2/2022

Marek Ovečka, někdejší starosta MČ Kolovraty
Milí přátelé, Sdružení Naše Kolovraty se starostou Tondou Klecandou stojí v čele Městské části Praha-Kolovraty
už dvě volební období. A že to dělají dobře, vidíme všude kolem nás. Starosta Tonda Klecanda a jeho tým
dokázali rozdmýchat a udržet chuť něco pro druhé a s druhými dělat. A tak je to nejen vedení obce, ale i mnoho
kolovratských občanů, kdo se podílejí na rozvoji naší městské části a na jejím životě. A jsou vidět zcela konkrétní
výsledky. Nová škola a školka, kolovratské koupaliště, klubovny a činnost kroužků pro děti v rámci DDM,
rozšíření hasičské zbrojnice a podpora Sboru dobrovolných hasičů, nová cyklostezka, trvalá péče o kolovratské
pěší okruhy a celá řada nejrůznějších společenských a kulturních aktivit včetně mnoha krásných akcí v Infocentru s knihovnou, jsou pouze nejviditelnější výsledky dlouhodobé práce. Teď máme před sebou komunální volby
2022 a opět budeme vybírat, kdo bude stát v čele naší obce a kdo a s jakým týmem se bude starat o další život
a rozvoj Kolovrat a Lipan. A já jsem přesvědčen, že Sdružení Naše Kolovraty se starostou Tondou Klecandou
ukázalo, že to umí. A že je v zájmu nás všech, aby v tom pokračovali. Takže je budu volit a věřím, že Vy také.
Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
Pana starostu Antonína Klecandu už znám pár dlouhých let. Naplňuje to, co je pro mě velmi důležité - spolupráce. Týmovost. Hlavně u větších projektů je opravdu důležitá. Kdyby obce nebo kraje nespolupracovaly, tak by
některé projekty nikdy nevznikly. Například naše společná krásná cyklostezka z Mnichovic do Kolovrat, která
byla otevřena začátkem končícího volebního období, je příkladem několikaleté spolupráce od studie až po
realizaci. Praha i Středočeský kraj nutně potřebují nové školy, jak mateřské, tak základní, ale i střední. Obdobně,
jako je prosazuji já ve Středních Čechách, tak je prosazuje pan starosta Klecanda v Praze. Doufám, že uspěje ve
volbách a díky spolupráci budeme mít pro děti dostatek míst ve školách, ale vznikne i řada dalších užitečných
projektů.
Ing. Ladislav Kos, senátor
Kolovraty považuji za nejlepší místo k bydlení v jihovýchodní části Prahy. Snadná dostupnost centra vlakem,
blízkost přírody a k tomu skvělý starosta Antonín Klecanda. Své městské části se opravdu věnuje, jak jsem měl
možnost poznat při připomínkování protihlukových opatření úseku 511 Pražského okruhu, snaze aby Kolovraty
nebyly zasaženy masivní bytovou zástavbou nebo při odstraňování deﬁcitu ve školství. Koupaliště postavené za
jeho starostování pak Kolovratům závidí široké okolí. Antonín Klecanda je prostě starosta, který se stará.
Anna Halmanová, někdejší zástupkyně starosty MČ Praha Kolovraty
Jmenuji se Anna Halmanová a přestěhovala jsem se do Kolovrat před 27 lety z centra Prahy. V té době to byla
rozvíjející se vesnice. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem si zvykla žít úplně jinak než v centru. Mám tři děti.
V Praze jsem byla zvyklá s nimi trávit odpoledne v Grébovce, sedět na lavičce a ostřížím zrakem je sledovat.
V Kolovratech se všechno změnilo: Děti si po škole hrály venku. Znaly jeden druhého. Lidé se na ulici zdravili.
V obchodě mě znali jménem. Lidé si povídali. Časem se mnoho věcí přidalo. Je jich hodně a tak uvedu pro mě
ty hlavní: Mám kde chodit, běhat a cvičit. Začalo tady být vše, co jsme k životu s rodinou potřebovali. Jsme
v přírodě a přitom ve městě. Abych také přiložila ruku k dílu, pracovala jsem osm let jako zástupce starosty. Žiji
zde moc ráda. K tomu, aby tady bylo stále hezky, potřebujeme lidi, kteří budou pro Kolovraty pracovat, reagovat
na potřeby zvětšující se městské části. Proto budu volit Naše Kolovraty.

