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Kdo rozhoduje
podle zákona o obcích?
Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo. Rozhoduje o životně důležitých záležitostech obce,
jako je strategický plán, územní plán, rozpočet města, nákup a prodej majetku města atd.
Zastupitelstvo volí radu, která má ze zákona některé pravomoci, např. rozhoduje o nájemních
smlouvách, plní funkci zřizovatele organizací, jako je např. základní a mateřská škola.
Zastupitelstvo volí také starostu, který ze zákona nemá rozhodovací pravomoc, ale přesto
je jeho role důležitá. Starosta předkládá zastupitelstvu nebo radě návrhy a projekty, které
zastupitelstvo nebo rada buď schválí, nebo neschválí. Při rozhodování má jeho hlas stejnou
váhu jako hlasy ostatních zastupitelů obce. Protože je naprosto jasné, jak je role zastupitelů
důležitá, pojďme se na ty naše kostelecké podívat trochu blíže.

Kostelec dnes…
Zastupitelstvo má 15 členů, jeho věkový průměr je
53 let, věkové rozpětí je 44 – 76 let. Věkový průměr
obyvatel Kostelce nad Labem je 39,7 let
a v posledních letech se neustále snižuje. Za
volební období 2006 - 2009 se podle údajů ČSÚ
počet obyvatel Kostelce nad Labem zvýšil o 282
osob, tj. z původních 3131 obyvatel 1.1. 2006 na
3413 obyvatel k 31.12. 2009. Za toto období se
v Kostelci narodilo 134 dětí, stejně občanů v těchto
letech zemřelo. Z toho vyplývá, že Kostelec roste
díky migraci obyvatel, kterých se přistěhovalo
658. Je zřejmé, že jelikož jsou u nás prodány za
poslední dva roky desítky stavebních parcel, počet
obyvatel poroste a bude se nadále snižovat věkový
průměr.

Z těchto údajů je evidentní, že věkové složení
zastupitelstva (44 -76 let) není srovnatelné s věkovým složením obyvatelstva. Zastupitelstvo se
sešlo v letošním roce (do 18.9.) třikrát (jednou za
3 měsíce je minimální zákonná povinnost). Počet
členů zastupitelstva, přítomných na zasedání byl
14 zastupitelů v březnu, 12 zastupitelů v dubnu
a 10 zastupitelů v červnu. Celkem se na těchto
zasedáních hlasovalo dvacetkrát, z čehož ani jednou nikdo nehlasoval proti návrhu, jedenkrát se
jeden zastupitel zdržel hlasování. Nechť si každý
udělá obrázek o reálné snaze zastupitelů skutečně
hájit zájmy občanů, kteří jsme zastupitele zvolili
v minulých volbách. Vezmeme-li v úvahu, že zastupitelstvo ze zákona rozhoduje o životně důležitých
otázkách a projektech města, jako je rozpočet
města (máme na webových stránkách), dále územní plán (dosud není hotov a schválen) a velmi dů-

ležitý strategický plán rozvoje města, navazující na
strategický plán kraje a okresu – tak ten pro změnu
nemáme vůbec a nikdy se o něm nikdo nezmínil.
Nechceme sahat do svědomí našim zastupitelům,
ale jsme přesvědčeni, že většina z nich ani netuší,
co obsahují strategické plány středočeského kraje
a regionu Mělník, nemají tedy nač navázat.

… a jak by mohl
vypadat Kostelec
zítra?
Kandidáti za stranu TOP 09 v Kostelci nad Labem,
kteří se budou ucházet o vaši důvěru v komunálních volbách, jsou ve věku 18 – 61 let, z toho na

Uvnitř volebních
novin najdete
• průvodce komunálními volbami
• volební program TOP 09
pro komunální volby
v Kostelci nad Labem
• stručné představení těch,
kteří se ucházejí o vaši důvěru
na prvních sedmi místech
kandidátky.

prvních 8 místech je to 23 – 59 let, věkový průměr
je 38,9 let, což odpovídá věkovému průměru složení obyvatel Kostelce nad Labem.
Mezi prvními osmi kandidáty jsou tři ekonomové,
dva manažeři, dva majitelé prosperujících firem
a jeden odborník na ekologii. Všichni chceme využít svých znalostí a zkušeností v práci pro Kostelec
a máme chuť a energii pracovat pro vás a vaše děti
– víc, než si myslíte.
Bude nám ctí, pokud nám dáte svou důvěru
a zvolíte nás, abychom hájili vaše zájmy
a pracovali pro vás.
Věříme, že spolu s vámi dokážeme dnešní Kostelec
přeměnit tak, abychom se v něm všichni cítili doma
– vždyť domov máme ve svých srdcích a nevyměnili bychom jej za žádné jiné místo na světě.

Takže, vážení voliči, je to zcela na vás – chcete, aby vše zůstalo při starém,
nebo si přejete odborníky do vedení města? Vše záleží na vašem rozhodnutí.

MÁTE MOŽNOST VOLBY
- VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE…
Jak volit v komunálních volbách?
Hlasovací právo má každý občan, který dosáhl 18 let věku a má trvalé bydliště na území Kostelce nad Labem, Jiřic nebo Rudče.
Na rozdíl od parlamentních voleb, kdy měla každá strana svůj volební lístek, jsou v komunálních volbách všechny strany a jejich
kandidáti uvedeny na jednom hlasovacím lístku. Rozdílný je i způsob hlasování – je možné tzv. panašování, kdy lze kombinovat
kandidáty různých stran.
1)	CHCETE-LI VOLIT VOLEBNÍ STRANU, označte křížkem před názvem volební strany pouze tuto stranu. Pokud by bylo tímto způsobem označeno více volebních stran,
je hlasovací lístek neplatný.
2)	CHCETE-LI SI VYBRAT MEZI KANDIDÁTY RŮZNÝCH STRAN, označte křížkem vybrané kandidáty. Kandidáti mohou být z různých stran, ale celkový počet nesmí být
vyšší než 15, protože v Kostelci nad Labem je počet zastupitelů právě 15. Pokud by bylo označeno více než 15 kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.
3)	CHCETE-LI VOLIT NĚKTEROU STRANU A ZÁROVEŇ NĚKOLIK KANDIDÁTŮ JINÝCH STRAN, zakřížkujte vybranou stranu a navíc vámi vybrané kandidáty.
Takto zvolíte vybrané kandidáty a počet kandidátů podle pořadí zvolené strany, do celkového počtu 15 kandidátů. Pokud by bylo zaškrtnuto více než 1 volební strana
nebo počet zakřížkovaných kandidátů přesáhl počet 15, je hlasovací lístek neplatný.
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Problémy života v současném Kostelci nad Labem
Oslovili jsme Vás se stejnou otázkou a přinášíme Vaše odpovědi, které jsme doplnili o informace, které jsme získali z oficiálních
zdrojů, nebo od zodpovědných a zainteresovaných osob:
Moje firma není oslovována ve výběrovém řízení veřejných zakázek, dokonce
ani nevím, na základě čeho byl vybrán dodavatel
Od začátku roku 2010 bylo proinvestováno několik milionů korun – v rozpočtu města je uvedeno
8,9 mil Kč na opravu silnic a chodníků, na projekt Pod Martinem byla dokonce získána dotace a celková
cena zakázky byla 6,8 milionu Kč (2,3 mil. byly vlastní prostředky města).
Nedá se říci, že by rada města nepostupovala podle zákona. Bohužel ne vše, co je zákonné, je zároveň
morální. Zákon umožňuje tzv. obálkovou metodu, která je radou města využívána. Vedení města si samo
vybírá, které firmy osloví s poptávkou a které ne. Neříkáme, že zde existuje korupce, ale velký prostor pro
korupci. Vládní koalice navrhuje postavit podobné praktiky mimo zákon, než se tak ale stane, je třeba řídit
se morálkou. Nechť volič sám posoudí, jak je námi navrhovaný systém boje proti korupci a zadávání výběrových řízení na veřejné zakázky transparentní a jestli ponechává nějaký prostor pro korupční jednání.

