Zpravodaj
K L Á N O V I C K Ý

KVĚTEN

2021

Očkování
ohrožených
dokončeno
Str. 4

CO VÁS ZAJÍMÁ:

Klánovická
spojka

Str. 3

KLÁNOVICKÝ TRH
ZAČÍNÁ 5. ČERVNA
Str. 6

C E NA K L Á N OV I C K É H O Z P R AVO DA J E V E VO L N É M P RO D E J I 10 K Č

O ČEM SE MLUVÍ:

Přímské
náměstí
DÍL ČTVRTÝ

Str. 8–9

ZEPTALI JSME SE:

klánovického
faráře na péči
o seniory
Str. 20

PŘEDSTAVUJEME:

La-Di-Da
fashion

Str. 11

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

2

KVĚTEN 2021

VILGUS
PETR

VILGUS

l tajemník Petr Vilgus požádal
Hasičský záchranný sbor o instalaci
„mluvících“ sirén a zapojení
rotační sirény na úřadu do
celostátního systému.

l starostka a tajemník vyzvali
vedení Horních Počernic k jednání
o případných změnách hranic.
l probíhá jednání s magistrátem
a Správou železnic o odkoupení
drážních pozemků okolo
nádraží. Jde zejména o plochy
okolo autobusové točny a ty,
na kterých stojí cyklostojany
a cykloboxy.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

l lampy veřejného osvětlení
umístěné okolo Haly starosty
Hanzala, Masarykovy základní školy
a na centrálním náměstí přejdou
po letech vyjednávání do správy
magistrátu.

TATO
A
NÁMĚSTÍ)

ONLINE

DISKUSE:

PETR

l místostarosta Jiří Bek,
radní Pavel Jaroš a tajemník
Petr Vilgus jednali s vedením
Šestajovic. Tématem byl dům
Integrovaného záchranného
systému (IZS) na severu
Klánovic, Klánovická spojka
a teoretická možnost převést
pod správu Klánovic území
okolo ulice Úprkova.

STRANA:

l starostka Zorka Starčevičová
vyzvala náměstka pražského
primátora pro životní prostředí
Petra Hlubučka k revizi rozsahu
maloplošných chráněných
území v obou částech
Klánovického lesa. Podnět
směřoval k tomu, aby se
přírodní památky a rezervace
rozšířily na větší oblast.

Z

Z kanceláře úřadu:

PŘEVZATÉ

dalších jeho členů. Dovolba se
uskuteční na některé z příštích
schůzí zastupitelstva.

FOTO

l přijalo rezignaci předsedy
Kontrolního výboru a několika

l potvrdilo
smlouvu se
společností
Cinderella na
výstavbu třiceti
pěti domů, která
byla původně schválena bývalou
radou MČ v roce 2017.

G L AT S C H / P I X A B AY;

l v upravené podobě schválilo
smlouvy s provozovatelem KC
Beseda.

l schválilo rozpočtová opatření,
která navýší letošní rozpočet
o necelých 8 milionů Kč.

e zveřejněné dokumentaci
přistoupila městská část velmi
aktivně a s pomocí odborníků
zpracovala třicetistránkové vyjádření
k dokumentaci tohoto záměru.

BRUNO

l projednalo žádosti o příspěvky
pro místní pro spolky.

K

KYTICE:

Zastupitelstvo městské části:

Dálniční přivaděč pod názvem Klánovická spojka
má významný vliv na životní prostředí. Záměr proto
prochází procesem odborného posouzení EIA.

ZASTUPITELSTVO:

l opět potvrdila nesouhlas
s projektem bytového domu
Klánovické terasy, jehož mohutná
hmota na Slavětínskou nepatří.

MARCUS;

l vyjádřila nesouhlas
městské části s předloženou
dokumentací dopadu Klánovické
spojky na životní prostředí.

Klánovická spojka

STUDIO

l zveřejnila záměr na prodej
vraku hasičského auta, které
loni havarovalo.

FOTO:

Závěrem vás srdečně
zvu na PŘIPOMÍNKU
76. VÝROČÍ KONCE
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
v sobotu 8. května
od 17 hodin.
Bude se konat u pomníku za
kostelíčkem jako obvykle.
vaše starostka Zorka Starčevičová

l schválila vyhlášení konkursu
na uvolněné místo ředitele
klánovické základní školy.