důležitých projektech, což máme moznost vidět a zažívat každý den jako občané Kolovrat. Jako starousedlík
jsem maximálně spokojen s tím, jakým směrem se naše vesnice ubírá, a můžu s klidem říct, že v dnešním
politickém marasmu jsem hrdý na svého starostu.
Michal Oplt, zastupitel MČ, SNK Sousedé 2014
Bude tomu již dvacet let, co v Kolovratech bydlím. Za tu dobu jsem zde mnoho viděl a zažil, a to nejenom jako
běžný občan, ale i jako starosta dobrovolných hasičů, člen zásahové jednotky a poslední čtyři roky taktéž
zastupitel MČ. Za tuto dobu prošly Kolovraty bouřlivým rozvojem a pouze díky stávajícímu vedení zde nestojí nové
mnohopatrové obytné domy, které by přinesly další stovky a stovky obyvatel včetně dětí. Tento pro MČ
nebezpečný trend odstartovalo předchozí vedení obce pod taktovkou ODS, kdy pokoutně vydávalo výjimky
a umožnilo tím výstavbu, která neměla adekvátní odezvu v infrastruktuře obce. Díky tomu si mnoho lidí, včetně
mě, na vlastní kůži vyzkoušelo, jaké to je vozit děti do soukromých školek hodně kilometrů a platit za to opravdu
velké peníze. Podobná situace se opakovala s odchodem kolovratských dětí na druhý stupeň ZŠ. Rodiče trnuli,
jestli se jejich děti dostanu do Uhříněvsi, nebo kam vůbec budou chodit. Neměli bychom zapomínat jména lidí,
kteří aktivně vystupovali a činili kroky proti výstavbě druhého stupně ZŠ (do značné míry úspěšně) u nás
v Kolovratech. Tito stejní lidé aktivně vystupovali i proti dalším projektům, jako byla cyklostezka do Říčan nebo
nové koupaliště. Zde se jim tolik jako se školou nedařilo. Jména těchto lidí uvidíte na volebním lístku ODS
Kolovraty. Tato strana ve svém letáku zmiňuje, že podpora hasičů je samozřejmostí. Nevěřím jim. Moje
zkušenost jako aktivního člena jednotky je zcela opačná. Za předchozího vedení obce se látaly pouze největší
problémy, ale rozvoj jednotky nebyl téměř žádný. S příchodem pana starosty Klecandy se situace naprosto
otočila. Jednotka si za tuto dobu prošla velkou modernizací výzbroje, má novou cisternu místo zastaralé Tatry
a druhá nová výjezdová CAS přijede během několika týdnů. Také se podařilo přestavět hasičskou zbrojnici, aby
vyhovovala novým potřebám. Toto jsou věci, které byly za předchozího vedení obce naprosto nevídané. Nevěřte,
prosím, planým slibům lidí, kteří sledují zejména svoje zájmy, ale rozhlédněte se kolem sebe a řekněte si sami,
jestli je potřeba něco měnit. Neříkám, že je vše dokonalé, ale je tu něco tak špatně, že chceme riskovat změnu?
JUDr. Monika Emanuelová, právnička
V Kolovratech žiji 12 let. Dokáži tedy zhodnotit změny, které v posledních letech nastaly. Dostavba nové budovy
mateřské školky a hlavně vybudování druhého stupně základní školy, na který netrpělivě čekaly v zásadě generace rodičů a žáků. Musím také ocenit vybudovanou cyklostezku, která mi původně připadala jako zásah do krajiny,
ale její přínos pro rekreaci a propojení s ostatními obcemi Ladova kraje je nesporný. Sympatické je mi i dosavadní důsledné plnění cíle k zachování charakteru Kolovrat jako obce s převážně nízkopodlažní výstavbou. Viditelná
je také snaha zajistit co nejmenší dopady okruhu na naši obec s tím, že všichni asi chápeme, že pro celkovou
obslužnost metropole je nezbytný, ale postihne právě nejvíce obce na okraji velké Prahy. Naše Kolovraty mají za
sebou nesporně úspěchy při zlepšování života v naší městské části. A to je právě dle mého názoru klíč správné
komunální politiky – rozumět, udržovat a zvelebovat místo, kde nejen pouze bydlíme, ale žijeme své šťastné
příběhy.