Nemohu nastoupit do práce, moje dítě nevzali do školky
Podle údajů matriky je v Kostelci 254 dětí ve věku do 6 ti let věku. Kapacita mateřské školy je 100 míst.
I laik pozná, že tu něco není v pořádku. Dětí, které byly letos odmítnuty jsou na tři desítky a jejich počet
rok od roku poroste.
Starosta města se ve Zpravodaji vyjádřil takto: „Největší zklamání ve funkci starosty je nenavýšení kapacity naší mateřské školy. Bohužel, přes naši maximální snahu, jsme nezískali stavební povolení kvůli nesouhlasu majitelů okolních nemovitostí. Tudíž již přidělené finanční prostředky propadly zpět do státního
rozpočtu…“ Mrzí nás to také – především kvůli všem rodinám, které takto budou vystaveny finančnímu
nedostatku, ať už z toho důvodu, že budou nuceny zaplatit několikatisícovou sumu v soukromé školce,
nebo maminky nemohou nastoupit do zaměstnání a tak prodlouží období, kdy je rodina zcela závislá na
jednom příjmu – zpravidla otce rodiny. Zaráží nás naprosto neprofesionální přístup k řešení projektu – jak
je možné, že vedení města požádalo o státní dotaci, aniž by mělo zpracovaný a odsouhlasený projekt
všemi zúčastněnými? Jak to, že nemělo ani připravenu náhradní variantu? Díky tomuto diletantství již

přidělené peníze nenávratně propadly zpět státu a třicet rodin v Kostelci řeší finanční problém.
Požádali jsme o vyjádření také paní ředitelku mateřské školy a nestačili jsme se divit! Na naši přímou otázku o nedostatku míst ve školce paní ředitelka prohlásila, že ona osobně je se situací spokojena a nic od
města nepotřebuje. To už opravdu zůstává rozum stát…

Nelíbí se mi, že Kostelci říkají město kanálů…
Je pravdou, že nelze projet autem po žádné z hlavních kosteleckých silnic, aniž byste zachytili několik
kanálů. Některé vedlejší komunikace spíše než silnice připomínají tankodrom.

Školní hřiště potřebuje totální rekonstrukci, školní tělocvična je nevyhovující
Argumentem rady proti rekonstrukci školy je podle slov vedení školy důvod, že školní hřiště nemá smysl
rekonstruovat, protože je v záplavové oblasti. Proč se potom dávají prostředky na opravu kostela Sv. Víta,
když je ve stejné záplavové oblasti? Neříkáme, že by nebylo pěkné mít opravený kostel, ale co je to za
priority?

Z dalších odpovědí namátkou vybíráme:
Radnice s námi nekomunikuje – na zasedání zastupitelstva se nic důležitého nedozvíme, nevíme, proč
opravují zrovna kostel, proč je náměstí ošklivé a zanedbané, proč se tu nic neděje, proč město vypadá
stejně, jako před třiceti lety, proč nemáme městskou policii, aby dohlížela na pořádek, proč není v Kostelci
ani jediná příjemná restaurace, kam si rodina v neděli dojde na oběd, zato je tu víc než desítka hospod…
další námitky si jistě doplníte snadno sami.
Protože nám záleží na tom, aby se v Kostelci lidé cítili dobře, abychom byli hrdí na to, že jsme
Kosteláci, chceme se věnovat potřebám těch, kteří v Kostelci, Jiřicích a Rudči žijí a podle toho jsme
sestavili náš program, kterým chceme vylepšit život v Kostelci.

Hospodaření města – úvěr, zisk z prodeje pozemků
V roce 2008 prudce stoupla zadluženost Kostelce, která dosáhla hodnoty více než 6000 Kč na každého obyvatele města, což je nadprůměr ve srovnání s ostatními městy srovnatelné velikosti v okrese, kraji a dokonce jsme předčili i průměr v celé ČR. Je nutno říci, že peníze nebyly určeny pro běžný provoz města, ale byly využity k rekonstrukci úpravny vody, jež město částečně hradilo dotací. Úvěr byl schválen zastupitelstvem
města na zasedání ZM dne 30. 6. 2008. V kontrastu s tím je porovnání celkových příjmů na obyvatele, kde je Kostelec pod průměrem ve srovnání se všemi ukazateli (okres, kraj, celá ČR). V analýze se porovnávají
města porovnatelné velikosti (od 2000 do 4999 obyvatel).

Co nás ale zaráží, je fakt, že v tomtéž roce se na účtu Kostelce objevilo 2,9 mil. korun českých z prodeje
pozemků (všechna data pocházejí z veřejně dostupných zdrojů).
V usnesení č. 9 ze dne 13. 12. 2006 zastupitelstvo města schválilo vypsat záměr prodeje pozemků města
v lokalitě Na Rybníčkách v celkové výměře 32 816 m2, o něž projevila zájem developerská firma ARGO.
Následně usnesením zastupitelstva č. 3 z 5. 3. 2007 bylo znovu schváleno vypsání záměru na prodej
těchto pozemků, s podmínkou předložení dokumentace návrhu zástavby. Rada města usnesením č. 51
ze dne 19. 3. 2007 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej této lokality firmě ARGO a to vše BEZ
ŘÁDNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Předpokládalo se, že se firma bude podílet na financování posílení
kapacity čističky, rekonstrukce vodárny a navýšení kapacity MŠ. Zastupitelstvo návrh schválilo. Spoluvlast-

níkem firmy ARGO, která všechny pozemky koupila, je firma Baracom, na jejichž webových stránkách se
lze dočíst, že všech 66 stavebních pozemků je prodáno a to za cenu 1850 Kč/m2. Každý si umí vynásobit
rozlohu pozemků cenou a i po odečtení komunikací mu vyjde částka, blížící se 60 milionům. Prodej dalších nemovitostí – rodinných dvojdomků a bytů podle ceníku firmy Baracom vynese dalších 100 milionů.
Zastupitelstvo města na doporučení rady dne 20. 6. 2007 souhlasilo s odstraněním údaje o rozloze těchto
pozemků z územního plánu. Ptáme se proč? Zisk pouze z tohoto projektu (ARGO koupilo i další pozemky)
je obrovský – opravdu nešlo dohodnout lepší cenu? Na jedné straně je tu 2,9 milionu, které obdrželo město
a naproti tomu obrovský zisk Baracomu, na druhé straně úvěr města na 22 milionů, který budou splácet
ještě naše děti.

