PROGRAM SNKK PRO VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA MČ 2018

I. KBELY – OBEC S DĚTMI NA PRVNÍM MÍSTĚ
Mladí lidé a jejich rodiny jsou budoucností Kbel. Naší prioritou proto je dostatečná kapacita všech školských zařízení pro kbelské děti a maximální
kvalita výuky pro každého žáka. S rostoucím počtem dětí je také důležité
vytváření dostatečného a veřejně přístupného zázemí pro rozmanité sporty,
kroužky a zájmovou činnost. Věříme, že při takovémto stanovení priorit MČ
budou mladí lidé chtít ve Kbelích zůstávat a pomáhat je dále rozvíjet.

Krátkodobé cíle (2018–2022)
● NAVYŠOVÁNÍ KAPACIT:

V závislosti na počtu zájemců budeme garantovat nárůst kapacit školských zařízení. Doposud naše městská část měla dostatek místa pro kbelské děti ve školkách,
což zůstává jednou z našich priorit i nadále. V souvislosti s tím pak prosadíme co nejrychlejší zadání nové demograﬁcké studie, o kterou jsme se již jednou zasadili. Studie
předvídá vývoj populace ve Kbelích a s tím spojené nároky na kapacitu školských
zařízení, ale i třeba infrastruktury. Radnice doposud i přes naše naléhání další nezbytnou studii nezadala. Budeme také iniciovat vznik kbelské střední školy či gymnázia
a podpoříme vznik Základní umělecké školy.

● DĚTSKÉ KROUŽKY, KLUBY A ODDÍLY:

Chceme podporovat a rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Vytvoříme motivační program na podporu vedoucích dětských a mládežnických
organizací, v jehož rámci poskytneme materiální a vzdělávací podporu jednotlivým
vedoucím, především těm nejmladším, kteří dobrovolně a zadarmo pracují s dětmi.
Zasadíme se o to, aby všechny děti, které chtějí sportovat, měly možnost sportovat
ve Kbelích a nemusely nikam dojíždět. Vrátíme sport do školy (sportovní třídy) a pokusíme se zřídit pozici komunitního a sportovního koordinátora.

● ŘEDITEL ŠKOLY:

Uspořádáme dvoukolové výběrové řízení na stálého ředitele ZŠ. V letošním školním roce budeme věnovat velké množství energie a úsilí, aby bylo vyhlášeno dvoukolové konkursní řízení s dostatečným předstihem. V něm podpoříme takového kandidáta, který bude otevřený myšlence komunitního charakteru naší školy, bude vstřícný
k pedagogům, rodičům a především dětem. Zároveň bude umět získat kvalitní učitele
a bude umět naslouchat jak jim, tak rodičům, tyto skupiny sjednocovat a ne rozdělovat,
jak tomu bohužel bylo v případě ZŠ doposud. Dohlédneme na to, aby se děti a jejich
rodiny na první školní den těšily. Uvědomujeme si důležitost tohoto okamžiku pro jejich budoucí vývoj. Politické projevy a jiné agitace k prvnímu školnímu dni nepatří.

● KVALITA VÝUKY:

Zasadíme se o podmínky pro maximální kvalitu výuky pro každé dítě v mateřské i základní škole. K tomu je potřeba profesně i manažersky maximálně stabilizovat, podporovat a rozvíjet pedagogické týmy školských zařízení. Postupnými změnami
se podařilo rozdělit, stabilizovat a rozvíjet obě školy mateřské, v tom je třeba i nadále
pokračovat a ředitelům poskytnout mnohem větší podporu. Chceme, aby měl každý
kbelský učitel možnost se maximálně profesně rozvíjet, měl dostatek prostoru pro
svou práci bez zbytečné byrokratické zátěže. Zároveň budeme hledat cesty k pobídkám a motivaci pro vynikající učitele, aby přišli učit právě do Kbel (náborový příspěvek,
obecní služební byty, zvýhodněné telefonní tarify a další beneﬁty).

