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Dobrý den,

Naše Kolovraty: Sliby plníme již 10 let!

Kontaktní adresa: info@nasekolovraty.cz, www.nasekolovraty.cz, 
a FB Spolek Naše Kolovraty a SNK Naše Kolovraty

10 let

Spolek Naše Kolovraty vznikl před deseti lety převážně kvůli neutěšené situaci ve 
školství a vyhrocené situaci v kolovratské škole, která skončila odchodem ředitele 
Pavla Bednáře. 
Po druhém volebním období již máme školu s  dvěma třídami druhého stupně 
a v naší městské části připravujeme projekt zcela nové základní školy.

 zdravím Naše Kolovraty a všechny jejich příznivce. Asi před měsícem jsem byl pozván na 
hospodský kvíz do sálu U Boudů, abych podpořil družstvo Mladota. Akce se velmi zdařila, takže 
jsem ji zopakoval a přijel i se synem. Mezitím grilovaní pstruzi podávaní v předzahrádce byli vynika-
jící. 

 Během jednoho měsíce jsem byl v Kolovratech třikrát a před tím jsem se tam nedostal déle než 
půl roku. Potkal jsem tam spousty známých lidí různých věkových kategorií od bývalých žáků až po 
jejich prarodiče, bývalé kolegyně, jejich rodinné příslušníky a jiné obyvatele, se kterými jsem za 
dobu působení v obci přišel do styku. Pozdrav, úsměv, krátký srdečný rozhovor, a to i se žáky, které 
jsem v dobré víře trápil. Od jednoho stolu se ozvalo: „Hele, zmiják!“ Takže ani tento odstrašující 
příběh nebyl zapomenut. 

 Od zasvěcených jsem se dozvěděl, jak se rozrůstá kolovratská škola. Když jsem přišel v roce 
2001, bylo v ní 84 žáků (pozn. dnes 426 žáků). Součástí školy byla jídelna a vilka v zahradě za 
poštou, kde byla školní družina. Dle vzoru pana Misbichlera – kronikáře místních hasičů,  jsem vedl 
školní kroniku, zaznamenával podstatné změny v chodu školy a doplňoval fotodokumentaci. Dnes 
mně to vzhledem ke změnám, ke kterým došlo, připadá jak dávné legendy.

 No a najednou zpráva, že uplynulo 10 let od mého odchodu, abych přišel zavzpomínat. Tak to 
zase jo, je opravdu na co vzpomínat. To nepříjemné zůstalo jako trnaveček v patě, který v chůzi 
vůbec nebrání. Dává jen najevo, že je nejdůležitější vytřídit to podstatné pro život a ostatní nechat 

být, ono to samo vyhnisá. 

 Takže se těším na hřiště vedle U-rampy, kde 
to všechno začalo, s  rodiči a žáky u táboráku 
a kytary. Bylo to spontánní, příjemné a jak se 
ukazuje trvalé…

 S pozdravem Pavel Bednář
 13.6.2022

Vážené dámy, vážení pánové,
 blíží se komunální volby, ve kterých se Naše Kolovraty jako sdružení nezávislých kandidátů 
bude již potřetí ucházet o Vaše hlasy. Zároveň je to již 10 tet od doby, kdy byl Spolek Naše 
Kolovraty založen. Rádi bychom proto zrekapitulovali posledních 10 let a spolu s Vámi 
zavzpomínali, jakými proměnami Kolovraty v uplynulém desetiletí prošly. Tyto proměny by 
nebyly možné bez Vaší důvěry, kterou jste nám již dvakrát ve volbách dali a doufáme, že jsme 
Vás nezklamali. Víme samozřejmě, že je stále co zlepšovat a vítáme, když nám Vaše podněty 
dáváte vědět. Věříme, že společným úsilím dokážeme Kolovraty dále zvelebovat a učinit ještě 
lepším místem pro život nás všech.
 O úvodní slovo jsme požádali Pavla Bednáře, tehdy ředitele ZŠ Kolovraty, jehož příklad byl 
pro náš impulzem k založení Spolku před deseti lety.

 Ing. Jiří Kubias
 předseda spolku Naše Kolovraty

 Bývalý ředitel Pavel Bednář si vede velmi 
úspěšně na škole v  Říčanech, kde mimo 
jiné rozvinul projekt Geoparku, který mu 
zde nebyl původním vedením radnice 
umožněn. S  nynější paní ředitelkou 
Vladimírou Reinerovou má dobré přátelské 
vazby a mnohé třídy kolovratské ZŠ 
navštěvují geopark v Říčanech. 

