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MareK OVečKa, 
bývalý starosta Kolovrat
Kolovratům jsem ve funkci starosty věnoval 
šestnáct let svého života a stále mi leží na srd-
ci, jak se obec bude rozvíjet dál. Je tedy pocho-
pitelné, že mi záleží na tom, kdo se o Kolovraty 
stará a zda to dělá dobře. 

Jsem přesvědčen, že lidé ze sdružení mo-
hou svým nasazením a schopnostmi posunout 
hodně věcí dopředu. Věřím, že do fungování 
obce vnesou nové nápady, myšlenky a aktivní 
přístup. Myslím si, že právě těmto lidem nechy-
bí osobní nasazení a odvaha pustit se do no-
vých věcí. 

JaNa JarůšKOVá, 
členka zastupitelstva Mč
V Kolovratech jsem bydlela v mládí a před pat-
nácti lety jsem se sem s rodinou ráda vrátila. 
Sdružení podporuji kvůli lidem, kterých si vážím. 
Věřím, že věci veřejné budou opět spravovány 
ku prospěchu všech kolovratských občanů.

ZdeNěK SKala, 
jednatel laY Koření, s. r. o. Praha 
Po osmnácti letech bydlení v Kolovratech bych 
rád, aby starosta a členové vedení obce byli 
více v kontaktu s občany. Třeba i při veřejných 
akcích a akcích pořádaných zájmovými sdru-
ženími. Tím by neformálně získávali informace 
o potřebách obyvatel tak, jak to bylo obvyklé 
v době, kdy jsme se do Kolovrat přistěhovali. 
A protože vidím, že takový zájem o občany dá-
vají najevo členové sdružení Naše Kolovraty 
svými aktivitami již dlouhodobě, a nejen před 
volbami, určitě je budu volit. 

HeleNa HeřMaNOVá, 
bývalá pracovnice ÚMč
Narodila jsem se v pražské porodnici U Apoli-
náře, maminka mě přivezla domů a od té doby 
jsem Kolovraty neopustila. Milovala jsem je 
vždy – tehdy, když to byla obyčejná, půvabná 
vesnička, a miluji je i teď, kdy se staly moderní 
městskou částí Prahy. Jsem vděčná a vážím 
si všeho, co zde bylo vybudováno. Kdybych se 
pokusila vše vyjmenovat, příspěvek by byl hod-
ně dlouhý. A proč jsem se rozhodla podpořit 
kandidáty sdružení Naše Kolovraty? Protože 
většinu těchto lidí znám a věřím jim. A také se 
mi líbí jejich volební program.

eduard diNNebier, 
někdejší člen ZMč
Do Kolovrat jsem se dostal v roce 1954, kdy 
jsem si tu našel nevěstu. V té době to byla čistě 
zemědělská obec s prašnými ulicemi a bez vo-
dovodu. Pak přišel konec roku 1989 a začaly se 
dít věci! Nejdříve bylo zvoleno zastupitelstvo 
v čele s Markem Ovečkou, které už tehdy mělo 

jasnou vizi – vybudovat především infrastruk-
turu. A všechny tyto plány se staly realitou.

Věřím, že se lidem ze sdružení podaří na-
vázat na úspěšnou etapu rozvoje Kolovrat 
včetně dobudování základní školy. Přál bych 
si, abychom i za čtyři roky mohli s radostí kon-
statovat, že Kolovraty jsou právem považová-
ny za obec s dobrou adresou.

VlaSta biMbOVá, 
majitelka Salónu Kolovraty
Díky někdejšímu vedení obce, které podpo-
rovalo začínající podnikatele, jsem si mohla 
před deseti lety otevřít v Kolovratech masáž-
ní studio, z něhož je dnes prosperující salón. 
V Kolovratech se mi stále líbí, ale přála bych 
si, aby se Infocentrum s knihovnou stalo opět 
skutečným informačním centrem, jak tomu bylo 
kdysi. Myslím, že lidem ze sdružení Naše Ko-
lovraty by se to mohlo podařit.

luKáš berNard, 
pedagog
V Kolovratech bydlím již deset let, mám to tu 
rád a na naší obci mi záleží. Dlouhodobě se 
snažím podporovat zdejší základní školu; v po-
slední době jako předseda školské rady. Členy 
spolku Naše Kolovraty dobře znám, patřím totiž 
k těm, kteří ho zakládali. I když sám nekandi-
duji, tyto čestné a pracovité lidi chci podpořit.