Dlouhodobé cíle (2022–2026)
● KBELSKÉ ŠKOLY MEZI NEJLEPŠÍMI:
Do roku 2022 se zasadíme o to, aby všechny kbelské školy patřily mezi nejkvalitnější v Praze – v tom neustupujeme ani o píď, je to náš cíl i z minulého programu.
I přes spoustu obtíží a aktuální nelichotivý personální stav základní školy se podařilo
za uplynulé čtyři roky všechny kbelské školy posunout v mnohém kupředu. Naším
cílem bude stabilizace toho dobrého (kvalita výuky, zapojení rodičů, alternativní třídy)
a rozvoj a nápravu toho, co se nedařilo (systematická a transparentní práce s řediteli,
komunikace s učiteli a rodiči, personální politika). Pokusíme se svým dílem přispět
i k co největší otevřenosti současného spolku rodičů, protože rodiče vidíme jako nejvýznamnější partnery škol.
● DVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Rozdělíme ZŠ na dva subjekty. V uplynulém období jsme dělali vše pro zapojování
rodičů do života školy. Z iniciovaných tříd Začít spolu vyrostlo mnoho dobrého, rodiče založili spolek SRPŠ a dostalo se jim možnosti pro školu něco aktivně dělat. Škola
v užším slova smyslu však zůstala veřejnosti a často i rodičům uzavřená. Abychom
mohli zachovat prvky komunitního školství, chceme ZŠ rozdělit na dva subjekty. Tuto
vizi není možné realizovat v tisícihlavé instituci, která by se mimo jiné i velmi obtížně
řídila. Po obou školách budeme vyžadovat spolupráci a sdílení jak lidských zdrojů, tak
i vybavení či prostor, ale nebráníme se zdravé konkurenci.
● SPRÁVA ŠKOL A ŠKOLEK:
Chceme, aby ředitelé mateřské i základní školy byli v první řadě pedagogickými
lídry a vzory kvalitní komunikace s lidmi. Stejně jako v jiných vyspělých zemích
chceme směřovat k tomu, že role ředitele nebude naplněna hlavně administrativou
a správou školní budovy, ale především péčí o neustálý pedagogický rozvoj učitelů,
kvalitu výuky v každé třídě a tvorbou dobrých mezilidských vztahů. Budeme usilovat
o pozici radního pro školství, který by měl takové směřování garantovat a zastřešovat.
● PODPORA DĚTEM:
Podporu hlavně zaměříme na organizace fungující na neziskové bázi, ať už se
věnují výchovným, sportovním či vzdělávacím cílům. Nejvyšší hodnotu pro nás
mají organizace, které rozvíjejí osobnost dětí a směřují k vyšším hodnotám. Takové organizace mají jen zřídka komerční potenciál a jako takové nejvíce zasluhují dlouhodobou podporu. Podporu MČ zaslouží i malé sporty, které přispívají k větší rozmanitosti
a vytvářejí se v nich nejzdravější kolektivy. Přesto však chceme vytvářet co nejlepší
podmínky všem, tedy i komerčním projektům a oddílům, které nabídku neziskových
organizací vhodně doplňují či ji rozšiřují. Podpořit chceme i pořádání osvětových
sportovních a zdravotnických akcí pro veřejnost. Naším cílem je reformovat systém
veřejné podpory tak, aby odpovídal těmto principům a umožňoval co nejjednodušší
a nejférovější podmínky pro všechny.

II. KBELY – KULTIVOVANÉ, SPORTOVNÍ
A PRO VŠECHNY
Kbely vždy byly a stále jsou velmi živou a aktivní městskou částí. Ať už budeme zmiňovat sportovní kluby s dlouhou tradicí (fotbal, basketbal, atletika
nebo pozemní hokej) či kulturní události v Lidovém domě a v centrálním
parku, až po sportovní akce celorepublikového významu, jako například
Kbelská desítka… Ale to podle nás nestačí – chceme podporovat a rozvíjet
sportovní akce pro děti, udržovat smysluplné kulturní akce, ale také iniciovat vznik nových: kulturně hodnotných, komornějších a kultivujících. Budeme rádi, když se do toho pustíte s námi.