František Šlingr, bývalý zastupitel MČ Kolovraty
Tak jako před čtyřmi roky i tentokrát si dovolím, jako bývalý zastupitel a rodák Kolovrat, přidat pár slov ohledně
spolku Naše Kolovraty. Nemyslím, že je potřeba zde vypisovat všechny změny, které nastaly za posledních osm
let – osobně se domnívám, že se stačí podívat kolem sebe a každý si udělá obrázek sám. Dnes jsem vedl svého
sedmiletého letého syna do školy, již čtvrtého školáka v Kolovratech. Všechny tři první děti musely na druhý
stupeň do Uhříněvsi, ale to se letos mění – osobně si troufám říci, že nebýt urputného starosty, kterého v obci
máme, který se nenechá odradit, by i náš sedmiletý letý syn za pět let musel do školy dojíždět někam jinam.
Opravdu si myslíme, že to, že jsou Kolovraty obcí kde připadá na jednu rodinu tolik dětí, jen náhoda? Já docela
určitě ne! Je to o komplexnosti této obce, která nabízí kvalitní zázemí pro život a prostor pro využití volného času
pro rodiny s dětmi. Myslím, že se v obci sešlo spousta fajn nových lidí, ať už co se týče těch, kteří sedí na úřadě,
tak těch, kteří s úřadem spolupracují a úřad jim v jejich aktivitách dokáže podat pomocnou ruku. Přeji tedy
Tondovi a spolku Naše Kolovraty úspěch do těchto voleb, aby měl možnost naši obec dále rozvíjet tím správným
směrem.
Jitka Kadlecová, provozovatelka obchodu se zdravou výživou Medunka
Před deseti lety jsem byla u zrodu občanského sdružení (nyní spolku) Naše Kolovraty. Původním cílem nebylo
založit politický subjekt, ale zejména podpořit tehdejšího ředitele základní školy v nelehké situaci. To, že
nakonec Naše Kolovraty kandidovaly do zastupitelstva, bylo přirozené vyústění sledu událostí. Místní občané je
tehdy ve volbách podpořili, takže dnes Kolovraty vedou lidé, kterým skutečně záleží na tom, aby se obec
rozvíjela. Když se rozhlédnu kolem, je to vidět - je tu vše, od občanské vybavenosti, přes kulturu, až po přírodu.
Máme vedení obce, které komunikuje, které je vstřícné a spolehlivé. Skutečně přeji naší městské části, aby SNK
- Naše Kolovraty v blížících se komunálních volbách obhájilo svoji pozici a nadále mohlo pokračovat v práci pro
obec.
Zdena Faloutová, kadeřnice
V Kolovratech žiji a pracuji prakticky celý svůj život a jsem za to moc ráda. Blízkost přírody, vycházkové okruhy,
nová cyklostezka, kterou pravidelně využívám při svých výletech na kole, srdeční lidí všude kolem, krásná nová
školka pro má vnoučata, možnost vyřídit téměř vše, co je potřeba... To všechno dělá z Kolovrat opravdu báječné
místo k žití. Vnímám současně, že se mnoho dobrého udělalo zejména za posledních osm let, a proto budu
znovu volit Naše Kolovraty!
Adam Komárek – cestovatel a Kolovratský rodák
Jako malý kluk si pamatuju Kolovraty jako vesnici na periferii zájmu, bez veřejné kanalizace a infrastruktury.
Dnes se jedná o jedno z nejpříjemnějších míst pro život v okolí Prahy. Dosáhnout tohoto cíle nebylo v dlouhodobém meřítku jednoduché. Za předchozího starosty Habarta se spíše udržovala práce jeho předchůdce. Poté, co
nastoupil Antonín Klecanda, se spousta věcí ve vedení úřadu zefektivnila a začalo se pracovat systematicky na
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Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a máme před sebou další rozhodování o tom, komu svěříme správu naší obce.
V posledním předvolebním čísle našeho občasníku proto tradičně dáváme prostor našim kandidátům, aby Vás mohli
seznámit se svými představami a sdělili něco o sobě. Některé z nich už pravděpodobně znáte. Buďto z osobního
života nebo proto, že byli zastupiteli v minulých obdobích.
U těch můžete posoudit slova s činy. Nové tváře na kandidátní listině jsou pak lidé, kteří už nyní přispěli různou
formou ke zlepšení života v naší obci, akorát nebyli tolik vidět. Ti přinášejí další energii a nové pohledy na správu
obce. Ač se jedná o lidi různých profesí a zájmů, všichni mají jedno společné – vizi, kam by Kolovraty měly
směřovat.

