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Sdružení nezávislých kandidátů Kbely

„Chceme
přátelské
Kbely”
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SNKK – Sdružení nezávislých kandidátů Kbely – je sdružení kbelských občanů,
kteří své zkušenosti a odbornost opět nabízejí ve prospěch Kbel, aniž by tím sledovali
své ekonomické zájmy. V minulých volbách jsme získali důvěru 16 % voličů a skončili
tak druzí za vítěznou ODS (měli jsme 1 radního a 2 zastupitele a především jsme byli
aktivními členy řady odborných komisí).
Kbely za rok, dva, ale i dvacet let vidíme jako obec bez paneláků a betonových náměstí.
Jako místo, které si zachová svůj vesnický ráz, láká k návštěvě a panují v něm dobré
sousedské vztahy.
Touto cestou vám chceme představit oblasti, kterým se dlouhodobě věnujeme.
Bez okolků skládáme účty z toho, co se nám v minulém volebním období konkrétně
povedlo i nepovedlo. Současně Vám představujeme naše kandidáty,
kteří se díky své odbornosti věnují jednotlivým oblastem.

KBELY UČÍCÍ SE
Vzdělávání je naší prioritou nejen proto, že jsme rodiče a mnozí ve vzdělávání
pracujeme. Spatřujeme v něm budoucnost a kvalitu vztahů, které se ve Kbelích rodí
a následně i zůstávají. Škola by měla být tradičním místem setkávání všech generací.
V našich školách chceme mít co nejkvalitnější vzdělávací podmínky, dostatek míst
pro všechny kbelské děti, nabízet zajímavé volnočasové aktivity a prostor
k využívání zkušeností a znalostí odborníků.

V období 2010 – 2014
se nám povedlo:

V období 2010 – 2014
se nám nepovedlo:

1.
2.
3.
4.

1. P rosadit kvalitní konkursní řízení na ředitele MŠ
a získat pro ni kvalitního ředitele.
2. Rozdělit MŠ na dva subjekty.
3. P rosadit plán strategického rozvoje vypracovaný
komisí školství.

VYBURCOVAT RADNICI KE STAVBĚ NOVÉ ŠKOLY.
Zorganizovat kvalitní konkurzní řízení na ředitele ZŠ.
Budovat kbelské školy jako komunitní.
Pomoci vytvořit podmínky
pro zřízení alternativní třídy na ZŠ.

Naše cíle v této oblasti:
Chceme dokončit realizaci výstavby nové školy a po její dostavbě chceme ZŠ,
ale i MŠ rozdělit na dva (resp. 4) subjekty. Náklady se takřka nezvýší, zato kvalita a efektivita
výuky ano. Obě školy tak budou mít lepší podmínky nejen k výuce, ale i k otevřenosti veřejnosti.
Chceme také zvýšit finanční podporu programů vedoucích k podpoře učitelů
a dalšímu zvyšování kvality výuky pro každého žáka.

Této oblasti se v SNKK přednostně věnují:

Mgr. Jan Hazlbauer
(33 let, lektor a korektor)

Mgr. Vladimír Srb
(39 let, ředitel o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu)

V minulém volebním období jsem byl radním,

Pracuji ve volném čase pro komisi školství, v níž pomáhám

vedoucím komise školství a členem finančního výboru.

vytvářet dlouhodobou vizi rozvoje vzdělávání ve Kbelích.

Jsem pedagog, a proto jsem komisi školství vedl jako

Podporuji myšlenku komunitní školy a vznik spolku

expertní a otevřený poradní orgán obce, který pracuje

rodičů. Upozornil jsem na nutnost postavit

koncepčně a moderně.

novou školní budovu.

Zajímá mě váš názor, napište mi na

Zajímá mě váš názor, napište mi na

e-mail: jan.hazlbauer@snkk.cz

e-mail: vladimir.srb@snkk.cz
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KBELY – MÍSTO, KDE TO ŽIJE
Chceme zprostředkovat otevřený dialog mezi sportovními kluby ve Kbelích
a dosáhnout toho, aby sportovci táhli za jeden provaz a společně pořádali
více sportovních akcí pro děti a mládež. Současně hodláme podporovat
tradiční kulturní akce, ale také iniciovat ve spolupráci s místními sdruženími
a osobnostmi vznik nových: hodnotných a kultivujících.