Krátkodobé cíle (2018–2022)
● SETKÁVÁNÍ KBELÁKŮ:
Vytvoříme podmínky k tomu, abychom se ve Kbelích více potkávali a poznávali
se. Nebráníme se určitému množství tradičních masových akcí, ale rádi bychom
nabízeli i různorodější a komornější alternativy anonymních akcím „pro všechny“.
Bez ohledu na to, jak dopadnou volby, budeme v příštích letech pořádat kulturní,
přírodovědné i osvětové akce, na které všechny již nyní srdečně zveme. Podporovat
budeme i vlastní tvorbu úspěšných i začínajících kbelských umělců, kterých tu máme
mnohem více, než se obecně ví. Nezáleží nám na tom, jak dlouho kdo ve Kbelích bydlí, ale chceme, aby každý měl prostor a možnost se realizovat, což masové akce rozhodně neumožňují. Vytvoříme podmínky pro komunitní život – tedy i pro ty, co chtějí
aktivity iniciovat a realizovat, ale i pro ty, kteří se jich budou chtít náhodně účastnit…
● RODINY S DĚTMI I SENIOŘI:
Budeme i nadále podporovat nabídku aktivit pro mladé rodiny a rozvoj místních mateřských center a rodinných klubů. Kbely se staly mladou městskou částí
a jako takové jsou charakterizovány vysokou poptávkou po vyžití pro nejmenší a jejich rodiče. Vedle střední generace však ve Kbelích žije i nejstarší generace, jejichž
zkušeností a práce na zušlechťování Kbel si vážíme. Nepovažujeme současnou podporu seniorů za nadstandardní, myslíme, že by měla být vyšší, a rádi bychom seniory
také zapojili více aktivně do života ve Kbelích (propojení s kbelskou školou a mladými
lidmi) – a to nejen v rámci klubů seniorů či tělesně postižených.
● KULTURA NEJEN MAINSTREAMOVÁ:
Pokusíme se o reformu komise kultury a celkového pojetí kulturních akcí ve
Kbelích. Místo anonymních „tradičních“ masových akcí podpoříme vznik nových a opravdu realizovaných odspodu. Zamezíme blokování dopravních tepen
kolotoči či jinými nevkusnými atrakcemi. Vrátíme do Kbel skutečně kvalitní hudbu
a umění, které nebude jen centrálně plánované z úřadu. Nejsme proti výstavbě nové
knihovny, ale rádi bychom ji viděli jako svobodný multifunkční prostor, sloužící nejen
spolkům a skupinám tvořeným úředníky MČ a jejich rodinami. Chceme dát prostor
místním architektům a designérům, aby mohli Kbelům vtisknout osobitý ráz.
● SPORTOVCI TÁHNOUCÍ ZA JEDEN PROVAZ:
Navrhneme úpravu systému ﬁnancování sportovních oddílů v návaznosti na
sportovní komisi, jejíž aktivitu i formát fungování chceme změnit. Po období neúspěšných experimentů, kdy byly pod hlavičkou SK Kbely podporovány jen některé
spřátelené sportovní skupiny či jen některá sportovní odvětví, nastavíme pro všechny
rovné podmínky – zavedeme jednotný systém pro přidělování ﬁnancí sportovním oddílům. Otevřeme kbelská sportoviště veřejnosti a budeme prosazovat vznik nových
(především pro atletiku) a revitalizaci starých (především hřiště „za Erkem“). Zřídíme
pozici správce veřejných sportovišť ve Kbelích, který bude o sportovní plochy pečovat.
● FINANCE DĚTEM:
Finanční podpora v oblasti sportu musí být určena přednostně dětským kategoriím. Chceme, aby se zvýšila obliba sportu mezi dětmi a mládeží, a tak budeme
většinu ﬁnančních prostředků směřovat na rozvoj dovedností trenérů a zázemí pro
mladé sportovce. Ve spolupráci s MŠ, ZŠ a Palestrou budeme vytvářet širokou nabídku sportovních aktivit, pořádat turnaje pod záštitou obce, iniciovat soutěže mezi
okolními školami (Kbely, Satalice, Vinoř, Čakovice), vyhlašovat nejlepší mladé sportovce MČ a ZŠ, což v důsledku povede k tomu, aby měly děti dostupnější sportovní vyžití
i motivaci a podmínky se některému sportu věnovat.