HaNa VlaStNíKOVá, 
učitelka Mš 
Do Kolovrat jsem se přistěhovala z Ústí nad 
Labem v roce 1975 za svým manželem. Záhy 
jsem srovnávala možnosti města a této vesnič-
ky bez infrastruktury. Uvažovala jsem i o ná-
vratu. Trvalo 14 let, než se našel člověk, který 
svou vizí a nasazením přesvědčil zastupitelstvo 
a hlavně občany, že i u nás se bude dobře žít. 
Po dobu působení Marka Ovečky ve funkci sta-
rosty se Kolovraty měnily v obec s občanskou 
vybaveností, kam se stěhovaly mladé rodiny. 
Nakonec jsme tu i my našli domov a chceme 
tady dál žít. 

Sdružení Naše Kolovraty sleduji delší dobu. 
Snaha komunikovat s občany a zájem podílet 
se na řešení problémů obce mi připomíná dobu 
po roce 1990. Věřím, že jeho lidé na ni navážou 
a povedou Kolovraty kupředu. Proto jim dávám 
svou plnou důvěru. 

StaNiSlaV JelíNeK, 
hudební skladatel a pedagog 
Bydlíme zde s manželkou zhruba půldruhého 
roku a nemohli jsme si přát lepší a příjemnější 
destinaci v tak krásném okolí a přitom v dosa-
hu Prahy. Zásadně podporujeme každou dob-
rou myšlenku, která vede ke kulturnímu a spo-
lečenskému rozvoji kolovratského regionu. 
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Spolek Naše Kolovraty se snaží od svého založení přispívat k rozvoji naší městské části ve více 
rovinách a oblastech. Možnost ovlivnit zásadní věci ve fungování obce je však plně v rukou ve-
dení městské části, tedy starosty, jeho zástupců a členů zastupitelstva. Už delší dobu vnímáme 
nedostatky v práci současného vedení, což se podepisuje i na celkovém stavu obce. Tento fakt 
je pro nás výzvou pokusit se některé věci změnit, a proto jsme se rozhodli sestavit kandidátku 
pro nadcházející volby do zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty, jež se konají 10. a 11. října. 

Kandidátní listinu Sdružení nezávislých kandidátů Naše Kolovraty tvoříme my, členové 
spolku, a další spoluobčané se stejnou vizí. Naše třináctičlenná kandidátní listina dostala 
zelenou díky třem stovkám vašich podpisů. Dostali jsme vaši podporu, abychom mohli jít do ko-
munálních voleb. Upřímně děkujeme všem, kteří nás svým podpisem podpořili. 

Společně s vámi se budeme snažit o to, aby Kolovraty a Lipany byly i nadále klidným a pří-
jemným místem pro život. Oproti současnému vedení hodláme být aktivnější v údržbě objektů 
i veřejných prostranství naší městské části, intenzivně se zaměříme na získávání dotací, a po-
stupně tak zvelebíme Kolovraty a Lipany. Víme, že žijeme v městské části, která se v posledních 
letech rozrostla, a proto chceme pamatovat i na rozvoj občanské vybavenosti. V případě rea-
lizace výstavby dálničního okruhu budeme dbát na dodržení našich požadavků (zářez do teré-
nu, zelená zóna). Uděláme rovněž maximum pro spojení Kolovrat a Lipan, ať už chodníkem či 
společnými akcemi, které přispějí k větší soudržnosti mezi lidmi. Chceme, aby zdejší děti měly 
pestré množství aktivit i prostor pro hru a trávení volného času.