Program pro volební období 2022–2026
Budeme pokračovat v rozjetém projektu výstavby nové školy s druhým stupněm tak, aby byla otevřená co
nejdříve. Pro nynější nové třídy v dřevostavbách máme připraveno další využití.
Zrealizujeme komunitní centrum nad Restaurací U Boudů. Toto komunitní centrum bude pro všechny
spolky a všechny věkové skupiny.
Projekt výstavby dostupného bydlení dotáhneme k realizaci.
Zrealizujeme projekt protihlukových valů se zalesněním směrem k pražskému okruhu R511.
Rozšíříme vycházkové okruhy.
K rybníku pořídíme aerátor, aby byla voda lépe prokysličená a ve velkých horkách neumíraly ryby.
Budeme dále posouvat propojení Kolovrat a Lipan nejen chodníkem a cyklostezkou.
Budeme udržovat a pracovat na rozšíření lesoparků, sportovišť a dětských hřišť.
Kolovraty vnímáme jako suverénní městskou část a jako takovou bychom ji chtěli udržet.
Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti budov.
Budeme podporovat komunitní sdílení energie tak, aby přetoky z místních solárních panelů
(např. z mateřské školy) mohli využít občané Kolovrat.
Chceme i nadále rozšiřovat aktivity a zázemí pro seniory.
K nové výstavbě v naší městské části hodláme přistupovat citlivě. Nadále se budeme snažit zabránit
velkým developerským projektům, které by MČ zahltily.
Budeme i nadále podporovat hasiče a městskou policii.
Ještě letos představíme nové auto pro hasiče.
Sportovní a kulturní aktivity pro děti i dospělé jsou pro nás i nadále prioritou.
Podpoříme místní podnikatele a spolky.
Rodinám přispějeme na kroužky a sportovní aktivity dětí.
Zajistíme, aby nový Metropolitní plán byl pro Kolovraty přínosem.
Pokusíme se nadále iniciovat změnu legislativy tak, abychom měli možnost úsekového měření.
Připravíme prostor pro další lékařské ordinace.
Připravíme projekt družstevního bydlení, tak aby mladí lidé nemuseli odcházet z Kolovrat.
Budeme pokračovat v digitalizaci městské části. Zprovozníme aplikaci na hlášení závad a usnadnění
komunikace mezi občany a radnicí.
Nadále budeme využívat dotace EU a národní dotace v maximální možné míře.
Nadále budeme podporovat modro-zelenou infrastrukturu a naplňovat klimatický plán hl. m. Prahy.
Vytvoříme programy pro neformálně pečující. Člověk se nejlépe cítí tam, kde většinu života žil, proto
připravíme programy pro neformálně pečující, aby lidé ve svém pokročilém věku mohli zůstat doma.
Vytvoříme projekt, aby z návsi Na Viničkách u infocentra s knihovnou vytvoříme příjemné, celistvé
a funkční centrum Kolovrat.
Vystavíme cyklostezku v Kolovratech, aby došlo k propojení cyklostezek směřujících z Říčan a Uhříněvsi.
Zvýšíme bezpečnost dopravy v Kolovratech (např. ulici K Říčanům)
Dokončíme rozšíření kolovratského hřbitova. Součástí budou nejen místa pro klasické hroby a pro urny,
ale i rozptylová loučka a pohřbívání ke kořenům.
V oblasti hřbitova vybudujeme venkovní kapli a venkovní rozlučkové místo.
U hřiště Na Července vybudujeme sportoviště (vč. atletické dráhy), které bude dopoledne pro školy, po
obědě pro sportovní kroužky a večer pro všechny.

Kandidáti
Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda (41)

Bc. Daniela Francová (45 let)

Ing. Jiří Kubias (51)

