
 

Příloha Kostomlatských novin – komunální volby 2018 

V tomto čísle Kostomlatských novin jsme se rozhodli věnovat prostor subjektům, které se letos v říjnu účastní 
komunálních voleb. O stanoveném termínu pro podání článků byly strany a sdružení informovány prostřednictvím novin 
a webových stránek obce. Do obsahu článků redakce nijak nezasahovala.  

SDRUŽENÍ KOSTOMLATSKO 

Vážení spoluobčané, představuje se Vám Sdružení KOSTOMLATSKO, které se v nadcházejících volbách opět 
uchází o Vaši podporu. Chceme poděkovat všem spoluobčanům, kteří svým podpisem podpořili kandidaturu 
našeho sdružení do Zastupitelstva obce. 
Nechceme stavět budovy století nebo si plnit vlastní sny a budovat kariéru. Jsme tu pro každého, chceme 
naslouchat a zlepšovat služby pro nás všechny. Služby, za které již platíme daně, a na které máme nárok. Jinými 
slovy nechceme slibovat nejisté cíle, ale chceme začít tím základním, tím, co nás trápí každý den. Proto Vám 
předkládáme důležité body našeho volebního programu: 

- prosazování dlouhodobě vyrovnaného hospodaření obce bez zbytečného zadlužování.  
- důsledná otevřenost ke všem zvoleným politickým stranám a místním sdružením v zastupitelstvu obce  
- zvýšení bezpečnosti ve všech našich obcích 
- podpora kulturního a společenského vyžití nejen pro seniory 
- pokračování v rekonstrukci hřbitovní zdi 
- rekonstrukce kapliček v Hroněticích a na Vápensku 
- přístavba hasičské zbrojnice v Hroněticích 
- podpora rekonstrukce a oprav komunikací v majetku obce 
- pokračování v postupné rekonstrukci MŠ a ZŠ 
- zajištění bezpečného a hospodárného využití haly BIOS 
- společné řešení problému se školou na kopečku  
- rozšíření zvyků a tradic v obci 
- pokračování v projektové dokumentaci na získání dotačních titulů přidružených obcí 
 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NEZÁVISLÍ 2018 
 

Vážení spoluobčané,  
naše Sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí 2018“ se bude již počtvrté v řadě ucházet v nadcházejících 
říjnových volbách o vaši přízeň a voličskou podporu. Zodpovědnost za správnou volbu zástupců vedení obce je 
jedním z vašich nejvýznamnějších práv a zároveň velmi zodpovědným počinem. Jsme si plně vědomi vaší 
občanské důvěry, díky které jsme měli v posledních čtyřech letech poprvé příležitost se s plnou zodpovědností 
aktivně podílet na řízení a vedení obce. Mohli jsme tak hlouběji proniknout do principů fungování obecních 
záležitostí a díky nabytým zkušenostem a zvládnutému systému řízení obce jsme tak schopni efektivně plnit 
konkrétní investiční záměry a hlavně potřeby vás, našich občanů. 
Z cílů, které jsme si vytýčili pro období let 2014 – 2018 se naprostá většina podařila úspěšně naplnit, nebo alespoň 
připravit tak, aby k jejich realizaci mohlo dojít v období následujícím. Pro další funkční období je proto naším 
hlavním cílem zejména zúročení připravené práce a realizace rozpracovaných projektů, které se díky jejich časové 
náročnosti dosud nepodařilo zrealizovat.  

Mezi naše hlavní cíle pro nadcházející volební období proto patří: 
- výstavba multifunkčního sportovního areálu u základní školy 
- výstavba nových chodníků a rekonstrukce stávajících 
- kompletní přestavba separačních dvorů v Kostomlatech a Hroněticích 
- přestavba dětských hřišť na Vápensku a v Kostomlatech Na Obci 
- výstavba 4. pavilonu mateřské školy a postupná rekonstrukce zbývajících dvou pavilonů 
- dokončení rekonstrukce a modernizace čističky odpadních vod 
- odkanalizování obcí Vápensko a Rozkoš 
- výstavba cyklostezky podél Labe a s tím související výstavba lávky pro pěší a cyklisty přes Labe  
- dokončení územního plánu obce 
- úprava veřejného prostranství od nádraží k Jednotě, včetně vybudování nového bezbariérového přístupu  
- podpora sportu, kultury a ostatních spolkových činností (TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Sbor 

dobrovolných hasičů, Klub Kamarád, KloseCup, Farní charita, knihovna a další) 
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- podpora udržování tradic v obci (Staročeské máje, posvícení, adventní výstava, Tříkrálový koncert, pálení 
čarodějnic, dětské dny)  