 Nové třídy v  MČ Kolovraty pro osmé 
a deváté ročníky od září 2022

 Na jaře loňského roku jsme od Magistrá-
tu hl. města Prahy obdrželi dotaci na čtyři 
třídy pro druhý stupeň. Třídy byly vyprojek-
továny tak, aby po vzniku nové školy mohly 
sloužit Domu dětí a mládeže.

 Z budovaných tříd jsou dvě projektovány 
jako kmenové a dvě jako multifunkční. 
První rok budou sloužit čistě jako odborné 
a další rok i jako kmenové. Jedna třída je 
pro informatiku a jazyky, druhá z  odbor-
ných učeben pak pro přírodopis, chemii 
a fyziku. 

 Celkové náklady na výstavbu včetně 
projektu a vybavení jsou cca 28 milionů Kč. 
Součástí budovy nejsou jen třídy, ale 
i kabinety, toalety, šatny a propojení 
s  budovou, ve které se již učí. Jedná 
o dřevostavbu, a tak jde výstavba velmi 
rychle. 

 „Pevně věřím, že obdobně rychle se 
podaří začít stavět zcela novou základní 
školu, která sníží počet pracovišť 
a zvýší komfort pro učitele i žáky.“

Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V KOLOVRATECH

 MČ Praha-Kolovraty se dlouhodobě 
potýká s  nedostatkem míst ve škole
a s absencí úplného druhého stupně. Histo-
ricky bylo v městské části několik podkladů 
pro výstavbu školy od roku 2001. Velmi 
pěkná studie školy počítala s výstavbou za 
450 milionů korun bez DPH (a bez pozem-
ků), ale získat takovou sumu nebylo 
v  té době reálné. Varianta byla ve shodě 
s územním plánem, ale pozemky nebyly ve 
vlastnictví Prahy.

 Levnější varianta, která zde byla po 
předchozím vedení (2010), pak nezahrno-
vala školní tělocvičnu a jídelna s  kuchyní 
byly nerealizovatelné. Vzhledem k tomu, že 
stravovací zařízení mělo již plnou kapacitu, 
nemohli se v ní stravovat učitelé. Přístavba 
tříd bez školní kuchyně a jídelny tak nedá-
vala smysl. Ti, kteří jsou zasvěceni do 
problematiky, vědí, že jídelna s  kuchyní 
měla být původně v objektu, kde jsou nyní 
kontejnerové učebny. Bohužel předminulé 
vedení městské části neobjednalo nosné 
kontejnery, takže přistavět nad kontejnero-
vé učebny jídelnu s  kuchyní není možné. 
Navíc by to bylo jen polovičaté řešení, 
jelikož by žáci neměli kde cvičit. 

 Projekt z roku 2016 byl řízen OSI Magis-
trátem hl. m. Prahy (odbor investic) 
a počítal s výstavbou za nižší cenu, oproti 
velké studii. Projektovou dokumentaci pro 
základní školu vysoutěžila firma OBERMEY-
ER HELIKA, a.s., která na ní pracovala od 
listopadu 2016. V průběhu prací byly 
předloženy studie, z nichž jsme společně 
s magistrátem vybírali nejlepší variantu. Po 
výběru byla škola „rozkreslována“ 
a v  prosinci 2017 byl projekt podán 
k územnímu řízení na stavební úřad. Škola 
měla mít pět učeben prvního stupně, osm 
učeben druhého stupně, aulu, kabinety, 
odborné učebny, kuchyň, jídelnu, školní 
tělocvičnu a byt pro školníka. Celá škola 
byla řešena jako ovál s jedním podzemním 
patrem, přízemím a patrem. Měla zapadat 
do okolní zástavby, aby nevyčnívala nad 
rodinné domy v sousedství. 

 Výběr pozemku pro školu byl jednoznač-
ný, protože v  roce 2015 Praha žádný jiný 
pozemek neměla. 

 Původní doba zahájení výstavby byl 
rok 2019. Projekt byl představen jak při 
setkání s  občany, tak v  Kolovratském 
zpravodaji.

 Mnozí dotčení sousedé projekt konzulto-
vali a projektantům byly předávány připo-
mínky, které většinou zapracovali. Upravo-
vala se například cesta, parkovací místa, 
apod. Bohužel všechno zapracovat nešlo, 
protože některé požadavky šly proti sobě. 