Jsem ženatý a mám tři dcery. Vystudoval jsem tři vysoké školy se zaměřením na
pedagogiku a sociální práci. Kolovraty jsem znal od útlého věku, kdy jsem sem jezdil
se skauty. S manželkou jsme si je vybrali ke společnému životu pro jejich klidnou
polohu, nově vysazovanou zeleň, velké množství aktivit nejen pro děti a dobrou
dostupnost do centra Prahy. Všechny tyto vlastnosti Kolovrat jsem se nyní snažil osm
let rozvíjet. Vysadili jsme nové stromy, povedlo se nám zajistit více vlakových
a autobusových spojů, působí zde DDM. Před čtyřmi lety jsem slíbil, že v dalším
období slavnostně otevřeme nové třídy mateřské školy a druhý stupeň základní školy.
To se nám povedlo. Před osmi lety jsem psal, že v následujícím období se chci
věnovat získávání dotací pro Kolovraty a rovněž tento slib aktivně plním. V dalším
volebním období bych rád pokračoval ve funkci starosty a zároveň se stal zastupitelem Prahy. V předchozích volebních obdobích bylo vidět, jak starostové, kteří jsou
v zastupitelstvu Prahy, mají lepší pozici v prosazování zájmů svých městských částí
(např. Mgr. Čižinský, RNDr. Plamínková, Ing. Martan atd.). Rád bych vystavěl
komunitní centrum a novou základní školu. Současné pavilony druhého stupně
bychom pak využili pro volnočasové aktivity.

Pracuji jako dětská sestra na dětské klinice ve VFN na oddělení Intenzivní péče.
V Kolovratech bydlím se svými dvěma syny čtvrtým rokem. Pocházím z východních
Čech a v Praze žijeme dvanáct let, ale teprve tady v Kolovratech se cítíme opravdu
doma. Jsem ráda, že děti můžou chodit do školy přímo tady v místě v bydliště, že je
pro ně v Kolovratech dostupné velké množství kroužků a mimoškolních aktivit, že si
zde můžeme dojít nakoupit, na poštu atd. Kolovraty jsou pro mě místem, kde se
podařilo skloubit venkovský klidný styl života s dobrou dostupností služeb, obchodů,
knihovny, lékařů školky a školy. Chtěla bych, aby i v budoucnu byly všechny tyto
služby pro obyvatele Kolovrat dobře dostupné a kvalitní. Ráda bych se věnovala
oblasti zdravotní, sociální a školství. Tyto obory jsou mi díky mému povolání blízké.

Jsem ženatý a mám dva syny. Do Kolovrat jsem se přistěhoval před 28 lety, moje
žena se zde narodila. Mohu tak sledovat vývoj Kolovrat v delším časovém období.
Obdivoval jsem rozvoj obce v devadesátých letech a byl zklamán stagnací po roce
2010. Od roku 2014 vnímám opět oživení obce a zlepšení služeb občanům. Za velké
plus pokládám zejména kolovratské koupaliště, rozšíření základní školy o druhý
stupeň a podporu spolků i jednotlivců, kterým jde o zlepšování kvality života v naší
obci. Po dobu svého mandátu chci přispívat, vzhledem ke své profesi projektanta ve
stavebnictví, k efektivnímu řešení agendy v oblasti výstavby a dále k podpoře spolkového života.

Doc. Ing et Mgr. Blanka Stibůrková, PhD. (51)
V Kolovratech žiji dvacet let a spolu s manželem jsme zde vychovali tři děti. Stále více
oceňuji přívětivou a bezpečnou atmosféru, sousedské soužití a blízkost přírody.
V posledních dvou volebních obdobích jsem působila jako zastupitelka a předsedkyně
ﬁnančního výboru naší městské části. Věřím, že změny, které se nám společně
povedly, ačkoli ne všechny rozsáhlé projekty jsou dokončené, přispěly k rozvoji
Kolovrat. Domnívám se, že motivace, aktivní podněty a úsilí spoluobčanů ovlivňovat
tvář veřejného světa a podílet se na veřejné správě je zásadní součástí občanského
života nejen v Kolovratech a Lipanech.

Miroslav Marinčič (36)
V Kolovratech žiji od narození, historie naší rodiny v Kolovratech sahá po několik
generací. Měl jsem a mám tedy tu čest pozorovat, kam Kolovraty a Lipany směřují. Po
úspěšných komunálních volbách před čtyřmi lety jsem se z pozice místostarosty mohl
na rozvoji a směřování naší městské části významně podílet. Ve funkci radního pro
územní plánování, majetek a bezpečnost mě čekala spousta výzev. Největší výzvou
pro mě bylo a je usměrnění rozvoje a zástavby Kolovrat v severovýchodní části.
Pamatuji Kolovraty jako malou vesnici a vnímám je tak i dnes, i když už v jiném
měřítku. Za zásadní vnímám udržitelný rozvoj Kolovrat. Výstavbě na severovýchodě
se vyhnout nemůžeme, ale můžeme udělat maximum pro to, aby byla v rozumné
míře, což se nám minulé čtyři roky, troufám si tvrdit, dařilo. Díky naší iniciativě se
pracuje na úpravě územního plánu, která snižuje zastavitelnost tohoto území,
dokončuje se územní studie, aby nové území bylo funkční i co se týče plochy zeleně
a veřejné vybavenosti. Velkou radost mám i z našich hasičů, kde zastávám funkci
jednatele. Naše jednotka má vyhlášenou pověst nejen v Praze. V minulých čtyřech
letech se povedlo díky získaným dotacím od Magistrátu hl. m. Prahy jednotku
podstatně zmodernizovat a dovybavit.