Pokud s námi sdílíte společné cíle, podpořte nás v nadcházejících komunálních volbách.  

Kateřina Čuřínová, Antonín Klecanda

Naše Kolovraty dostaly zelenou do voleb

VOlebNí SPeCiál 2014
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Marie SKalOVá, 
účetní dPS a Zš Kolovraty 
S většinou kandidátů SNK Naše Kolovraty jsem 
se seznámila v období změn ve vedení Základ-
ní školy v Kolovratech. Všichni mají moji plnou 
důvěru a ve volbách je budu podporovat. 

Jiří KadluS, 
kapelník Steamboat Stompers
V Kolovratech bydlím více než deset let. Velice 
mile mě překvapila ještě donedávna viditelná 
snaha představitelů obce nejen o její zvelebo-
vání, ale také o dodržování tradice pravidel-
ných setkávání s občany. Takovou příležitostí 
byl především Kolovratský parník s maketou 
plavidla, na němž muzikanti hráli. Na přípravě 
i organizaci akce jsem se s hrdostí „kolovra-
ťáka“ rád podílel, stejně jako na pravidelných 
jazzových večerech v restauraci Na Rychtě. 
Věřím, že noví lidé ve vedení budou podpoře 
kultury věnovat ještě více pozornosti. 
 
blaNKa OuJeZdSKá, 
bývalá vedoucí infocentra s knihovnou
V Infocentru, které jsem místním vždycky závi-
děla, jsem prožila sedm úžasných let. Kolovraty 
mám už jednou provždy „pod kůží“, a tak pořád 
sleduji, co se v této obci děje. Přála bych oby-
vatelům i návštěvníkům, aby Infocentrum s kni-
hovnou bylo i nadále vstupní bránou do Kolo-
vrat a srdcem celé obce. Myslím, že hlas pro 
sdružení Naše Kolovraty, jehož lidé mají zájem 
navázat na někdejší prosperitu obce a také od-
vahu pustit se do nových projektů, bude dobrou 
volbou.

tOMáš CHaluPeCKý, 
majitel autoservisu
V Kolovratech jsem se narodil, pak je na pár let 
opustil, abych se sem opět vrátil, začal podni-

kat a založil zde rodinu. Máme to tady moc rádi, 
a proto bych si přál, aby někdo na Kolovraty 
myslel a udělal pro ně tolik dobrého jako Marek 
Ovečka, když byl v naší obci starostou. Proto 
budu podporovat sdružení Naše Kolovraty.

Jiří ZeJfart, 
výtvarník a bývalý evangelický farář
Pocházím z Uhříněvsi, ale do Kolovrat jsem se 
přestěhoval už před osmnácti lety. Bydlíme 
s manželkou v penzionu, kde jsme moc spoko-
jeni. Za tu dobu jsem také poznal okolní krajinu 
jako malíř. 

Rád vzpomínám na dobu, kdy byl starostou 
Marek Ovečka. Velice si ho vážím za to, co pro 
Kolovraty udělal nejen po materiální stránce, ale 
také proto, že se snažil o obnovu duchovních 
hodnot. Sdružení Naše Kolovraty budu ve vol-
bách podporovat, protože věřím, že má šance 
navázat na období, kdy Kolovraty zažívaly nej-
větší rozvoj. 

A chtěl bych také připomenout, abychom 
si vážili toho, že máme svobodu. A tou je také 
svoboda volit. 

PaVel bedNář, 
bývalý ředitel Zš Kolovraty
Kolovraty velmi silně zasáhly do mého osob-
ního a profesního života. Když tudy projíždím, 
vybavuji si události i tváře dětí a vzpomínám, 
jak vypadaly v době, když jsem zde začínal 
jako ředitel školy. Za jedenáct let jsem v Kolo-
vratech potkal báječné lidi, kteří podporovali 
mou vizi školy jako místa ke komunikaci napříč 
generacemi. 