A vzhledem k  odvoláním proti výstavbě 
není pro tuto školu dodnes územní rozhod-
nutí. Námitky proti výstavbě čehokoliv se 
bohužel stávají běžnou záležitostí. Je 
smutné, že je to i u tak důležitého objektu, 
jako je škola. Místní organizace ODS 
a Svobodných často napadají výběr místa 
pro tuto školu. 

 Zdědili jsme územní plán, který 
počítá s ohromnou výstavbou pro bydle-
ní. Kdyby byla realizována, tak je jasné, 
že by musely vzniknout dvě nové školy. 
Proto se snažíme, aby se Kolovraty 
rozvíjely výstavbou rodinných domů, ne 
bytových.

 O stavební povolení se na jednom 
pozemku snaží developer, který postaví 
cca 20 rodinných domů a na obdobně 
velkém pozemku chce jiný developer 
stavět 186 bytů. Rozdíl v nárůstu obyvatel 
je z  těchto čísel každému jasný. To, že 
zastavitelné pozemky budou zastavěné, je 
v  podstatě jasné, jen záleží jak rychle 
a jakou zástavbou. 

 To, že Kolovraty druhý stupen ZŠ potře-
bují, je známo již řadu let. Co však vyplynu-
lo až z  novějších demografických studií, 
byla potřeba dalších tříd mateřské školy.

 Jak je možné, že nová mateřská škola 
vznikla dříve, než škola základní?

 Majitelé pozemků, kde je nyní postavena 
mateřská škola, nám pozemky ochotně 
prodali. Děkujeme za vstřícné jednání.

 Školku od začátku připravujeme jako 
městská část. Dělali jsme soutěž na 
projektanta, připomínkovali jsme projekt 
a projednávali s  ředitelkou. Proto jsme 
přesně věděli, kdy bylo zažádáno o územní 
rozhodnutí, kdy o stavební povolení atd. 
V  průběhu projektu jsme připomínkovali 
mnohé věci, jelikož cíl byl, aby školka 
vyhovovala především dětem a ty v ní byly 
spokojené. Po získání všech povolení jsme 
zažádali o Evropské dotace z  programu 
Praha - Pól růstu. 

 Městská část Praha-Kolovraty začala 
pod naším vedením čerpat evropské 
dotace, stejně jako všechny obce, které se 
zdravě rozvíjejí a nestagnují. Rozvojem 
nemyslíme developerskou výstavbu, ale 
harmonický rozvoj městské části, kde je 
dostatek míst pro setkávání, procházky 

a vzájemné naslouchání. Mnozí se sice 
evropských dotací obávali, avšak naše 
zkušenosti jsou velmi dobré. 

 Nyní je mateřská škola rok v provozu 
a po mnoha letech byly přijaty všechny 
děti, které byly u zápisu.

DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

 V  naší městské části máme již delší 
dobu tři paralelní třídy (v některých letech 
i čtyři) na prvním stupni, a je tedy jasné, 
proč je druhý stupeň pro Kolovraty nezbyt-
ný. Školy v okolí jsou přeplněné. Jedinou 
variantou jsou pro kolovratské děti spádové 
školy v Uhříněvsi. Přestože jsou tyto školy 
kvalitní, při počtu 34 žáků ve třídě není 
výuka rozhodně ideální. 

 Vzhledem ke kladným zkušenostem 
s  vyprojektováním a výstavbou mateřské 
školy jsme se v  loňském roce rozhodli 
připravit další projekt základní školy. 
Projekt má stejné zadání, jako měl původní 
projekt MHMP, ale je na jiném pozemku.

 Vzhledem k  tomu, jak se vyvíjel 
projekt, který realizovala Praha, bylo 
jasné, že nemá cenu čekat, než se 
postaví nová škola, protože by žáci 
neměli kam chodit. Proto jsme se v roce 
2019 rozhodli postavit první čtyři třídy 
druhého stupně. Za necelý rok byl 
projekt dokončen a v  září 2020 jsme 
měli poprvé žáky druhého stupně 
v Kolovratech. Zkušenosti zaměstnanců 
školy jsou s  dřevostavbou výborné 
a zvláště provozní zaměstnanci si ji 
nemohou vynachválit ve srovnání 
s  kontejnerovými třídami. I proto je 
postavena a nyní dokončena druhá 
dřevostavba, kde zahájily školní rok 
osmé třídy. Jsou zde odborné učebny, 
které jsou dělány multifunkčně, aby 
z nich mohly být po dobu nezbytně 
nutnou i kmenové třídy a aby pak mohly 
sloužit pro volnočasové aktivity. 