Mgr. Natálie Halmanová (34)
V Kolovratech bydlím téměř třicet let. Mám roční dceru a jsem ráda, že ji mohu
vychovávat právě tady. Předminulé volební období jsem byla zastupitelkou. Dvě
poslední volební období jsem předsedala kulturně-mediální komisi a právě z tohoto
postu jsem začala organizovat Kolovratský majáles a spoluorganizovat Kolovratský
parník, Dětský den aj. Před osmi lety jsem založila facebookovou stránku Obyvatelé
Kolovrat a Lipan, kde se mi podařilo vytvořit prostor pro sdílení informací. Ráda bych
ve svých aktivitách pokračovala a přispívala tak k příjemnějšímu žití v naší městské
části.

David Mašek (37)
Pracuji v IT jako vývojář informačních a analytických systémů a konzultant. V Kolovratech jsem prakticky vyrostl, prošel školkou, školou, skautem atd. Nastěhoval jsem se
před šesti lety a žiji zde s manželkou a synem. Žít v Kolovratech považujeme za
nejlepší rozhodnutí a život jinde si již neumíme představit. Minulé volební období jsem
působil jako zastupitel, předseda komise pro životní prostředí a člen kulturně mediální komise. Do Rady MČ jsem byl zvolen v polovině roku 2020, kde jsem začal
pracovat na digitalizaci úřadu a dohlížel na ﬁnance. V případě mého znovuzvolení
bych chtěl pokračovat na digitalizaci úřadu, zjednodušit vyřizování žádostí, a to
z domova a mimo pracovní dobu. Zpřístupnit a digitalizovat všechny důležité informace. Zpřehlednit stav ﬁnancí a majetku, protože ﬁnančně zdravá obec je dle mého
názoru to nejdůležitější. Další prioritou je péče o zeleň, ochrana životního prostředí
a výsadba ochranných pásů zeleně kolem plánované výstavby městského okruhu,
aby nedošlo ke zhoršení komfortu života v Kolovratech. Jako vedoucí mládeže hasičů
si cením práce s dětmi a mládeží, budu podporovat místní spolky a organizace,
sportovní a kulturní život a veřejný prostor, neboť to je to, co dělá obec obcí. Jako
důležité rovněž vnímám udržitelný rozvoj Kolovrat.

Jonáš Zejfart M.A. (28)
V Kolovratech jsem se narodil a vyrostl. Prošel jsem místní základní školou a po
absolvování gymnázia se věnoval studiu evangelické teologie na Univerzitě Karlově
a na Protestantské Teologické Univerzitě v Nizozemí. V současné době v Kolovratech
pracuji. Považuji za důležité, aby se Kolovraty rozvíjely a fungovaly jako moderní
(a digitalizovaná) městská část, aniž by ztratily to, čeho jsem si na nich vždy vážil. To
jsou přátelské sousedské vztahy a osobitý vesnický ráz. Svou prací chci přispět,
mimo jiné, k udržení vysoké kvality vycházkových okruhů, nicméně pozornost chci
věnovat také oblasti sociální péče. Kandidatura do zastupitelstva je pro mě snahou
alespoň částečně splatit krásná léta dětství, jež jsem zde prožil.