Sdružení nezávislých kandidátů Naše Ko-
lovraty má každopádně mou podporu, protože 
lidi na kandidátce znám. A pokud bych se oci-
tl na lodi zmítané vlnobitím a ukrutným větrem, 
chtěl bych je mít na palubě.

Dny evropského dědictví se v posledních le-
tech zabydlely i v Kolovratech. Komentovanou 
vycházku po historických místech obce pod ná-
zvem KUL-TOUR tentokrát pořádal Spolek Naše 
Kolovraty. Druhou zářijovou sobotu se dvě de-
sítky „poutníků“ vypravily do historie spolu 
s lektorem Tomášem Bezouškou.
První zastávkou byla zvonička v Tehovičkách, 
která ještě dodnes slouží svému účelu. Puto-
vání pokračovalo Mírovou ulicí kolem úřadu, 
hasičské zbrojnice, školy až ke kostelu. „Je za-
jímavé, že ve třicátých letech patřil skoro kaž-
dý barák na této hlavní ulici živnostníkovi. Byla 
tady Seidlova pekárna, Komárkovo uhlířství, 
Žižkovo kloboučnictví, Stárkova hospoda nebo 
pět koloniálů,“ vyjmenovává lektor. K historii 
gotického kostela sv. Ondřeje se také váže ně-
kolik pozoruhodností. Je to jeden z mála kostelů 

v Praze, který je orientován severojižním smě-
rem. Zřejmě stavební úpravy někdejších správ-
ců panství nedovolovaly zachovat tradiční pů-
dorys. „Ke kostelu patřila i kaple s ostatky opata 
sv. Prokopa, zakladatele Sázavského kláštera, 
což je dokladem bohaté historie Kolovrat,“ vy-
světluje Tomáš Bezouška. Poslední zastavení 
bylo u sochy sv. Donáta, kterou nechala poblíž 
hřbitova postavit Marie Terezie Savojská, aby 
ochránila lid před neúrodou. 
Přestože kvůli deštivému počasí byla z progra-
mu vypuštěna odbočka k bývalé solné a stříbr-
né stezce, účastníci vycházky byli spokojeni. 
„Líbily se mi výňatky z říčanské smolné knihy. 
Třeba historka o tehovickém hostinském, který 
měl dvě ženy, ale po příslibu zvýšení dodávek 
piva a kořalky se od popravy upustilo,“ pochva-
loval si výklad jeden z návštěvníků. (red)

SNK Naše Kolovraty 
má své podporovatele

Oslovili jsme několik osobností, které jsou svojí profesí nebo pobytem spjaty 
s Kolovraty, a požádali je o vyjádření podpory kandidátům našeho sdružení.

Výlet do historie zaujal i pobavil

Naše akce



 

Jste spokojeni s tím, jak je vedena naše městská část? 
Odvádí úřad naší městské části dobrou práci? 
Co současní představitelé obce zlepšili v posledním volebním období?
Které sliby splnili? 
Co nového přinesli?
Je současná komunikace s námi (občany Kolovrat a lipan) dostačující?

My spokojeni nejsme a chceme to změnit.  
Proto jsme se rozhodli kandidovat v letošních volbách. 

Pokud si i vy odpovíte na většinu otázek „ne“ nebo „nevím“, je náš volební 
program určen vám. 

KdO jsme 
Jsme především občané této městské části, které spojuje opravdový zájem o místo, kde žijeme. 
Jsme podnikatelé, státní zaměstnanci, manažeři a maminky vychovávající svoje děti. Všichni 
máme vůli a chuť pracovat a někteří navíc i zkušenost s prací v zastupitelstvu.

CO chceme změnit
Chceme změnit způsob, jakým se rozhoduje o důležitých věcech, které ovlivňují život v městské části. 
Chceme komunikovat s občany více a jinak, než jak se dělo dosud. Zajímá nás, jakou představu 
o Kolovratech a Lipanech máte vy. Rádi bychom, aby se každý mohl dle svého zájmu či odbornosti 
podílet na rozvoji naší městské části – bez ohledu na politickou příslušnost či členství v zastupitel-
stvu. Víme, že naši městskou část tvoří Kolovraty a Lipany, a chceme tu být pro všechny.