Ve většině případů se podařilo již v tomto období zajistit potřebné dokumenty, vyjádření, stanoviska orgánů a 
institucí, projektové dokumentace a současně zajistit i tolik potřebné finanční zdroje, které by měly plynout jak 
z obecních prostředků, tak i z různých dotačních titulů. 
Současně chceme pokračovat v každodenní správě obecních záležitostí a v péči o naše občany a o kvalitu jejich 
života. 
Kandidáti SNK „Nezávislí 2018“ 

1 Ing. Romana Hradilová 48 let starostka obce Kostomlaty nad Labem BEZ PP 

2 Richard Filip 54 let obchodní ředitel Kostomlaty nad Labem BEZ PP 

3 Zbyněk Adam 48 let letecký instruktor Kostomlaty nad Labem BEZ PP 

4 Ing. Petr Vild 36 let stavební technik Kostomlaty nad Labem BEZ PP 

5 Mgr. Aleš Křeček 62 let důchodce Vápensko BEZ PP 

6 Jiří Brzobohatý 50 let bezpečnostní poradce Kostomlaty nad Labem BEZ PP 

7 Mgr. René Vácha 60 let hudebník Hronětice BEZ PP 

8 Ladislav Petráček 61 let elektrotechnik Kostomlaty nad Labem BEZ PP 

9 Josef Novotný 42 let technik dialyzačních středisek Lány BEZ PP 

10 Roman Doubek 31 let vedoucí údržby Nymburk BEZ PP 

11 Artur Pospíšil 45 let vedoucí provozu Kostomlaty nad Labem BEZ PP 

12 Marcela Dudlová 46 let samostatný referent Kostomlaty nad Labem BEZ PP 

13 Bc. Hana Radilová 43 let účetní Kostomlaty nad Labem BEZ PP 

14 Roman Pavlíček 50 let vedoucí produkce Hronětice BEZ PP 

15 Mgr. Lenka Michálková 45 let redaktor dokumentarista Kostomlaty nad Labem BEZ PP 
 

SDRUŽENÍ OBCE SPOLU 

Vážení spoluobčané, 
jsme nové sdruženi obyčejných lidí a v nadcházejících volbách bychom rádi získali Vaši podporu.  Chceme 
všechny sdružené obce spojovat a ne rozdělovat, proto OBCE SPOLU. Naše priorita je zaměřená na podporu a 
rozvoj sportu, kultury a společenských aktivit v obcích. Chceme kvalitní a zdravý rozvoj obcí podložený 
selským rozumem a Vaší důvěrou. Razíme absolutní transparentnost a otevřenost vůči Vám, voličům, 
spoluobčanům, kamarádům a přátelům.  
Dovolte nám nastínit hlavní body volebního programu a ubezpečit Vás, že program se budeme snažit 
maximálně realizovat: 

- vyrovnané nebo přebytkové hospodaření obce, nezadlužování obce 
- dokončení nového územního plánu 
- rozšíření podpory všech sportovních oddílů s prioritou mládeže  
- podpora všech společenských organizací v obci 
- zajištění obvodního lékaře v obci 
- nadále podporovat zajištění svozu tříděného odpadu od domu 
- pokračování v rekonstrukci chodníků 
- zapojení místních firem, živnostníků a řemeslníků do realizací projektů obce 
- zlepšování životního prostředí občanů 
- rekonstrukce zastávky v Hroněticích 
- pokračování ve výkupu pozemků pod komunikací Vápensko – křižovatka silnice Milovice – Zbožíčko 
- maximální využití dotačních titulů z kraje, ministerstev, EU i odjinud 
- na základě ankety zajištění multifunkčního rozvoje Domu služeb 
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SDRUŽENÍ NAŠE OBCE 

Vážení spoluobčané, 
sdružení Naše obce se letos opět uchází o Vaši přízeň. Nemáme zájem o politikaření, ale snažíme se svědomitě 
pracovat pro naši obec. Pro minulé volební období jsme si vytýčili cíle, z nichž některé se společnými silami 
podařilo dotáhnout do zdárného konce (např. kanalizace v Hroněticích, příprava nové lokality pro RD). 
Dlouhodobější projekty jsou momentálně rozpracované (např. hřiště u ZŠ, chodníky, separační dvory) a na 
jejich dokončení chceme i nadále pracovat. Podpořte nás tedy svými hlasy v nadcházejících komunálních 
volbách a my se zasadíme o úspěšné dokončení těchto projektů, nastartování nových a o další společný rozvoj 
našich obcí. Chceme spolupracovat se všemi volebními subjekty a především chceme úzce spolupracovat 
s vámi, občany. Jen s vaší podporou můžeme Kostomlaty nad Labem, Hronětice, Lány, Rozkoš i Vápensko 
dobře řídit, rozvíjet a zvelebovat.  