Dlouhodobé cíle (2022–2026)
● KBELSKÁ SPORTOVIŠTĚ:
Plánujeme výstavbu nových sportovních areálů. Hlavním cílem je vybudovat multifunkční areál s atletickým oválem, jehož uživateli budou naši školáci, sportovní oddíly
i veřejnost, a zřídit obecní přírodní koupaliště. Budeme také usilovat o obnovu zastaralých sportovišť (hřiště v Xaverovské, za Erkem, u školy i areál Spartak).

III. KBELY – ČISTÉ A V SOULADU S PŘÍRODOU
Velmi si vážíme, že žijeme v městské části na okraji Prahy, která je oddělena
od okolních sídlišť poli, remízky a lesíky. Kbely vnímáme jako ekosystém
utvářený tisíci propletenci vzájemných vztahů mezi jeho lidskými i zvířecími
obyvateli, krajinou i infrastrukturou vystavěnou člověkem. Každý zde má své
místo, roli, význam – je to vlastně velice spletitý organismus s křehkou rovnováhou. Nikdo tu nejsme sami za sebe, naše činy ovlivňují stabilitu i rozvoj
celého ekosystému. Je naším cílem tento pohled šířit mezi Kbeláky a sami
v jeho duchu jednat ve věcech osobních i veřejných. Již naplánovaná nová
poměrně masivní výstavba v blízkosti ulice Polaneckého v nás vyvolává obavu, zda byla naplánována s ohledem na rozvoj infrastruktury, dostatečné
dopravní obslužnosti, kapacity školských zařízení, ale i čističky odpadních
vod, jejíž nedostatečná kapacita je už dnes doslova i přeneseně cítit.