JaK to chceme změnit
Budeme se ucházet o pozici starosty obce a jsme připraveni ji obsadit naším kandidátem. Chce-
me navázat na to, co tady bylo vybudováno, co funguje či dříve fungovalo. Chceme s vámi mlu-
vit a naslouchat vašim názorům, chceme přizvat k aktivní spolupráci ty z vás, kteří budou mít 
zájem. 

Chceme spolupracovat s jinými městskými částmi i okolními městy. Chceme, aby rozhodnutí 
vedení městské části byla transparentní a důvěryhodná. Chceme pravidelně skládat účty a vy-
světlovat, co se povedlo a proč se něco nedaří.

Chceme hledat finanční i jiné zdroje všude, kde to bude možné.

run na výstavbu dalšího pavilonu. Je to i podle 
vás důvod k radosti? 
To, že škola má vzhledem k demografickému 
vývoji Kolovrat nedostatečnou kapacitu, se ví 
už celou řadu let. Minimálně od začátku vo-
lebního období 2010–2014 je jasné, že rozšířit 
školu je priorita, ale téměř nic se pro to nedělá; 
vedení obce přešlapuje na místě. 

Až v posledních týdnech byl po dlouhém 
odkládání vybrán zhotovitel nového pavilonu, 
a tak se snad věci konečně pohnou kupředu. 
To, že byla schválena sedmimilionová dota-
ce, je chvályhodné, ale je to málo. Na projekt 
nového pavilonu je třeba alespoň dvojnáso-
bek. Navíc je dotace určena pouze pro letošní 
rok, a tak bude mít nově zvolený starosta dost 
problémů celou záležitost dobře zvládnout. 
Jedním slovem – škola tu měla být už dávno. 
A argumentace, že nejsou peníze, před voliči 
neobstojí. Je to jen obecná výmluva lidí, kteří 
nemají dostatečnou vůli pustit se do problémů 
řádně a včas. 

O tom, že Kolovraty jsou dobrou adresou, svěd-
čí i zájem developerů. V lokalitě u donáta by 
měly v brzké době vyrůst dva bytové domy s 80 
byty a zhruba se stejným počtem nadzemních 
parkovacích míst. lidem se však nelíbí, že ne-
byli předem o tomto záměru informováni a mají 
obavu z dopadu stavby na životní prostředí. 
Proto podali na pražský magistrát podnět 
k prošetření, zda bylo povolení stavby v sou-
ladu se zákonem. Jak by se mělo postupovat 
v podobných případech, aby se taková situace 
neopakovala?
Bohužel šlo o špatné rozhodnutí ze strany ve-
dení obce. Čtyřpodlažní bytovky budou půso-
bit příliš objemně, neodpovídají typu výstavby 
v Kolovratech a nadzemní parkovací místa 
znamenají jen další zátěž pro obec. Ačkoliv se 
členové stavební komise opakovaně postavili 
proti tomuto projektu, starosta obce potvrdil 
udělení výjimky z pravidel Územního plánu, 
na základě kterých developer získal stavební 
povolení. Dotčené strany se proti rozhodnutí 
odvolaly a nám nezbývá, než dál bojovat pro-
ti tomuto pro Kolovraty špatnému projektu. 
Kandidáti sdružení Naše Kolovraty jsou v pří-

padě, že vyhrají volby, připraveni podniknout 
veškeré možné kroky pro změnu tohoto pro-
jektu.
Ještě za vašeho působení v čele obce byla 
zpracována studie modernizace Viniček s při-
lehlým atriem před infocentrem a byl připra-
ven i projekt chodníku z Kolovrat do lipan. 
Netušíte, co brání zahájení kroků potřebných 
k realizaci?
Projekt Viniček byl už v roce 2006 schválen za-
stupitelstvem, a to poté, co byl projednán i s ob-
čany. Od té doby se ale nic neděje. Ze strany 
vedení obce není vůle dát věci do pohybu, a tak 
je studie stále „u ledu“. 