A na čem chceme pracovat? 
· využít dům služeb na bydlení pro seniory 
· zvelebovat veřejná prostranství vytvořením odpočinkové pěší zóny Jednota – nádraží – potok Vlkava 

– Sokolovna, rekonstrukcí dalších chodníků, dořešením parkování u nádraží, podporou nové lávky 
přes Labe, rozvojem cyklostezek atd. 

· podporovat život našich obcí postavený na tradicích, spolcích a kultuře 
· postupně vybudovat kanalizaci (Rozkoš a Vápensko) a vodovod (Hronětice, Lány, Rozkoš, Vápensko) 
· řešit odpadové hospodářství, postavit separační dvory 

Přijďte 5. - 6. října k volbám, nenechte jiné rozhodnout o obsazení zastupitelstva za Vás.                                         
Přejeme všem voličům šťastnou ruku! 

         Vaše Naše obce 
Seznam kandidátů 
1. Ing. Petr Zalabák, 56 let, jednatel společnosti, Lány 
2. Bc. Zdeňka Keistová, 40 let, zdravotnický záchranář, 
Kostomlaty n/L 
3. Ing. Jitka Vávrová, 41 let, specialista nemovitostních 
projektů, Kostomlaty n/L 
4. Bc. Libuše Břeňová, 43 let, pedagog volného času, 
Kostomlaty n/L 
5. Miloslav Pilát, 46 let, IT projektový manager, 
Kostomlaty n/L 
6. Gabriela Jandlová, 42 let, žena, OSVČ, Vápensko 
7. František Touš, 45 let, projektant elektro, Kostomlaty n/L 

 
8. Petra Veitová, 52 let, finanční konzultant, Rozkoš 
9. Jakub Tomášek, 24 let, muž, projektant elektro, 
Kostomlaty n/L 
10. Josef Cyrus, 43 let, pracovník v sociálních službách, 
Kostomlaty n/L 
11. Miroslav Veselý, 44 let, projektový manager, Kostomlaty 
n/L 
12. Hana Malá, 49 let, zdravotní sestra, Kostomlaty n/L 
13. Luděk Kastner, 51 let, OSVČ, Kostomlaty n/L 
14. Ing. Josef Bodlák, 61 let, učitel, Kostomlaty n/L 
15. Alois Rylich, 86 let, muž, soukromý zemědělec, Lány 

 

SDRUŽENÍ MLADÝCH 

Vážení spoluobčané, sousedé, 
dovolte zmínit, co obec za poslední 4 roky vyhodnotila díky vám (minimálně díky vám účastníkům posledních obecních 
voleb, ale i díky všudypřítomnému hlasu lidu), skrze vámi zvolené zástupce a skrze schvalovací proces jako důležitý 
společný zájem a jakým způsobem se dařilo tomuto zájmu vyjít vstříc. Nejdůležitějším úspěchem bylo dle našeho názoru 
rozvíjení diskuze na veřejných setkáních zastupitelstva obce i mimo něj a především racionalizace jednotlivých kroků 
obce ať už rozhodovacích či exekutivních. Především v kladení racionálních argumentů je síla a budoucnost každého 
uskupení se společným zájmem. Tomu odpovídá i tak triviální, (přesto nově zavedená) věc, při které je už ale nutné použít 
logickou úvahu, jako je zveřejňování důvodových zpráv pro jednotlivé návrhy k projednání zastupitelstvem obce. Stran 
„světských“ věcí, které jsou ale k běžnému životu obce nezbytně potřeba a které je potřeba řešit dovolte zmínit tu první 
skutečně nezbytnou, kterou bylo započetí a dokončení realizace kanalizace v Hroněticích (k tomu získání externích 
zdrojů), převzetí správy stokové sítě a čistírny odpadních vod do naší správy, tvorbu fondu pro její obnovu, pasport sítě 
a studii na odkanalizování zbývajících dvou obcí. Byla zahájena tvorba nového územního plánu. Víceúčelové sportovní 
hřiště pro vaše děti u ZŠ je již před realizací. Proběhla příprava projektových dokumentací na rekonstrukci pavilonů MŠ, 
chodníků, separačních dvorů. Ve zpracování je dokumentace pro stavbu lávky přes Labe. Byl zahájen proces 
pozemkových úprav. Proběhla výstavba inženýrských sítí a komunikací pro novou lokalitu 26 RD. Ač údržba naší obce 
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stále snese vynaložení mnohem většího úsilí, proběhly (pro většinu z nás samozřejmé) věci jako obnova dopravního 
značení, obnova  přístřešků autobusových zastávek, úprava vstupní části a obřadní místnosti v budově Obecního úřadu, 
přeložka a úprava elektrického vedení v ulici 9. května a nikdy nekončící úprava zeleně a čištění veřejných prostranství. 
V rámci potřebné socializace se podařilo mimo jiné postavit na nohy např. další každoroční akci sbírání odpadků z 
příkopů. Každý rok jsou společné zdroje mimo jiné směřovány do školy, starším a zájmovým spolkům. K budoucímu 
možnému dovolte říci, že stran “krásy” našeho společného území (která ať chcete nebo ne podvědomě působí na každého), 
je nekonečné pole možností v údržbě (pravidelné čištění ulic, chodníků, péče o zeleň), přeměně důležitých míst 
(přednádraží, jeho kolonáda, náves (náměstíčko) před padlým zájezdním hostincem, Plac, “uličky”, křižovatka u kostela). 
Výše uvedené jsou hlavně ony hmotné a každodenní nutné záležitosti. Na co je zapotřebí zaměřit pozornost je vylepšení 
běžné funkční komunikace mezi všemi (odshora dolů, odzdola nahoru, napříč mezi skupinami; vyhledávání, komunikace 
a pomoc potřebným, osamělým atd.). V případě “zastupování” obce je komunikace neustále na prvním místě, je nutné ji 
ovládat a permanentně rozvíjet tak, aby se na nikoho nezapomínalo. Děkujeme všem, kdo se zajímáte, všem, kterým leží 
na srdci péče o sebe, rodinu, blízké, obec. 