Podzimní volby 2010:

Kostelec
potřebuje změnu,
víc než si myslíte

pátek 15. října 2010
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a sobota 16. října 2010
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Foto: Czech Wikipedia user Packa
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Představujeme Vám kandidáty, kteří se ucházejí
o Vaši důvěru v komunálních volbách
do zastupitelstva Kostelce nad Labem:
1. PharmDr. Romana Vohralíková,
		 44 let, manažer
2. Roman Přikryl,
		 40 let, podnikatel
3. Ing Jan Boháč,
		 36 let, ekonom
4. Ing Marek Matocha,
		 33 let, chemik
5. Vladimír Pokorný,
		 36 let, manažer
6. David Podzimek,
		 23 let, student ekonomie
7. Věra Zazvonilová,
		 59 let, ekonom
8. Josef Hrubý,
		 40 let, podnikatel
9. Radka Nováková,
		 39 let, účetní
10. Michaela Pejsová,
		 31 let, administrativní pracovnice
11. Jakub Růžička,
		 19 let, dělník
12. Martin Turek,
		 37 let, podnikatel
13. Martin Vohralík,
		 18 let, student
14. Jiří Málek,
		 61 let, chemik
15. Vladimír Hála,
		 20 let, student

Osobní údaje:
Jméno a příjmení:
Ing. Jan Boháč
Datum narození: 4. 12. 1974
Adresa: Na Stráni 883,
277 13 Kostelec nad Labem
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Vzdělání:
Technická univerzita Liberec,
Hospodářská fakulta,
Obor podniková ekonomie
Bakalářská práce: Projektový
management
Diplomová práce: Analýza a vývoj
platební bilance ČR 1993 - 1997
Kurzy a kvalifikace – oblasti:
Futures&Options-Mechanics & Markets, Analysis & Strategies,
Pricing Workshop
CFA Level 1
Emocionální inteligence a zvyšování výkonnosti
Složení makléřských zkoušek typu C-Sales

Osobní údaje:
1
Jméno a příjmení:
PharmDr. Romana Vohralíková
Datum narození: 8. 8. 1966
Adresa: Zahradní 914
277 13 Kostelec nad Labem

Osobní údaje:
Jméno a příjmení:
Roman Přikryl
Datum narození: 31. 10. 1969
Adresa: Zahradní 914
277 13 Kostelec nad Labem

Vzdělání:
Farmaceutická fakulta
Univerzity Karlovy
Atestace I. stupně v oboru
klinická farmacie

Vzdělání:
SOU Technické Frýdek – Místek:
Elektrotechnika, telekomunikační
a výpočetní technika
VOŠ Uherské Hradiště:
Ekonomika, zahraniční obchod

Kurzy a kvalifikace – oblasti:
Marketingový management
Psychologie, asertivita, individuální typologie a její využití v týmu
Vedení profesionálního týmu
Vedení projektů a kampaní
Strategické plánování
Profese a zaměstnání:
14 let praxe v marketingovém týmu, vedení týmu, projektování
kampaní, odborný poradce v oblasti farmacie a farmakologie. Práce s pacientskými organizacemi, spolupráce s předními odborníky
v oblasti zdravotnictví.
Práce v občanských sdruženích, např. Kostelec dětem.
Rodina:
2 synové, 16 a 18 let
Politická příslušnost:
TOP 09 – předsedkyně místní organizace TOP 09, člen krajského
výboru středočeského kraje.
Zájmy:
Především rodina, práce s dětmi, zvířata, zahrada, historická literatura, vymýšlení a realizování nových projektů.
Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem:
Mám především chuť a energii pracovat na tom, aby se v Kostelci
dobře žilo, abychom se všichni do něj rádi vraceli, abychom se lépe
postarali o kostelecké děti a seniory a vrátili život do našeho města. Ačkoli nepatřím k těm, kteří v Kostelci žijí už dlouhé generace,
jsem Kostelanda tělem i duší. Chci využít svoje bohaté zkušenosti
s vedením projektů, včetně zodpovědnost za svěřené budgety okolo
50 mil. korun ročně a práce s lidmi. Velmi dobře se orientuji v mezilidských vztazích, ve zdravotnictví a sociální problematice. Znám
zákony a vyhlášky, týkající se poskytování zdravotní péče. Orientuji
se v systému řízení obcí, strategickém plánování, jakož i v systému
získávání dotací a grantů pro rozvoj obcí. Vyznávám tradiční hodnoty, jako je rodina, spolužití, zodpovědnost za sebe, své nejbližší,
ale i za lidi kolem a prostředí, ve kterém žijeme. Politiku chápu jako
službu lidem, nikoli nástroj moci a obohacení se na úkor ostatních.
Chci pracovat pro občany Kostelce nad Labem a zavazuji se, že
v případě zvolení do zastupitelstva se vzdávám odměny zastupitele
ve prospěch občanů našeho města.
Moje srdce bije pro Kostelec - víc, než si myslíte.