Krátkodobé cíle (2018–2022)
● REGULACE VÝSTAVBY:
Na základě aktualizované demograﬁcké studie vypracujeme plán rozvoje MČ.
Přírodou rozumíme nejen parky a lesy, ale také pole a fungující zemědělskou krajinu.
Proto prosadíme regulaci výstavby, především té developerské. Budeme podporovat
pouze menší projekty s kvalitním návrhem infrastruktury, veřejného prostoru a objektů. Nepřejeme si ve Kbelích sídliště s výškovými budovami (jako např. v sousedních
Letňanech), které svým uspořádáním reprezentují dobu dávno minulou. Zaměříme se
na budoucí využití pozemků PALu a zejména Leteckých opraven. I přes tento náš neměnný postoj se již teď mnohá budoucí výstavba odvrátit nedá a je třeba se zaměřit
na doplnění chybějící infrastruktury – jedním z prvních projektů by mělo být rozšíření
zdravotního střediska, zkapacitnění čističky a revitalizace odpadních vod, rozšiřování
obchodů a kapacit školských a sportovních zařízení.
● DOPRAVA:
Naši podporu má především vlaková a městská hromadná doprava. Pokusíme se
přispět k eliminaci problémů spojených s dopravní bezpečností a dopady provozu na
nedalekém Pražském okruhu (výstavba protihlukových valů mezi Kbely a Satalicemi).
Budeme řešit špatnou situaci co se týká dopravy v klidu (parkování) v nově vystavěných
čtvrtích (Pod Nouzovem). Budeme hledat řešení ohledně vznikajících dopravních zácp
v ranní špičce (Žacléřská, Mladoboleslavská, Semilská). Budeme požadovat revizi jízdních řádů autobusů MHD, stávající zpožďování linek není únosné, stejně tak přeplněnost některých autobusů. Zasadíme se o další zkulturnění veřejného prostoru a obecního mobiliáře, zejména autobusových zastávek. Zdvoukolejnění kbelské trati podpoříme
jen a především za podmínek elektriﬁkace tratě a s ní spojeného snížení hluku, a zárověň nezvýšení intenzity nákladní vlakové dopravy. Nová kapacita trati by tak měla být
použita pro osobní vlaky, čímž se sníží interval spojů. Vedle modernizace trati je taktéž
důležité nasadit nové vlakové soupravy o dostatečné kapacitě.
● LESOPARK, PAL a LETECKÉ OPRAVNY:
Chceme zachovat letňansko-kbelský lesopark, za nějž jsme bojovali, ve stávající
podobě, tedy bez narušení navrhovanými komunikacemi. Lesopark chceme naopak dále rozšířit směrem na Čakovice a doplnit o místa vhodná pro sport a odpočinek
(venkovní posilovny a sportoviště, dětská hřiště, altány a relaxační zákoutí). V následujícím období považujeme za zásadní věnovat se situaci okolo areálu PALu a Leteckých opraven a hledat řešení k jejich budoucímu efektivnímu využití, které by měly být
k užitku všem Kbelákům. Nedopustíme, aby tovární haly ve Kbelích zatěžovaly Kbeláky
exhalacemi nebo hlukem, případně nadměrnou nákladní dopravou více než doposud.
● PO „ZELENÝCH” STEZKÁCH DO OKOLÍ:
Budeme pokračovat v již započatém záměru propojení Kbel stezkami s našimi
sousedy z okolních obcí. Chůzí či jízdou po takových stezkách se vám, kromě setkání
se sousedy, otevřou nové výhledy, kterých si při jízdě autem nestačíte všimnout. Prosadíme vybudování bezpečné stezky ze Kbel do Ctěnic pro pěší a cyklisty.

Dlouhodobé cíle (2022–2026)
● VÝCHOVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Dlouhodobě podporujeme a chceme také dále spoluvytvářet a nabízet projekty
a akce utvářející vztah k přírodě kolem nás a to zejména u těch nejmladších
Kbeláků (MŠ, ZŠ). Vítáme snahy o šetrný vztah k přírodě, zelenou u nás mají zahrádkáři
i rozšíření komunitní zahrady v prostoru nově vzniklého „Pralesa“ za tratí. Máme několik nápadů ohledně zkrášlení prostoru okolo kontejnerů na odpad – kvetoucí popelnice
obestavěné trelážemi a motivační projekty pro Kbeláky, kteří udržují pořádek v okolí
svých domů. Podpoříme vznik přírodního koupaliště – přirozeného biotopu s možností
koupání a sportovního vyžití.
● KBELY – „COOL VESNICE” NA OKRAJI PRAHY:
Budeme ze všech sil bojovat, aby naše městská část zůstala obklopena přírodou,
a ne betonem a asfaltem. Budeme bojovat za zachování stávajících půdních fondů
a zeleně. Nenecháme Kbely srůst s Prahou a vždy budeme bojovat za „zelené Kbely”, klidné místo k bydlení obklopené přírodou. Zároveň však podporujeme moderní
trendy realizované jinde v Evropě a nebojíme se zapojení moderních technologií (např.
zajistíme položení optických kabelů ke každému domu ve Kbelích pro vysokorychlostní
internet).