 
Seznam kandidátů

1. Bc. Jan Kučera, 28 let, zahradník/průvodce 
2. Ing. Jan Zalabák, 29, specialista koncepce 

dopravy 
3. Ing. Kateřina Popková, 28 let, obchodní 

zástupce 
4. Bc. Jakub Zajan, 26 let, hasič 
5. Martin Piják, 18 let, student  
6. Mgr. Adam Vaněk, 28 let, OSVČ - překladatel 
7. Michal Horáček, 34 let, zahradník 

8. Matouš Holub, 24 let, obráběč kovů 
9. Marek Špitálský, 26 let, scénograf 
10. Matouš Adam, 18 let, student  
11. Anna Somrová, 22 let, učitelka v MŠ/mateřská 

dovolená 
12. Michal Dudla, 22 let, hasič 
13. Lucie Říhová, 29 let, doručovatelka ČP 
14. Jakub Malínek, 29 let, reklamační technik 
15. Matěj Zajan, 23 let, student 

 

INFORMACE – volby do Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 

Termín voleb:  
Volby se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 5. října od 14:00 hod. do 
22:00 hod. a v sobotu 6. října od 8:00 hod. do 14:00 hod. 
 
Volební místnosti: 
Okrsek č. 1 budova OÚ Kostomlaty nad Labem. (voliči s trvalým pobytem v Kostomlatech, Lánech a Rozkoši) 
Okrsek č. 2 budova hasičské zbrojnice v Hroněticích (voliči s trvalým pobytem v Hroněticích a Vápensku) 
 
Kdo může volit: 
1) státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let a je v obci přihlášen k trvalému pobytu 
2) státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let a je v obci přihlášen 
k trvalému nebo přechodnému pobytu a za podmínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Občan 
jiného členského státu EU, který dosud nepožádal o zápis do dodatku, a chce využít svého práva volit, musí nejpozději 
do středy 3. října do 16:00 hod. požádat Obecní úřad Kostomlaty nad Labem o zápis do Dodatku stálého seznamu 
voličů, a to buď osobně, nebo písemně. Formulář „Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do 

zastupitelstva obce“ bude k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce v sekci „VOLBY“. 
 
Možnost hlasování do přenosné volební schránky 
Občané, kteří ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemohou přijít do volební místnosti a chtějí hlasovat 
prostřednictvím přenosné volební schránky, mohou tento požadavek nahlásit: přede dnem zahájení voleb do 1. října 
2018 na OÚ Kostomlaty nad Labem na telefon: 325 538 611 nebo 734 202 166, nebo zaslat požadavek na mail: 
podatelna @ kostomlaty-obec.cz Ve dnech konání voleb tj. 5. a 6. října 2018 mohou občané spadající do okrsku č. 1 
nahlásit svůj požadavek na telefon 325 538 611 a občané spadající do okrsku č. 2 na telefon 734 202 166. 
 