Jednání v krizových situacích
FRAs, SWAPs, IR Options
Commodity and Energy Markets-Trading
Opatření proti praní špinavých peněz
Profese a zaměstnání:
Již 13 let pracuji v ČSOB jako makléř na finančních trzích.
Jazyky:
angličtina, němčina, ruština, španělština
Rodina:
ženatý, dvě děti syn (8 let), dcera (4 roky)
Politická příslušnost:		
bez politické příslušnosti
Vyznání:				
římsko - katolické
Zájmy: 			
lyžování, snowboarding, tenis, fotografování, cestování
Život v Kostelci, aneb jak to vidím.
Do Kostelce jsem se přiženil před deseti lety. Postavil jsem zde dům,
založil rodinu.
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Kurzy a kvalifikace – oblasti:
Management řízení
Strategické plánování
Psychologie, asertivita, rétorika
Obchodní strategie
Projektové plánování
Umění motivace
Profese a zaměstnání:
17 let praxe na úrovni středního a TOP managementu firem. Řízení
týmů o 3 až 146 zaměstnancích. Rozpočtová odpovědnost na úrovni několika set tisíc až 480 milionů.
Práce v občanských sdruženích, např. Kostelec dětem.
Rodina:
Syn a dcera, 15 a 18 let
Politická příslušnost:
TOP 09 – místopředseda místní organizace, člen regionálního
výboru Mělník
Zájmy:
Mým velkým koníčkem je historie a to převážně dvě období – říše
římská a první polovina dvacátého století. S tím úzce souvisí
i moje závislost na knihách a jejich četba téměř kdykoli a kdekoli to
je možné.
Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem
V samosprávě Kostelce chci přispět svojí prací, při které hodlám
využít bohaté zkušenosti z oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku,
nabyté v pozici zástupce velitele Městské Policie ve Frýdku – Místku.
Jsem přesvědčen, že na jakékoli pozice v místní samosprávě, mohou a musí být zvoleni lidé, jejichž dosavadní bezúhonnost a profesní
život nezavdají sebemenší pochybnost o jejich nekorumpovatelnosti.
Nejvýraznějším specifikem naší novodobé politické kultury je právě
využívání moci k vlastnímu obohacení a proti tomu musí bojovat
všichni slušní lidé. A to je i mým hlavním politickým krédem.
Vyznávám tradiční hodnoty, jako je rodina, spolužití, zodpovědnost
za sebe, své nejbližší, ale i za lidi kolem a prostředí, ve kterém žijeme.
Chci pracovat pro občany Kostelce nad Labem a zavazuji se, že
v případě zvolení do zastupitelstva se vzdávám odměny zastupitele
ve prospěch občanů našeho města.
Moje srdce bije pro Kostelec - víc, než si myslíte.

Aktivně jsem se podílel na výstavbě dětského hřiště za Sokolovnou,
které jsme budovali s partou nadšenců a dosud spolu podnikáme
různé akce a výlety. Loni jsem začal trénovat fotbal – mladší přípravku spolu s p. Tomášem Kauckým.
Život v Kostelci mi není lhostejný. Aby se Kostelec více a rychleji
změnil, než se mění nyní, je třeba se více osobně zapojit do dění ve
městě, neboť „jaký si Kostelec uděláme, takový ho budeme mít“.
Pokud budeme spoléhat jen na Městský úřad, změny budou pomalé, tak jak jsme toho svědky nyní, neboť rychlost změn je přímo
úměrná množství peněz v rozpočtu města. Roli Městského úřadu
chápu jako službu občanům města. Městský úřad by měl vytvářet
prostor pro aktivitu občanů Kostelce, např. je třeba opravit hřiště na
zahradě školy, upravit prostory plovárny pod elektrárnou atd.
Není mi lhostejná situace fetující a hlučné mládeže v městských
parcích, nepřiměřená rychlost aut na hlavních silničních tazích
v Kostelci, zapáchající vzduch v době topné sezóny, neinformovanost o nových výběrových řízeních a plánech města, nízká kapacita
městské školky atd.
Neslibuji modré z nebe, ale pot a práci. Pokud chceme vidět jiný
Kostelec, nezbývá nám, než si ho přetvořit. Úkolem Městského úřadu je sehnat finance a vytvořit prostředí pro realizaci nových projektů, kde by i občané Kostelce mohli přiložit ruku k dílu.
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Osobní údaje:
Jméno a příjmení:
Ing. Marek Matocha
Datum narození: 7. 11. 1976
Adresa: T. G. Masaryka 97
277 13 Kostelec nad Labem
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Vzdělání:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Kurzy a kvalifikace – oblasti:
Analýzy znečištění životního
prostředí
Vedení projektů
Vedení týmu
Analytická statistika
Profese a zaměstnání:
7 let praxe v oblasti analytické chemie, výzkumu a analytické činnosti v oblasti životního prostředí (INGOS, ALS Environmental) a farmacie. 5 let zkušeností s vedením týmů (15 – 40 lidí). Zkušenosti ze
studentských hnutí, ze statutárních orgánů vysoké školy (předseda
studentské části akademického senátu VŠCHT) a celostátních akademických orgánů (člen studentské komory Rady vysokých škol).
Zkušenosti s výukou angličtiny a pořádáním společenských akcí.
Rodina:
1 dcera (4roky) a 2 synové (1/2 roku a 6 let)
Politická příslušnost:
Bez politické příslušnosti
Zájmy
Rodina, životní prostředí, cyklistika, zahrada, tenis, hra na kytaru,
literatura faktu
Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem
Mojí náplní práce je především přimět ostatní dělat změny k lepšímu.
To i přesto, že jsou většinou pevně přesvědčeni o nemožnosti takového úkolu. Buď si myslí, že už je vše tak dobré, že už to lepší být
nemůže, nebo si myslí, že je někdo nebo něco věci k lepšímu změnit
nenechá. Z mé zkušenosti vyplývá, že nikdy není nic tak dobré, aby
to nemohlo být ještě lepší (stejně tak to funguje i obráceně) a vždy je
šance věci k lepšímu měnit.
Nežijeme v perfektním světě, ale pokud se jen trochu budeme snažit, můžeme Kostelec nad Labem změnit v lepší místo k životu. Takové, ve kterém bychom šťastně žili (nejenom v něm šťastně přespávali), rádi se do něj vraceli a abychom ho neradi opouštěli. Jelikož
to za nás nikdo neudělá, chci pomáhat všem těm, kteří se snaží pro
Kostelec něco dělat. Chci, aby se moje děti, které jsou již čtvrtou
generací Matochů v Kostelci nad Labem, do něj vracely stejně rády,
jako jsem se do něj vracel já sám.
Sám mohu a chci pomoci při tvorbě dlouhodobé koncepce rozvoje
města – vize, jak by mělo město vypadat za 20 - 30 let – především.
Chci pomáhat zlepšit úspěšnost v žádostech o granty a dotace.
Chci a mohu přispět ke zlepšení kvality života ve městě a životního
prostředí v něm.
Mým cílem je, aby město kulturně i ekonomicky vzkvétalo a stalo se
moderním evropským městem s dynamickou a fungující občanskou
společností.

Osobní údaje:
Jméno a příjmení:
Vladimír Pokorný
Datum narození: 17. 1. 1974
Adresa:
Na Pískách
277 13 Kostelec nad Labem
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Osobní údaje:
Jméno a příjmení:
David Podzimek
Datum narození: 26. 8. 1987
Adresa:
Mělnická 80
277 13 Kostelec nad Labem
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Vzdělání:
Střední průmyslová škola technologie masa
Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha

Vzdělání:
Gymnázium Františka Palackého
v Neratovicích
Pokračuji ve studiu na Vysoké
škole ekonomické

Profese a zaměstnání:
18 let praxe v gastronomii a hotelnictví, 7 let praxe na vedoucí pozici
v hotelovém managementu, 3 roky v zahraničí. Zkušenosti s vedením týmu, spolupráce se zahraničními partnery a schopnost komunikovat s lidmi.