V období 2010 – 2014
se nám povedlo:

V období 2010 – 2014
se nám nepovedlo:

1. V ytvářet otevřené podmínky pro dialog
mezi jednotlivými organizacemi ve Kbelích (členové
CoByDupu i Cestičky v komisi školství, veřejná setkání).
2. Na dobrovolnické bázi naši členové pořádali různorodé
akce pro veřejnost (Junák, florbalový oddíl pro děti).

1. O vlivnit omezení zbytečných
nákladů veřejných akcí.
2. U spořádat velkou akci s vyšší kulturní
hodnotou pro veřejnost.
3. P rosadit dlouhodobou koncepci práce s mládeží
v oblasti sportu, ač jsme ji měli vytvořenou.

Naše cíle v této oblasti:
Chceme pro Kbeláky vytvářet podmínky pro neformálnější a osobnější setkávání,
kromě akcí pro co nejvíce lidí dát prostor i těm menším, a o to zajímavějším. Podporu chceme
věnovat především dobrovolným, neziskovým a obecně prospěšným organizacím a spolkům,
které se zaměřují na práci s rodinami, dětmi a seniory.

Této oblasti se v SNKK přednostně věnují:

Ing. Milan Korenčík
(56 let, podnikatel)

Ing. Lenka Jankovská, DiS.
(36 let, zpěvačka a lektorka)

Ve Kbelích žiju od malička, v minulém období jsem byl členem

Do Kbel jsem se přestěhovala letos a rozhodla

komise sportu, kde jsem prosazoval koncepční práci s dětmi

jsem se zapojit do komunitního života. Jsem zpěvačka

a mládeží. Mým záměrem je také zprostředkovat dialog

kapely Yellow Sisters a projektů Mateřská.com

mezi všemi sportovními organizacemi a radnicí. Rád bych využil

a Lena Yellow. Ráda bych zde pořádala hlasové

svých zkušeností z oblasti řízení a informačních technologií

dílny pro děti i pro dospělé.

ve prospěch Kbel.
Zajímá mě váš názor, napište mi na

Zajímá mě váš názor, napište mi na
e-mail: lenka.jankovska@snkk.cz

e-mail: milan.korencik@snkk.cz
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KBELY JAKO EKOSYSTÉM
Životní prostředí, příroda a výstavba ve Kbelích jsou zásadními tématy,
kterým se chceme věnovat. Víme, jak má vypadat regulační plán výstavby,
chceme zachovat vesnický ráz naší obce, a udržet tak tuto křehkou
a jedinečnou rovnováhu.

V období 2010 – 2014
se nám povedlo:

V období 2010 – 2014
se nám nepovedlo:

1. Zahájit a začít realizovat projekt pěších stezek.
2. Podpořit projekt vybudování sběrného dvora
v okolí naší MČ – mezi Kbely a Ctěnicemi.
3. Podíleli jsme se na několika osvětových akcích
(Den země, ornitologické a přírodovědné vycházky...)

1. P rosadit regulační plán výstavby.
2. Z abránit už rozběhnutému projektu
bytové výstavby firmy SKANSKA.
3. N
 epovedlo se (i přes velký boj) zastavit
projekt Golf Vinoř.

Naše cíle v této oblasti:
Naším hlavním krátkodobým i dlouhodobým záměrem je udržet Kbely pokud možno co nejvíce
„zelené“ a nenechat je srůst s Prahou – zachovat částečně vesnický charakter městské části,
nedopustit zastavění okolních polí nebo jejich proměnu v golfová hřiště.