Propojení Lipan a Kolovrat čeká na realiza-
ci ještě delší dobu. Dodnes chybí, stejně jako 
v případě studie Viniček, územní rozhodnutí 
a stavební povolení, a co je nejpodstatnější, 
umístění chodníku není projednáno s vlastníky 
pozemků a tyto pozemky nejsou odděleny ani 
vykoupeny. Položíte-li stejnou otázku součas-
nému vedení, dozvíte se tisíc důvodů, proč to 
nejde.

Před lety se vám také podařilo realizovat 
myšlenku vytvořit kolem Kolovrat síť vycház-
kových tras lemovaných stromy a remízky, 
kde mohou místní obyvatelé i turisté trávit 
volný čas. Měla by se podle Vás tato lokální 
síť okruhů v délce 25 km ještě rozšířit či pro-
pojit s oficiálními turistickými stezkami?
Ideální by bylo napojit stezky na Ladův kraj 
a také na starou Císařskou cestu. Pro součas-
né vedení obce jsem už před časem připravil 
podklady, jak síť rozšířit. Pár desítek stromů 
směrem k Říčanům bylo vysázeno, ale je mno-
ho dalších ploch, které by mohly být zalesněny. 
Za poslední dvě volební období nebyly vycház-
kové trasy bohužel prodlouženy ani o metr. 

Starousedlíci si možná vzpomenou, jak 
před lety vypadala krajina kolem Kolovrat 
a Lipan – obrovské lány zemědělské velkový-
roby bez cest, stromů a keřů a bez možnosti 
vstoupit do přírody. Dnes je to naprosto něco 
jiného a bylo by moc dobře v nastoupené ces-
tě pokračovat.

Co byste doporučil lidem ze Sdružení nezá-
vislých kandidátů Naše Kolovraty, kteří mají 
ambice pracovat pro Kolovraty jako členové 
zastupitelstva městské části?
V první řadě je třeba mít a rozvíjet představy, 
jak by měly Kolovraty vypadat za deset nebo 
dvacet či více let. A pak je nutné mít dobře 
připravené projekty, které lze realizovat, jak-
mile nastanou příznivé podmínky. Věřím, že 
lidé ze sdružení navážou na úspěšné období, 
kdy se Kolovraty rychle rozvíjely. Přál bych 
si, aby se jim podařilo napravit chyby, které 
vznikly za jejich předchůdců. Je třeba dát Ko-
lovraty do pořádku a nastartovat novou cestu 
tak, aby naše obec mohla být i nadále místem 
s dobrou adresou. Jim samotným bych přál, 
aby v předvolebním boji vydrželi a nenechali 
se protikandidáty zastrašit. Právě výdrž, od-
vaha a vize jsou totiž nejcennějšími vlastnost-
mi komunálního politika. A přímé doporučení? 
V současnosti se mi toto sdružení jeví jako 
nejlepší volba pro Kolovraty, a proto je budu 
volit a podporovat.

(red)

už delší dobu se netajíte svými kritickými názo-
ry na současné fungování obce. Co Vás přimělo 
pomáhat svými zkušenostmi a radami právě to-
muto sdružení?
Sdružení nezávislých kandidátů Naše Kolovra-
ty si podporu rozhodně zaslouží. Jsou to šikov-
ní lidé, které znám, a jsem přesvědčen, že svým 
nasazením a schopnostmi mohou posunout 
hodně věcí dopředu. Věřím, že do fungování 
obce vnesou nové nápady, myšlenky a aktivní 
přístup. Nejde jen o to obec dobře spravovat. 
Jde především o aktivní řešení všech problé-
mů, odvahu pustit se do nových věcí a o osob-
ní nasazení. Kolovraty nové podněty a změnu 
rozhodně potřebují, protože v posledním vo-
lebním období obec bohužel stagnuje. Je toho 
mnoho, co je potřeba dát do pořádku. 