Profese a zaměstnání:
Pracuji zhruba 4 roky v rodinné firmě, která se zabývá prodejem
techniky do divadel, televizi a kin. Při této práci jsem nabral řadu
zkušeností, jak fungují radnice řady měst.

Rodina:
2 synové, 4 a 5 let

Politická příslušnost:
TOP 09 – předtím jsem nebyl členem žádné jiné strany.

Politická příslušnost:
Bez politické příslušnosti
Zájmy
Především děti a rodina, zajímá mě válečná literatura, ve zbytku volného času aktivní sportování, jako je fitness, hokej.
Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem
Mám bohaté zkušenosti s vedením týmu a spolupráce na různých
úrovních řízení, dokážu komunikovat s lidmi různých profesí a vzdělání a naslouchat jim. Jsou pro mě důležité tradiční hodnoty, jako
rodina, děti, vzájemné vztahy a tolerance mezi lidmi. Respektuji
právo každého člověka vyjádřit svůj názor i právo na soukromí, ale
také povinnosti vůči lidem kolem nás. Kandiduji do zastupitelstva
Kostelce nad Labem, protože mám chuť změnit nefungující věci kolem nás. Velmi rád se budu podílet na neustálém zlepšování života
v našem městě a věnuji svůj čas a energii pro lepší budoucnost našich dětí. Cítím zodpovědnost nejen za sebe a své nejbližší, ale také
za budoucí život v Kostelci. Chci pracovat pro občany Kostelce nad
Labem a zavazuji se, že v případě zvolení do zastupitelstva se vzdávám odměny zastupitele ve prospěch občanů našeho města.
Moje srdce bije pro Kostelec – víc, než si myslíte.

Zájmy:
Cestování, historie, ekonomie, zvířata, tenis,
Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem:
Nežiji v Kostelci celý život, ale za těch 11 let jsem poznal některé
věci, které nevyhovují nejen mně, ale i řadě přátel a známých. Proto
jsem se rozhodl věnovat svůj volný čas a znalosti k jejich zlepšení,
zároveň to beru jako novou zkušenost, do které jdu naplno. Orientuji
se v tom, jak by mělo město hospodařit, v účetnictví a účastnil jsem
se několika procesů tvorby a realizace projektů, financovaných ze
státních i Evropských fondů. Mým hlavním zájmem je pomoci vyřešit
problémy, které nás v Kostelci trápí, bez ohledu na osobní prospěch.
Symbolicky se proto vzdávám, v případě zvolení, odměny pro zastupitele ve prospěch občanů města.

Osobní údaje:
Jméno a příjmení:
Věra Zazvonilová
Datum narození: 29. 10. 1950
Adresa:
Letná 913
Kostelec nad Labem
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Vzdělání:
Střední ekonomická škola v Praze
2010 Univerzita třetího věku

Foto: Czech Wikipedia user Packa

Programové cíle a záměry TOP 09
pro komunální volby
v Kostelci nad Labem
Motto: Co nezakazuje zákon, zakazuje morálka.

(Seneca)

Vážení občané Kostelce nad Labem, vážení voliči,
obracíme se na Vás s programovým prohlášením a záměry TOP 09
Kdo jsme?
Jsme různého vzdělání, různých profesí a zájmů, různého náboženství anebo bez vyznání, při rozhodování se řídíme svým svědomím. Jsme
Vaši sousedé – každodenně řešíme velmi podobné problémy, radujeme se z podobných věcí, jako Vy. Vyznáváme tradiční hodnoty, jako jsou
rodina, vzdělání, poctivá práce. Věříme, že každý poctivý a zodpovědný člověk je přínosem pro celou společnost.
Naše svědomí musí být svědomím našeho města a jeho občanů, a jedině tomu podřídíme hlasování našich členů v městském zastupitelstvu,
pokud nám dáte svoji důvěru a zvolíte nás do zastupitelstva města Kostelec nad Labem.
Co chceme?
Zodpovědně pracovat pro Vás a spolu s Vámi pro město. Udělat vše pro to, aby se v Kostelci každý cítil dobře, aby se ve městě dobře žilo
a rozvíjet spolu s Vámi město se zodpovědností k naší i budoucím generacím.
Pokračování na straně 5

Kurzy:
Kurz podvojného účetnictví
Kurz komunikace a vedení týmu
Profese a zaměstnání:
5 let praxe jako vedoucí oddělení Hlavní pošta Praha, 10 let praxe
v oddělení logistiky - vedení oddělení - Československé akademie
věd, 20 let praxe jako ekonom stavební a developerské společnosti,
zodpovědnost za vedení výběrových řízení. Zkušenosti z oblasti
ekonomiky, účetnictví, logistiky a vedení týmu.
Od roku 2010 starobní důchod, od října 2010 studium na Univerzitě
třetího věku.
Rodina:
Jsem vdova, mám dceru ve věku 36 let.
Politická příslušnost:
Bez politické příslušnosti
Zájmy:
Literatura, divadlo, luštění křížovek a sudoku, péče o zahrádku, vaření a pečení.
Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem:
Rozsáhlé zkušenosti z oboru ekonomiky státních i soukromých
firem, vedení výběrových řízení na dodavatele a subdodavatele
zakázek, zkušenosti s vedením týmu spolupracovníků. Umím se
orientovat v problematice účetnictví, dokážu asertivně jednat s lidmi
a je pro mě velmi důležité se i nadále vzdělávat a držet krok se současnou dobou. Proto jsem se přihlásila ke studiu na Univerzitě třetího věku a počítačový kurz pro pokročilé, pořádaný Ministerstvem
školství.
Ráda bych se podílela na rozvoji Kostelce. Prožila jsem zde své
dětství a mládí a vrátila jsem se do Kostelce před pěti lety. Při práci
zastupitele budu využívat svých znalostí a zkušeností ke zvládání
každodenních problémů, které je nutno v samosprávě řešit.
Moje srdce bije pro Kostelec víc, než si myslíte.
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Programové cíle a záměry TOP 09 pro komunální volby v Kostelci nad Labem
pokračování ze strany 4
Co Vám můžeme slíbit?
Dostaneme-li Vaši důvěru, chceme v orgánech města prosazovat
jen to, co bude prospěšné poctivým občanům a rozvoji města. Tomu
bude podřízeno naše hlasování, a ne tomu, která strana návrhy
podala. Věříme, že prospěch všech obyvatel závisí na prosazování
zájmů občanů města, nikoli jen několika „vyvolených“. Jen tak lze
dospět k plnému, šťastnému a spokojenému životu u nás doma,
v Kostelci nad Labem.