Jsme tu s Vámi již 10 let, děkujeme za 
důvěru.

 Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
 starosta MČ Praha-Kolovraty



Jak šel v (Našich) Kolovratech čas

neformální vznik spolku, při příležitosti 
zorganizování pomoci bývalému řediteli 
Základní školy Kolovraty Pavlu Bednářovi

spolek zapsán do rejstříku
organizujeme různé akce, první 
Kol-or-běh

porvé pořádáme deskové hry v sále 
u Boudů
vydáváme první Občasník
nesouhlasíme s výjimkami pro výstavbu 
od Bemmettu – výstavba u Donáta
pomoc obci Kozárovice na Mělnicku – 
veřejná finanční sbírka na pomoc rodinám 
postiženým povodní v obci

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

poprvé Noc Kostelů v Kolovratech 
petice adresována primátorovi Tomáši 
Hudečkovi se žádostí o poskytnutí dotace 
ve výši 7 mil. Kč pro výstavbu nového 
pavilonu Základní školy v Kolovratech
Jdeme do voleb! Sestavili jsme kandi-
dátku a ve volbách jsme díky vám zvítězili

2014–2022 Pracujeme ve vedení 
Městské části Praha-Kolovraty

zakládáme obecní údržbu
zřizujeme volnočasový areál Za Brodem

zateplujeme Základní školu a měníme její 
systém vytápění 

zřizujeme obecní hrob
pořizujeme novou hasičskou cisternu

vybudovali jsme FitPark (venkovní 
workoutové hřiště)
společně s hasiči budujeme hřiště pro 
hasičský sport
zateplujeme multifunkční objekt s poštou 

zařídili jsme dotaci na kompostéry pro 
občany naší městské části 
na podzim jsme díky Vám opět zvítězili 
ve volbách

postavili jsme dřevostavbu pro šesté 
a sedmé ročníky

poprvé v historii Kolovrat otevíráme třídy 
druhého stupně 
zavedli jsme WiFi zdarma na zastávce 
vlaku, u úřadu a v Knihovně s infocent-
rem (dotace WiFi4EU) 
pořídili jsme elektromobily pro městskou 
část
proběhla rekonstrukce U-rampy
provedli jsme rekonstrukci policejní 
služebny
proběhla rekonstrukce kluboven za 
restaurací U Boudů, rozjeli se kroužky 
DDM
nefunkční restauraci jsme nechali 
předělat na moderní školní kuchyni 
s jídelnou

pokračujeme v digitalizaci - máme 
elektronickou úřední desku

připravujeme digitalizaci rozhlasu 
koncem srpna otevřeme druhou dřevo-
stavbu, tentokrát s třídami pro osmé 
a deváté ročníky

připravujeme výstavbu komunitního 
centra

oprava ulice Mírová
nové webové stránky
na křižovatku K Říčanům a K Poště 
necháváme dát STOPku a viditelnější 
značení
obnovujeme tradiční akci Kolovratský 
parník

pořizujeme novou multikáru a štěpkovač
z EU dotací

oprava ulice Nad Dvorem
kupujeme pozemky na výstavbu MŠ a ZŠ 

pořizujeme mapu bezbariérovosti naší 
městské části
opravujeme chodníky v mnoha ulicích
podařilo se nám získat pozemky pro 
rozšíření hřbitova
požární nádrž v Lipanech jsme nechali 
předělat na okrasné jezírko

rozšiřujeme hasičskou zbrojnici
na hřiště Sokola jsme nechali položili 
novou umělou trávu a zavlažování
instalujeme klimatizaci do DPS
cyklostezka z Kolovrat do Mnichovic

zrealizovali jsme rekonstrukci dvou kurtů 
a na celé ploše jsme nechali dát automa-
tické zavlažování 
provedli jsme kompletní rekonstrukci 
kolovratského koupaliště a vysoutěžili 
kvalitního provozovatele

otevíráme novou mateřskou školu

rozšiřujeme knihovnu s infocentrem 
o nové dětské oddělení
zařídili jsme dotace na rekonstrukci vily, 
ve které je ZUŠ
zařídili jsme dotaci na kompostéry pro 
občany naší MČ, na akcích jsme zavedli 
vratné kelímky
byli jsme jednou z mála MČ, kde se konal 
Dětský den v době covidových opatření

digitalizujeme úřad - můžete platit kartou