Mgr. Alena Kohoutová (47)
V Kolovratech bydlím 11 let, mám dvě vlastní a dvě nevlastní děti. Přistěhovala jsem
se z Prahy 6 a do Kolovrat se upřímně zamilovala. Je tu skvělá dostupnost velké řady
služeb a obchodů, kroužků pro děti, sportovního vyžití, je zde lékař, zubař, školka,
škola, vlak, autobus, příroda, milí a komunikativní lidé, kteří se na ulici zdraví,
a spousta kulturních a společenských akcí. Záleží mi na tom, aby se v Kolovratech
a Lipanech i nadále skvěle žilo a velmi ráda bych se aktivně do dalšího budování naší
městské části zapojila a přispěla k jejímu rozvoji svými zkušenostmi. Vzděláním jsem
právník, řadu let jsem pracovala na právním oddělení České pošty a poslední tři roky
jsem jej řídila. V Kolovratech několik let organizuji tzv. Swap u Zajdy (výměnný
obchod), jehož smyslem je snížení nové produkce věcí a tedy podpora ekologického
způsobu života. V nedávné době jsem zorganizovala petici proti stávající podobě
Metropolitního plánu ve snaze zabránit výraznému negativnímu zásahu do našich
životů vedením nové železniční trati, které by navíc znamenalo zničení Prknovky.
Ačkoli nejsem členem spolku Naše Kolovraty, ani žádné jiné strany, vážím si toho, že
mě vzali mezi sebe a kandidaturu mi umožnili. Osobně za velmi podstatnou považuji
podporu místních podnikatelů, ochranu životního prostředí, bezpečné silnice
a kulturní život v obci. O to vše budu usilovat a to vše podporovat.

Pavel Klikar (59)
Pracuji v Městské knihovně v Praze na pozici správce IT. V Kolovratech bydlím od
roku 2003 a přestěhovat se sem považuji za velmi dobré rozhodnutí. Jsem rád, že si
Kolovraty zachovávají svou atmosféru a nevznikají zde sídliště s anonymními
obyvateli. Pocházím původně z malé vesničky na Moravě, kde jsme si byli vždy se
sousedy blízcí. Jsem moc vděčný, že i přes to, že jsou Kolovraty součástí Prahy, tak
si zachovávají stejnou blízkost, jakou znám z dětství. Zároveň jsem moc rád i za zeleň
v Kolovratech, na kterou se nejraději dívám přes hledáček fotoaparátu, a pevně
věřím, že se bude dále rozvíjet. Rád bych se v nadcházejícím období věnoval kultuře
a sociální oblasti.

Ing. Petr Tůma, Ph.D. (49)
V Kolovratech bydlím od roku 2014 a jsem zde velmi spokojený. Oceňuji klidné
a přívětivé prostředí s možností mnoha výletů a vycházek do přírody a přitom dostupnost všeho, co potřebujeme. Buď tady, nebo dobře dopravně. Jsem přesvědčen, že
Naše Kolovraty vedou obec dobře a rád bych v tom kolegy podpořil. Mým oborem je
stavebnictví. Pro nadcházející roky považuju za nejdůležitější ochránit co možná
nejvíce z klidného prostředí před hlukem a dopravou souvisejícími s plány na dálniční
okruh, novou železniční trať i novou výstavbu. Bude třeba udržet maximum odhlučňujících opatření i současnou převážně nízkou výšku domů. Kromě toho chci přispět
např. k údržbě a rozvoji vycházkových okruhů, přípravě deﬁnitivní budovy pro druhý
stupeň ZŠ a k rozvoji spolků a zájmové činnosti.

Mgr. Vladimír Šedivý (53)
Pracuji jako daňový specialista, osm let jsem členem ﬁnančního výboru a v současné
době také zastupitel. Pokud bych měl zhodnotit uplynulé volební období, tak po těch
předchozích, kdy to na radnici i v zastupitelstvu dost vřelo, je současná atmosféra
v zastupitelstvu celkem klidná, konstruktivní a bez zbytečných emocí. Možná tomu
napomohlo i obtížné období způsobené koronavirovou epidemií, válkou na Ukrajině,
ekonomickou nestabilitou a dalšími s tím souvisejícími problémy, jejichž konec
a následky nikdo nedokáže odhadnout. Byl bych rád, kdyby i nadále probíhala jednání
na zastupitelstvu v obdobném duchu jako v posledních měsících. Co se hospodaření
naší městské části týká, jako člen ﬁnančního výboru jsem optimista. Přestože nás po
letech prosperity čeká ekonomický útlum, věřím, že se všechny rozjeté projekty
podaří zdárně dokončit a nadcházející volební období opět zvládneme.