Dáváme Vám slib vzájemné a úzké spolupráce s Vámi,
neboť zájmy občanů můžeme prosazovat pouze s Vámi.
Jsme si vědomi, že práce nebude lehká a bezproblémová a že její
výsledky nemusí všichni občané přijímat bez výhrad. Ale bude-li výsledek naší společné práce vyhovovat většině občanů, budete jistě
spokojeni Vy i my.

Při projednávání potřeb města budeme postupovat racionálně
a v souladu se svým svědomím i se zájmy občanů, které budeme
v samosprávném orgánu zastupovat.
Využijeme všechny stávající i nové formy komunikace s občany,
abychom získali informace o názorech obyvatel na potřeby města
i na naši práci a vytvářeli tak prostor pro spoluúčast občanů na říze-

Budeme prosazovat průhledný mechanismus přidělování veřejných
zakázek hrazených městem s cílem zhospodárnění investičních záměrů tak, aby byly pro město co nejvýhodnější a aby občané mohli
uplatnit své právo na veřejnou kontrolu.

ní města.
V povolebním jednání o uspořádání samosprávných orgánů a při
přijímání rozhodnutí zastupitelstva budeme dbát na důsledné uplatňování volebních výsledků, tedy na poměrné zastoupení zvolených
představitelů stran, jež jim dává možnost spolurozhodovat v míře

Budeme prosazovat naprosto transparentní hospodaření města, aby
každý měl přístup k informacím o příjmech a výdajích města.
Další investiční záměry města hodláme směrovat přednostně do
dopravní problematiky a zkvalitnění občanských služeb, a to vždy
v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

mandátu daného voliči.
Při sestavování rozpočtu města se budeme zasazovat o to, aby in-

Především však slibujeme poctivost a přímost v jednání,
více profesionality bez politikaření a naprostou
transparentnost všech jednání a rozhodnutí.

Při hospodaření s majetkem města nebudeme ani pod tlakem ekonomické situace sledovat krátkodobé cíle, nýbrž dlouhodobý horizont účelnosti a prospěšnosti vynaložených prostředků.

vestice města přinášely buď okamžité zlepšení každodenního života
obyvatel, nebo v krátké době finanční prostředky, které opět využijeme ke zlepšení života ve městě.

Vytvoříme kvalitní podmínky pro činnost podnikatelských subjektů
na území města.
Budeme dbát o rozvoj veřejného života, možností sportovního
a kulturního vyžití a budeme bojovat proti negativním jevům, které
poškozují život slušných občanů našeho města.

9 PRIORIT VOLEBNÍHO PROGRAMU T0P 09
TOP 1

TOP 3

Nebudeme rozhodovat „ o vás bez vás“, umožníme každému, kdo má zájem, aby se podílel na rozvoji
města. Každý občan má právo veřejně říci svůj názor.

Nejúčinnější boj proti korupci je jí předcházet. V komunální politice se opíráme o koaliční smlouvu, která
říká: „Veškeré údaje o veřejné zakázce musí být evidovány a archivovány v elektronické podobě tak, aby
mohly být zveřejňovány na internetu, a to včetně zadávací dokumentace, smluv a jejich dodatků, vystavených faktur, jména zadavatele a členů komise.“
Vzhledem k faktu, že korupce může mít katastrofální následky pro naše město, chceme jí účinně předcházet. Úplatek je vždy zahrnut do ceny za službu, nikdy nejde na vrub dodavatele, což znamená, že
město je v případě korupčního jednání poškozeno hned dvakrát: 1) cena zakázky je předražená – pokud
existují levnější varianty, je nutné dát úplatek osobě nebo osobám, které o zadání zakázky rozhodují
2) cena zakázky je navíc vyšší o úplatek.
Korupce může probíhat i skrytou formou, kdy zadavatel má prospěch ze získání zakázky např. tím, že je
přímo majitelem, spolumajitelem, nebo tzv. tichým společníkem dodavatele nebo je s ním spřízněn.
Budeme vyžadovat informování všech občanů nejen o veřejných zakázkách, ale také o hospodaření města následující formou:
Na městských internetových stránkách budou přehledně uvedeny veškeré informace o platbách z městského rozpočtu za dodávku zboží a služeb, které vůči jednomu příjemci nebo v rámci jedné služby přesáhnou v průběhu kalendářního roku částku 50 tisíc Kč. Tyto údaje budou aktualizovány minimálně každý
měsíc. Úspora transparentním hospodařením se vyplatí, protože zadat řádek do tabulky nezabere více
než několik málo minut. Limit 50 tisíc Kč dostatečně omezuje prostor pro korupci, protože menší úplatky
i když jsou svojí povahou škodlivé a zavrženíhodné, většinou nestojí kompetentním osobám za riziko obvinění se všemi jeho důsledky.
Do plateb nebudou zahrnuty mzdy a mzdové náhrady, jejichž výše je dána zákonem a chráněna zákonem
o osobních údajích. Nebudou zveřejňovány dílčí platby, např. za svoz odpadů, dodávku energií, atd., ale
celková částka za kalendářní rok.
Každá objednávka služby nad 50 tis Kč bude zároveň předmětem výběrového řízení.
Za výběrová řízení budou zodpovědné komise, ve kterých budou kromě zastupitelů města také dobrovolníci z řad občanů Kostelce a spádových obcí.

Komunikace s občany
Abychom zapojili občany do řízení města, chceme vést soustavný dialog s jeho obyvateli následujícími formami:
• pravidelně, alespoň čtvrtletně se setkávat s občany na veřejných schůzích,
• dodávat stávající Zpravodaj města zdarma do všech domácností,
• využit médií ke zveřejňování informací z městského úřadu,
• zkvalitnit přístup občanů k informacím prostřednictvím internetových stránek města,
• rozšířit internetové stránky – kromě informování občanů o dění v obci zřídit možnost nabídky služeb
pro občany i místní podnikatele, např. nabídky na hlídání dětí, doučování, pomoc v domácnosti, spolujízda do zaměstnání, na hory, dovolenou, atd.,
• umožnit on-line diskusi s občany – pokládání otázek a diskuse s vedením města,
• rozesílání důležitých zpráv pomocí SMS nebo e-mailu občanům na základě registrace (alternativa
městského rozhlasu pro občany, kteří tráví většinu dne mimo obec),
• prosazujeme rovný přístup k řešení problémů Kostelce nad Labem, jakož i spádových obcí Jiřice
a Rudeč,
• na základě průzkumu potřeb občanů upravit úřední hodiny na městském úřadě tak, aby lépe vyhovovaly potřebám občanů ze dvou na tři dny v týdnu.