Této oblasti se v SNKK přednostně věnují:

Mgr. Rastislav Švec
(35 let, učitel ZŠ)

Ing. Petr Aschenbrenner
(59 let, projektant)

Jsem zastupitel a předseda komise ŽP. Vytvořil jsem skupinu

V minulém období jsem byl členem stavební komise,

odborníků z oblasti životního prostředí ze Kbel a okolních MČ

ve které jsem svým odborným stanoviskem přispíval

a společně jsme zahájili tvorbu koncepce rozvoje naší krajiny

k rozumným kompromisům. Zasadím se, aby nedocházelo

s ohledem k životnímu prostředí, a to zejména vytvářením plánu

k porušování práv majitelů pozemků, stavebních

stezek pro pěší propojující Kbely s okolními obcemi. Uspořádal jsem

předpisů a ekologických hodnot.

několik osvětových přírodovědných akcí pro kbelskou veřejnost.
Zajímá mě váš názor, napište mi na

Zajímá mě váš názor, napište mi na
e-mail: petr.aschenbrenner@snkk.cz

e-mail: rastislav.svec@snkk.cz
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KBELY PŘÍVĚTIVÉ, OTEVŘENÉ A BEZPEČNÉ
Chceme být víc než jen atraktivně vypadající městskou částí. Chceme nadstavbu
v podobě moderní obce západního střihu, která zve do svých orgánů Kbeláky
– odborníky, která rychle zveřejňuje všechny informace o chodu obce, která mapuje
možná bezpečnostní a zdravotní rizika a aktivně je řeší. Chceme Kbely, ve kterých
nebude zapojení se do veřejného života ostudou, ale ctností.

V období 2010 – 2014
se nám povedlo:

V období 2010 – 2014
se nám nepovedlo:

1. Zavést tradici otevřených zasedání komise školství
pro občany Kbel a pravidelná setkávání s občany.
2. Pravidelně informovat občany prostřednictvím webu
po celé volební období.
3. Prosadit pozdější začátek zasedání zastupitelstva tak,
aby se jej mohlo účastnit více občanů.

1. N
 ajít s koaličním partnerem shodu v tom, aby do komisí
byli jejich členové nominováni především na základě
odbornosti.
2. P řesvědčit koaličního partnera v otázce zveřejňování
zápisů z komisí a výborů.
3. P řesvědčit redakci Kbeláku, že je třeba zkvalitnit
a vytříbit místní zpravodaj (obsahově, stylisticky, graficky).
4. D ostatečně informovat o všech zasedáních zastupitelstva
a některých dalších akcích.

Naše cíle v této oblasti:
Prosadíme, aby všechny poradní orgány MČ měly otevřená zasedání a byly složeny z odborníků.
Chceme otevřít veškerou činnost úřadu, komisí (školství, dopravy, sportu atd.) občanům Kbel
tak, aby měli zájem se podílet na dílčích aktivitách i na řízení a rozhodování. Zasadíme se o včasné
a viditelné zveřejňování dokumentů a informací, o které mají Kbeláci zájem. Budeme aktivně
mapovat známá rizika ohrožující zdraví a bezpečnost Kbeláků (kriminalita, bezdomovectví,
radon, azbest…).

Této oblasti se v SNKK přednostně věnují:

Ing. Petr Kučera
(28 let, dopravní inženýr)

Mgr. Jarmila Stejskalová
(57 let, učitelka ZŠ)

Jsem členem komise dopravy, bývalým skautským vedoucím

Rozhodla jsem se aktivně zapojit do veřejného dění obce

a aktivním sportovcem. Nejvíce můžu Kbelům pomoci svou

prostřednictvím setkávání nejen s mladými, ale i staršími

odborností v otázkách územního plánování, dopravních

lidmi, kterým není lhostejné, co se ve Kbelích děje.

řešení lokálního i regionálního významu.

Chci komunikativní, bezpečné a moderní Kbely.

Zajímá mě váš názor, napište mi na

Zajímá mě váš názor, napište mi na

e-mail: petr.kucera@snkk.cz

e-mail: jarmila.stejskalova@snkk.cz
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SNKK volební číslo 4
Opíráme naši kandidátku o odborníky,
kteří jsou otevření k dialogu.
Našimi dalšími kandidáty také jsou:
Mgr. Tomáš Hazlbauer
MgA. Anna Kozová (Hanzalová)
Ing. Ivan Švec
Ing. Kateřina Fischerová
PhDr. Vladimír Novák
Kateřina Bartošová
Vítězslav Pavel

Váš názor nás doopravdy zajímá.
info@snkk.cz; www.snkk.cz

Přijďte k volbám 10. a 11. října!
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