Mgr. Kateřina Mikas Dipl.Ac. (47)
Jsem samoživitelka a starám se o svého jedenáctiletého syna. V Kolovratech žiji
s několikaletou přestávkou od svých 12 let. Společně s rodiči jsme sledovali dynamický rozvoj obce v 90. letech. Když jsme se do Kolovrat přistěhovali v roce 1987, byly
Kolovraty pouhou okrajovou částí Prahy bez jakéhokoliv občanského vybavení. Pod
vedením svědomitého a houževnatého vedení tehdejšího zastupitelstva se obec
proměnila v jednu z nejvyhledávanějších lokalit Prahy. V této usilovné práci pokračuje
i nynější zastupitelstvo pod vedením pana starosty Mgr. Klecandy. Vážím si příležitosti být členkou tohoto zastupitelstva. Než jsem se sama stala členkou, měla jsem
možnost pozorovat dění v obci skrze práci své maminky paní Zdeňky Musilové, která
působila v zastupitelstvu po dvě volební období. Uvědomila jsem si jaká komplexní
a zodpovědná práce to je. Ve svém první volebním období jsem vedla sociální
a bytovou komisi. Ráda bych tímto poděkovala za spolupráci svým kolegům. Byla to
doba velice náročná, a to hlavně pro naše seniory, kteří byli odloučeni od svých
příbuzných v obdobích s rigorózními proticovidovými opatřeními. Hned vzápětí
nastalo další neméně složité období agrese ze strany Ruska na Ukrajinu. Naše obec
se cíleně a s plným nasazením zúčastnila pomoci ukrajinským občanům prchajícím
před válkou. Je zde mnoho věcí, na které může být toto zastupitelstvo hrdé, nicméně
je zde několik projektů, které se ještě nepodařilo dotáhnout ke zdárnému konci přes
veškerou snahu. Toto bych ráda zdůraznila. Jedním z nich je výstavba dostupného
bydlení, které obci nabídne možnost přilákat mladé lidi z oborů školství, lékařství
a jiných oborů. Mým velikým přáním také je, aby v nadcházejícím volebním období
Kolovraty mohly konečně otevřít dveře vlastní dvoustupňové základní školy. Za tímto
projektem je již mnoho náročné práce a chybí jen málo k její realizaci.

Mgr. Matouš Vlčinský (52)
Pracuji jako šéfproducent klasické hudby v nejvýznamnějším českém vydavatelství.
Jsem hudebník a zpěvák a v posledních letech rozvíjím své kompetence také v oblasti
psychoterapie. Kolovraty jsou mi domovem už 22 let, obě moje dospělé děti tady žijí
od malička. Považuji za velké štěstí, že tady můžeme bydlet – na rozhraní pulsujícího
města a klidné přírody. Moci v zimě nazout běžky pár metrů od domu, v létě za pár
minut dojít do lesa či na polní cestu, za čtvrt hodiny ke krásnému potoku nebo
k biotopovému jezírku v Lipanech, to je luxus, který nemá většina obyvatel Prahy
a který jsem zvláště ocenil v období „covidové uzávěry“. Mám velikou radost, co
všechno se za dvě volební období podařilo uskutečnit SNK Naše Kolovraty v mnoha
oblastech, včetně zlepšení atmosféry a sousedských vztahů. Je tu prostor pro
pracovité lidi, kteří vnímají politiku jako službu. Kromě tradičního „půlnočního
zpívání“ o Vánocích se chci podílet na kulturním životě a rozvíjení historických
a duchovních tradic místa, kde společně žijeme.

Jakub Zajíček (32)
Jsem ženatý, mám jednoho syna a v Kolovratech žiji od narození. Naše rodina se zde
usadila a žijeme zde už po několik generací. V posledním volebním období jsem
působil jako člen kulturní komise. V Kolovratech se mi, od svých 18ti let, podařilo
uspořádat několik desítek společenských akcí, koncertů a festivalů. Velmi blízko
mám také k přírodě, proto bych se chtěl zasadit o to, aby se Kolovraty a hlavně jejich
okolí začaly ještě více zelenat. Více než 20 let jsem působil v Sokole Kolovraty, kde
jsem se věnoval nejen sportovním akcím, ale i zvelebování areálu a jiným společenským aktivitám. Na našem spolku si nejvíce cením toho, že většinu projektů, které
jsme si na každé volební období zadaly, byly z drtivé většiny zrealizovány. Proto jsem
se rozhodl znovu kandidovat. Vyzdvihl bych zhotovený druhý stupeň ZŠ a úžasnou
cyklostezku, která je často využívána a konečně nám umožnila bezpečně se dostat do
nedalekých Říčan a dále do Ladova kraje.