TOP 2

Finance, hospodaření města
Zodpovědné hospodaření města je ku prospěchu nás všech. Efektivní investice musí přinést prospěch
ať už finanční, nebo zlepšení života ve městě. Nebudeme zvyšovat daňové zatížení obyvatel města, budeme hledat jiné zdroje příjmu města.
Daň z nemovitostí
Nechceme zvyšovat daňové zatížení obyvatel města, a proto nebudeme zvyšovat daň z nemovitostí,
aktivně využívaných občany města pro bydlení, rekreaci a podnikání
Hospodárnost
Na základě analýzy hospodaření města se zavazujeme, že se nebudeme zbytečně a nehospodárně zbavovat investičních prostředků města.
Dále se zavazujeme k efektivnímu investování do rozvoje města tak, aby investice přinášely zisk pro město, nová pracovní místa a zlepšení kvality života ve městě.
Investice
Na základě Strategického plánu rozvoje budeme investovat do takových projektů, které zlepší kvalitu
života v obci (rozšíření mateřské školy, oprava silnic,…) a které přinesou městu finanční zdroje, jež budou
zodpovědně investovány do rozvoje města.
Vzhledem k omezeným příjmům města (80 % příjmů tvoří tzv. sdílené daně, což jsou daně z příjmu fyzických osob, právnických osob a DPH) vypracujeme projekty, pro něž chceme získat finanční prostředky
z fondů Evropské Unie, ROP Střední Čechy, Operačního programu životního prostředí, Evropského
sociálního fondu, státních fondů, grantů Ministerstva školství a Středočeského kraje.
Zvýšíme stávající nedostatečnou úspěšnost žádostí o dotace a tím ušetříme finanční prostředky města.
Prodej majetku města
• Jsme proti prodeji majetku města, pokud není naprosto transparentní využití získaných prostředků.
• Spravedlivý přístup ke všem občanům a investorům.
• Odstraníme diskriminační přístup města ke kosteleckým podnikatelům.

Boj s korupcí

Ukázka tabulky o uskutečněných výdajích za zboží a služby:
počet účastníků
místo zveřejnění
datum
datum
poznámka
výběrového řízení
výběrového řízení vyhlášení VŘ ukončení VŘ
1. 18.11.2010 nákup vybavení školní družiny 50000 Šikula, s.r.o.
3
web města
15.10.2010 15.11.2010
2.
3.
č.

datum

položka

částka dodavatel

Podmínky, za kterých se firma může účastnit výběrového řízení:
Členové výběrových komisí budou muset prokázat, že nejsou ve střetu zájmů.
Zakázku dostane jen firma, která odhalí vlastníky nebo lidi, kteří ji ovládají.
Vítězná firma musí uvést i své subdodavatele.
Pokud se později zjistí, že firma ve své nabídce zalhala, může s ní město zrušit smlouvu. Totéž platí
i o nedodržení norem.
Po dokončení zakázky se zveřejní, kolik peněz zakázka skutečně stála a jak dlouho trvala.
Dokumentace k zakázce bude uchovávána po dobu 10 let – kvůli dokazování trestných činů.
Město bude vymáhat škodu při zmanipulované zakázce po zodpovědných osobách.
Zvýšení veřejné kontroly ze strany jak občanů, tak i soutěžitelů přinese městu úsporu nákladů. 5 % ušetřených nákladů z rozpočtu města v případě Kostelce nad Labem po odečtení mandatorních výdajů znamená částku okolo 1 milionu Kč.
Každá firma bude díky transparentnímu způsobu výběrových řízení moci nabídnout nižší cenu za služby
či zboží, pokud je to v jejích silách.
Pro příjmy města je důležité, aby veřejné zakázky byly zadávány firmám, jejichž sídlo je přímo v Kostelci nad
Labem, pokud nabídka bude konkurence schopná. Je to z toho důvodu, že taková firma odvede daň z příjmu
jak firmy, jako právnické osoby, tak zaměstnanců a také DPH – tzv. sdílené daně, které tvoří 80 % příjmu města.
Pokračování na straně 6
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ních, tzn. T. G. Masaryka, náměstí Komenského,

věku a 188 dětí ve věku 6 – 12 let. Kapacita MŠ je
100 dětí, kapacita školy je zatím dostačující, ale
nejpozději za čtyři roky bude třeba ji řešit.
• Budeme systémově řešit potřeby rodin s dětmi
• Rozšíříme mateřskou školu.
• V rámci zákona budeme podporovat soukromé
školky.

Přemyslova, Neratovická, Brandýská, po vedlejší.

• Vytvoříme podmínky pro vzájemnou pomoc

Doprava
Oprava silnic
Zasadíme se o zlepšení kvality komunikací od hlav-

Zlepšení dopravní obslužnosti

s hlídáním dětí a pomoc v domácnosti.

Trasy linek autobusové Pražské integrované dopravy budou zakončeny v Jiřicích.

Péče o seniory

Podpora lepšího využití individuální dopravy

Senioři jsou nedílnou součástí našeho života,

Řada občanů dojíždí každodenně do práce

v současné době opomíjenou. Proto se zasadíme

- v rámci webových stránek vybudujeme informační portál, prostřednictvím kterého si budou spoluobčané moci dohodnout spolujízdu
Podpora alternativních způsobů cestování
Zřídíme uzamykatelné stojany na jízdní kola tam,
kde jsou potřeba.

TOP 5

Pracovní příležitosti
Narůstající počet obyvatel a stagnující počet pracovních příležitostí Kostelci nad Labem mají negativní dopad na rovnováhu rozpočtu města.
80 % příjmů města tvoří sdílené daně, a pokud tyto
daně obyvatelé odvádějí jinde, zbytečně naše město přichází o zdroje příjmů. Řada obyvatel by ráda
pracovala v místě bydliště, ale bohužel nabídka
pracovních míst je velmi omezená.
• Budeme vyhledávat a podporovat projekty, jejichž výsledkem bude více pracovních příležitostí
v Kostelci nad Labem od manažerských
a odborných až po dělnické nebo nekvalifikované práce.
• Budeme podporovat firmy se sídlem v Kostelci
nad Labem tak, aby v případě rovné investiční
nabídky byly upřednostněny ve výběrových řízeních, což bude znamenat zisk z odvedených sdílených daní (daň z příjmu fyzických i právnických
osob a DPH).
• Na základě potřeb občanů města vytvoříme
tato nová pracovní místa: městská policie 2 PM,
družinářka pro ranní směnu 1 PM se zkráceným
pracovním úvazkem, osobní servis pro seniory
se s omezenou pohyblivostí 2 PM, městská
kompostárna 2 sezónní PM, kulturní referent
a tajemník Klubu seniorů 1 PM.
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Bytová problematika
• Chceme vytvářet podmínky pro vznik nedeformovaného a fungujícího trhu s byty ve prospěch
nájemníků. Proto je nutné provést analýzu privatizace stávajícího bytového fondu.
• Vstřícně vůči stavebníkům se zasadíme o přípravu lokalit pro individuální výstavbu.
• Budeme se zasazovat o zlepšení životních podmínek vytvářením klidových zón vybavených zelení, lavičkami, dětskými hřišti apod., zřizováním,
údržbou a vybavením ploch pro rekreační sport
a citlivým rozšiřováním parkovacích míst.
• Budeme důsledně kontrolovat dodržování stavebního zákona včetně developerských aktivit

