církve 
a Sokola za účelem zajištění oprav naše-
ho kostela a přilehlé zvoničky i chátra-
jící budovy místní Sokolovny, protože 
oba objekty, které jsou významnou 
součástí dědictví po našich předcích, 
patří svou architekturou bezesporu 
k největším dominantám naší obce. 

V této souvislosti bychom rov-
něž chtěli aktivněji podpořit tradici 
pořádání „Staročeských májů“ či jiných 

Za sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí“:
1. Ing. Romana Hradilová zaměstnanec státní správy Kostomlaty nad Labem
2. Richard Filip výrobně - technický ředitel Kostomlaty nad Labem
3. Zbyněk Adam letecký instruktor Kostomlaty nad Labem
4. Jaroslava Škorničková dámská krejčová Kostomlaty nad Labem
5. Bc. Hana Radilová účetní Kostomlaty nad Labem
6. Mgr. Lenka Michálková knihovnice Kostomlaty nad Labem
7. René Vácha hudebník Hronětice
8. Ladislav Petráček elektrotechnik Kostomlaty nad Labem
9. Josef Novotný technik dialyzačních středisek Lány
10. Marcela Dudlová samostatný referent Kostomlaty nad Labem
11. Miloslav Pilát IT manager Kostomlaty nad Labem
12. Radim Ponec jednatel společnosti Kostomlaty nad Labem
13. Jiří Brzobohatý bezpečnostní poradce Kostomlaty nad Labem
14. Ivan Berka důchodce Kostomlaty nad Labem
15. František Touš důchodce Kostomlaty nad Labem

svátků, které by svou vlastní existencí 
umožnily i budoucím generacím po-
hled na dřívější oslavy českých zvyků 
a obyčejů. Samozřejmostí ale je 
i podpora našich sportovců,  mládeže 
a zájmových spolků, které jsou vždy 
důležitým krokem ke stmelení občanů.

Naším hlavním přáním a velkým 
cílem, kterému chceme podřídit správu 
naší obce, je však především obnovení 
atmosféry dobrých sousedských vzta-
hů, úcty a vzájemné solidárnosti, do-
provázené snahou předat našim dětem 
zdravou a fungující obec tak, jak jsme 
jí převzali my od generací předchozích.

Sdružení Nezávislí

1 Hercoková Milena Mgr. 56 NK BEZPP
2 Zajanová Miroslava Ing. 47 NK BEZPP
3 Zinek Petr 58 NK BEZPP
4 Sedláček Petr 42 NK BEZPP
5 Koutský Bohumil 29 NK BEZPP
6 Melinger David 41 NK BEZPP
7 Kořínek Pavel Mgr. 35 NK BEZPP
8 Večerková Eva Ing. 43 NK BEZPP

Sdružení KOSTOMLATSKO
Vážení spoluobčané,

představuje se vám Sdružení KOSTOMLATSKO, které se uchází o vaši podporu v nadcházejícím volebním období. Chceme poděkovat všem spoluobčanům, kteří svým 
podpisem podpořili kandidaturu našeho sdružení do Zastupitelstva obce. Kandidáti nejsou podřazeni žádnému stranickému diktátu ani politickým tlakům. Jde jim o zájmy 
občanů, šťastný život dětí a společné prožívání radostí a starostí v každodenním životě v obcích Kostomlaty nad Labem, Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápenko.  Dovolte nastí-
nit hlavní body našeho volebního programu a ubezpečit vás, že program se budeme snažit maximálně podporovat a realizovat :

Vážení spoluobčané,
     toto je jen část volebního programu, který bychom rádi v novém volebním období realizovali. Přijďte podpořit náš volební program dne 10. a 11. října 2014 
svou účastí při volbách.

Kandidáti Sdružení KOSTOMLATSKO

● vyrovnané nebo přebytkové hospodaření obce, nezadlužování obce
● maximálně využít dotačních titulů z kraje, ministerstev, evropské unie a odjinud
● zlepšovat životní prostředí, zpříjemňovat občanům život i pohyb v našich obcích 
● zaměřit se nový územní plán
● pokračovat v odkanalizování dalších našich obcí
● zkulturnit prostředí u kontejnerů na tříděný odpad
● rekonstruovat separační dvůr v Kostomlatech
● důrazněji zajišťovat úklid v obci a lepší úpravu prostředí, zlepšit stav zeleně
 a postupně ji rozšiřovat
● podporovat a fi nančně přispívat na opravu chodníků a místních komunikací
● snažit se o realizaci cyklostezky podél Labe
● pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení v Kostomlatech
● dokončit druhou etapu výstavby rodinných domů

● pravidelně udržovat dětská hřiště
● postupně obnovit techniku pro údržbu a úklid obcí
● podporovat zajištění kvalitní výuky v obou našich školách, materiální
 vybavenost i kvalitu vyučování
● podporovat akce pro děti a mládež
● rekonstruovat školní hřiště
● vybudovat denní stacionář pro seniory v nevyužitém pavilonu mateřské školy
● rekonstruovat nebytové prostory Domu služeb na podporované byty
● postupné zateplit jednotlivé pavilony základní školy a ostatní budovy obce
● dokončit vybudování parkoviště u nádraží
● spolupracovat se všemi společenskými organizacemi v obci a podporovat je
● spolupracovat se všemi podnikatelskými subjekty v obci
● podporovat rozvoj tradic v obcích
● podporovat rozvoj sportu v obcích

9 Kincl Tomáš 36 NK BEZPP
10 Klosovská Markéta 23 NK BEZPP
11 Zajan Zdeněk 25 NK BEZPP
12 Wagnerová Barbora Bc. 38 NK BEZPP
13 Marečková Zdeňka Mgr. 47 NK BEZPP
14 Škorničková Markéta 23 NK BEZPP
15 Kašička Miroslav 46 NK BEZPP