Navíc Spolek Naše Kolovraty má dobré kan-
didáty na starostu a místostarosty.

Po celou dobu působení v čele obce si vás ob-
čané spojovali s OdS. členem této strany však 
už dva roky nejste. Proč tento odklon?
Z místního sdružení ODS jsem byl vyloučen mi-
nulý rok, a to kvůli opožděnému zaplacení člen-

ských příspěvků. Jsem přesvědčen, že pravým 
důvodem vyloučení byl můj dlouhodobě kritický 
postoj ke způsobu práce starosty a vedení obce. 
Kolovratům jsem věnoval šestnáct let svého ži-
vota a stále mi leží na srdci, jak se obec bude 
rozvíjet dál. Záleží mi na tom, kdo se o ni stará 
a zda to dělá dobře. Podle mého názoru součas-
né vedení svou práci dobře nedělá – rezignova-
lo na odvážný a aktivní styl práce a otevřenou 
komunikaci s občany.

Když jsme se dotkli tohoto tématu, nedá mi, 
abych nezmínil, jak se ODS na svých webových 
stránkách chlubí cizím peřím. Přivlastňuje si zá-
sluhy těch, kteří v minulosti pracovali pro rozvoj 
obce a dovedli ji tam, kde je dnes. Zdůrazňuje, 
že vše, co je v Kolovratech dobré, vybudovala 
ODS. To však není pravda. Vybudoval to tým lidí, 
kterým na naší obci záleželo, a to bez ohledu 
na stranickou příslušnost.

Kolovraty se staly místem, kde se dobře žije ze-
jména mladým rodinám s dětmi. dětí však kaž-
dým rokem přibývá a kapacita základní školy 
je nedostačující. Po dlouhých peripetiích na-
konec pražský magistrát uvolnil 7 milionů ko-

Program Sdružení nezávislých 
kandidátů Naše Kolovraty

rozhovor s bývalým kolovratským 
starostou Markem Ovečkou

Kolovraty potřebují změnu
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čtyři volební období stál ing. Marek Ovečka v čele obce. Za tuto dobu se 
podařilo jeho týmu proměnit Kolovraty v prosperující městskou část, jak si 
kdysi sám předsevzal. Na dobře nastartovaném chodu obce se později podílel 
i jako místostarosta a člen stavební komise. V posledních letech však nabyl 
dojmu, že obec potřebuje ke svému dalšímu rozvoji „novou krev do žil“, a proto 
se rozhodl podpořit Sdružení nezávislých kandidátů Naše Kolovraty, jehož 
členové chtějí uspět v nadcházejících komunálních volbách. 
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JaKé chceme naše Kolovraty
• s úřadem, který lépe komunikuje s občany, zabývá se jejich starostmi 

či připomínkami a pravidelně skládá účty ze své práce
• s rozšířenou kapacitou prvního stupně základní školy a s druhým stupněm
• s podporou a rozšířením aktivit pro seniory
• s bezpečnějším propojením Kolovrat a lipan pro chodce, kočárky 

a cyklisty
• s upravenou centrální částí lipan včetně hrací plochy pro děti
• se silnicemi a chodníky v dobrém stavu a s dostatkem parkovacích míst
• s udržovanými a postupně rozšiřovanými vycházkovými okruhy kolem 

Kolovrat a jejich propojením s ladovým krajem
• s novou výsadbou zeleně
• s vedením obce, které podporuje a spolupracuje se sborem dobrovolných 

hasičů a s městskou policií
• se širokou nabídkou sportovních aktivit a kulturních akcí pro děti, mládež 

i dospělé; se spravedlivě rozdělovanými příspěvky organizacím a spolkům
• s citlivým přístupem k nové výstavbě v naší městské části
• ochráněné proti negativním dopadům dálničního okruhu