o zlepšení života seniorů ve městě.
• Zavedeme osobní servis pro seniory s omezenou pohyblivostí (odvoz k lékaři, nákup, odvoz
tříděného odpadu, úklid sněhu, atd.).
• Místa v domě s pečovatelskou službou budou
přednostně pro občany Kostelce nad Labem,
Jiřic a Rudče.
• Budeme pořádat pravidelné vzdělávací kurzy
a semináře s problematikou práce na PC, internetová zdatnost, zdravotní témata atd.
• Vytvoříme podmínky pro fungování Klubu
seniorů.
Školství – vzdělávání
• Ve spolupráci s vedením školy vytvoříme podmínky pro mimoškolní činnost dětí a mládeže
v prostorách jak školských, tak mimoškolských
zařízení, např. rekonstrukcí školního hřiště a tělocvičny.
• Rozšíříme provoz mateřské školy od 6:00 do
17:00 hodin.
• Rozšíříme provoz školní družiny tak, aby více
vyhovoval zaměstnaným rodičům, včetně těch,
kteří do zaměstnání dojíždějí.
• Budeme řešit potřebu narůstajícího počtu mladých rodin systémově, tzn. rozšířením možností
umístění dětí předškolního věku v MŠ bez navyšování počtu dětí v jednotlivých třídách.
• Podpoříme činnost společenských organizací
sdružujících zájmy občanů a pracujících s dětmi
a mládeží.

• Vzdělávání dospělých – pravidelné kurzy, např.
PC, zájmové okruhy, zdravotní problematika
a dále podle zájmu občanů.
Kultura
• Budeme pokračovat v péči o kulturní památky
města a vynasnažíme se, aby se staly atraktivní
pro turistický ruch, který v našem městě prakticky chybí a mohl by přinést zajímavé příležitosti
jak pro podnikatele, tak i pro město samotné.
• Podpoříme zájmovou a uměleckou činnost občanských sdružení ve městě, zejména dětí
a mládeže, a to i prostřednictvím racionálního
využití grantů.
• Chceme navázat na tradiční kulturně společenské akce ve městě, jakož i založit nové – Vánoční trhy, Martinské posvícení, koncerty, divadla,
poutě, jarmarky, a tak vrátíme život do historického centra města.
• Využijeme stávající objekt kina k pravidelným
divadelním představením v zimním období, požádáme o kulturní grant pro modernizaci objektu
kina.
Tělovýchova a sport
• Budeme podporovat činnost Sokola, FC Labský
Kostelec i případné další tělovýchovné a sportovní organizace péčí o provoz, údržbu a další
rozvoj tělovýchovných zařízení.
• Zasadíme se o rozšíření možností rekreačního
sportování mládeže s aktivním naplněním volného času, čímž významně podpoříme kampaň
proti negativním jevům ve společnosti, jako je
vandalismus, alkoholismus, drogy apod.
• Vybudujeme koupaliště s veškerým zázemím na
základě dostupných zdrojů.
Zdravotní a sociální problematika
• Zmodernizujeme zdravotní středisko a rozšíříme
odborné ordinace pro občany tak, aby nemuseli
s běžnými chorobami cestovat do okolních měst
(např. alergologie, rehabilitace atd.)
• Rozšíříme služby pro starší a zdravotně postižené občany.

pokračování ze strany 5
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Ekologie
Chceme trvale zvyšovat kvalitu ovzduší a životního
prostředí v našem městě a proto budeme podporovat ekologické projekty:
• Přechod na ekologické zdroje vytápění jak veřejných budov – využití evropských a státních
programů, tak i u individuální výstavby.
• Zasadíme se o zlepšení kvality ovzduší ve městě, obzvlášť v zimním období.
• Budeme udržovat a rozšiřovat zeleň a vytvoříme
klidové zóny.
• Kompostárna – budeme podporovat výstavbu
a provoz kompostárny v našem městě, využívající bioodpad, což jednak přinese úsporu
obyvatelům a jednak finanční prostředky do
městského rozpočtu.
• Podpora efektivního využití, event. likvidace nevyužitelných objektů bývalého cukrovaru.
• Třídění domovního odpadu – chceme finančně
zvýhodnit obyvatele, kteří zodpovědně třídí odpad a tím snižují zatížení životního prostředí.
• Zajistíme odvoz tříděného odpadu přímo z domácností občanů se sníženou pohyblivostí.
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Bezpečnost obyvatelstva
• Vytvoříme městskou policii, která bude kompetentně pracovat pro bezpečnost obyvatel
Kostelce, předcházet a trestat negativní jevy našeho města – zakládání černých skládek, prodej
alkoholických nápojů nezletilým, rušení nočního
klidu, překračování nejvyšší povolené rychlosti
jízdy na území města.
• Na přechodu u základní školy zřídíme semafor.
• V zastavěných oblastech bez chodníků snížíme
maximální povolenou rychlost na 30 km/hod.
pro zvýšení pozornosti řidičů a bezpečnosti občanů, především dětí.
• Dle platné legislativy budeme prostřednictvím
Policie ČR a Městské policie důsledně postihovat porušování zákonů.

Vážení spoluobčané,
pokud souhlasíte s naším volebním programem
a chcete, abychom jej realizovali, dejte nám svůj hlas
– zakřížkujte jedním křížkem stranu TOP 09
v komunálních volbách do zastupitelstva
Kostelce nad Labem.

Naše srdce bije pro Kostelec
– víc, než si myslíte.

a kompetentně trestat jeho porušení.
• Zvýšíme spoluúčast developerských firem při
realizaci nových stavebních projektů, v částce

Můžete hledat rozdílů, kolik chcete, ale podstatný je jeden:
pouze na jedné z fotografií je osoba, která nekandiduje do zastupitelstva Kostelce nad Labem. Poznáte, kdo je to?

minimálně 60 000,- Kč za prodanou stavební
parcelu.
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Kvalita života ve městě

Odpovědi můžete zasílat mailem na adresu:
romana.vohralikova@stc.top09.cz
a budeme moc rádi, pokud připíšete svůj názor na

Péče o rodinu

to, co se vám v Kostelci líbí a co ne. V případě, že

Rodina je základem naší společnosti. Chceme

dostaneme váš hlas, budeme hájit vaše zájmy.

vycházet vstříc potřebám rodin s dětmi, seniorů,
ale i ostatních. V Kostelci žije 254 dětí přeškolního