IV. KBELY – PROFESIONÁLNÍ A OTEVŘENÉ
Sebelepší program a ideály jsou naprosto k ničemu, jsou-li prosazovány svrchu a necitlivě. Od svého vstupu do kbelské komunální politiky razíme principy otevřenosti, transparentnosti a slušného jednání. Nejde nám o politiku
jako takovou, ale o Kbely – snažíme se reagovat na podněty všech Kbeláků
a neuzavírat se ani komunikaci o nepříjemných tématech. Věříme, že s tímto
přístupem nám ve Kbelích bude lépe.

Krátkodobé cíle (2018–2022)
● PODPORA ODBORNÍKŮ:
Budeme prosazovat, aby poradní orgány obce měly otevřená zasedání a byly složeny

z odborníků. Chceme otevřít veškerou činnost úřadu a jeho komisí (školství, dopravy, sportu atd.) občanům Kbel. V současné době některé poradní orgány obce vedou
úředníci, kteří to někdy dělají s nadšením, ale jednotlivým problematikám profesně ne
úplně rozumějí. Navíc jednání nejsou občanům otevřená, což považujeme za naprosto
nevhodné. Naším cílem je motivovat naše spoluobčany k iniciativě, nápadům a spolupráci při řešení jednotlivých akcí či projektů. Ve Kbelích žije mnoho odborníků, jejichž
pomoci při rozvoji naší městské části bychom chtěli intenzivně využívat. Stejně jako
doposud budeme vždy zastávat neútočnou a poctivou koncepční práci bez skandálů
či zákulisních her. Před volbami jsme již zveřejnili povolební strategii, které se budeme
bez výjimek držet.
● TRANSPARENTNOST:
Zasadíme se o včasné, viditelné a objektivní zveřejňování dokumentů a informací, o které mají Kbeláci zájem. Budeme prosazovat elektronické vyvěšování zápisů
z komisí, zasedání zastupitelstva a rady MČ tak, aby byly všem Kbelákům snadno dostupné. Ze zasedání zastupitelstva chceme pořizovat videozáznamy, které budou ke
zhlédnutí on-line.
● BEZPEČNOST VE KBELÍCH:
Chceme důsledně zmapovat a minimalizovat rizika ohrožující zdraví a bezpečnost Kbeláků. Nemáme na mysli jen kvalitní práci městské policie na poli veřejného
pořádku, kterou považujeme za samozřejmost, ale i revize přítomnosti škodlivých materiálů ve starší obecní zástavbě (radon, azbest) a odstranění jejich případných negativních dopadů. Zároveň se chceme zaměřit na monitorování negativního vlivu rostoucí
dopravy a hluku z ní plynoucího. Chceme si posvítit na rostoucí nelegální ubytovací
zařízení ve Kbelích.

Dlouhodobé cíle (2022–2026)
● SLUŠNÁ KONCEPČNÍ PRÁCE:
I dále se budeme snažit aktivně proměňovat politickou kulturu ve Kbelích. V současné době vedení městské části jedná často v krátkodobém horizontu jednoho volebního období a navíc je veškeré rozhodování spojeno ne s dělbou odpovědnosti, ale
s jedinou osobou – starostou. My však věříme v sílu týmu a důvěry ve své podřízené.
Nebráníme se komunikaci se všemi bez rozdílu, chceme spojovat a ne rozdělovat. Totéž
budeme vyžadovat od zaměstnanců úřadu, ředitelů příspěvkových organizací a dalších
vedoucích pracovníků ve službách naší městské části. Chceme se zasadit o rovné podmínky pro podnikání v obci (např. pronájmy) a transparentní výběrová řízení.
● REFORMA ÚŘADU:
Budeme trvat na jasném oddělení politických reprezentantů ve vedení obce od
úředníků. Chceme nadstranické a odborné složení zaměstnanců úřadu MČ. Na klíčových místech chceme vidět nezávislé profesionály. Jen tak budou občané motivováni se
podílet na správě „veřejných věcí“. V případě volebního úspěchu budeme zastávat princip propojení starého s novým, naším cílem je stabilita, nejsme pro revoluce či duhové
koalice proti nejsilnější straně.
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