(PŘÍMSKÉ

Další dobrá zpráva je, že jsme
za městskou část podali velmi
kvalitní připomínky k dokumentaci
EIA ke Klánovické spojce. Námitky
podali také občané a zdá se, že
Středočeský kraj začíná brát naše
požadavky vážně.
Jsem optimistkou i ohledně
zkrášlování Slavětínské. Narcisy
kvetou a brzy najde vhodné
umístění i metalový box doručovací
služby tak, aby nerušil vzhled ulice.

KLÁNOVICE PŘIPOMÍNKOVALY DOKUMENTACI EIA K ZÁMĚRU

STRANY

ážení spoluobčané,
tento měsíc mohu uvést Zpravodaj
několika pozitivními zprávami.
Nadějná zpráva je, že pandemie
Covid‑19 je na ústupu.
Naše městská část pomohla
spoluobčanům věkové kategorie
nad 70 let zbavit se organizačních
těžkostí spojených s očkováním.
Zajistili jsme očkování přímo
v Klánovicích a stali jsme se
tak vzorem pro celou Prahu.
Můj dík patří všem, kteří se
zapojili do organizačního procesu
a pracovníkům vinohradské
nemocnice. Podařilo se nám
nově zajistit očkování i pro další
věkové kategorie našich občanů.
Zájemci, volejte na 281 961 201.

Co vás zajímá

TITULNÍ

V

Rada městské části:

FOTO

Slovo starostky

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

vrácena k přepracování a doplnění
s doporučením, aby oznámení
bylo vzato zpět. Popřípadě aby
bylo podáno znovu s řádnou
dokumentací poté, co budou známy
zejména tyto klíčové podmínky
v území:

VEŘEJNÁ DISKUSE
Veřejnou online debatu k záměru
l konkrétní technické řešení
Klánovická spojka městská část
a reálný časový odhad dokončení
uspořádala 12. dubna. Pozvání přijali
a zprovoznění tří souvisejících
expert na stavební právo JUDr.
dopravních staveb – tj. přeložky
Petr Svoboda Ph.D. a odborník na
silnice I/12, přeložky silnice II/101
akustiku Ing. Vítězslav Křivánek.
a úseku dálnice D0 Pražského
Představili závěry dokumentace
okruhu č. 511 (Modletice
a odpovídali na dotazy.
– Běchovice)
Své názory a postoje
k záměru představili též
l konkrétní technické
zástupci volebních stran
řešení stavby a reálný
v Klánovicích. Tato online
časový odhad dokončení
diskuse měla velký ohlas
Online diskuse se
a zprovoznění
a k setkání se připojilo více
zúčastnil také expert
vysokorychlostní
než 50 občanů.
na stavební právo
JUDr. Petr Svoboda.
železnice VRT RS1
v úseku Praha –
USNESENÍ RADY
Běchovice – Poříčany, zejména
Následující den, 13. dubna, rada
územní střet VRT se záměrem
MČ Praha‑Klánovice přijala
Klánovické spojky.
jednoznačné usnesení, ve kterém
vyslovuje nesouhlas s předloženou
Děkuji všem občanům, kteří se
dokumentací a trvá na jejím
zapojili do procesu připomínkování.
vrácení k přepracování.
Zvláštní poděkování patří JUDr.
Svobodovi Ph.D., RNDr. Alici
ODESLÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Dvorské Ph.D., Ing. Křivánkovi
V řádném termínu 19. dubna
a Ing. arch. Janu Záhorovi.
jsem za městskou část odeslala
Zorka Starčevičová,
vyjádření k dokumentaci EIA na
starostka
příslušný odbor krajského úřadu
Středočeského kraje. Ve vyjádření
Informace a kompletní dokumentaci
navrhujeme, aby dokumentace byla
najdete na webu praha‑klanovice.cz.

Pozvánka
4. května od 16 hodin se koná

OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ
NOVÝCH LESNÍCH HŘIŠŤ

NA KTERÉ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
rada MČ Praha-Klánovice

S

Jubilanti

rdečně blahopřejeme
našim spoluobčanům, kteří si
připomínají svá životní jubilea.
MČ Praha-Klánovice

JUBILANTI
KVĚTEN 2021
Alice Karasová
Karel Rod
Alena Srstková
Jaroslava Dörflerová
Vlasta Waňurová
Zdeněk Liška
Jana Fexová
Marie Bezděková
Jana Naidrová
Jitka Ždichyncová

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA -KLÁNOVICE, U Besedy 300/8, Praha-Klánovice 190 14
ID datové schránky: 2u4aks8 Web: www.praha-klanovice.cz; Facebook: facebook.com/praha.klanovice; Instagram: profil praha_klanovice;
Tel: 281 962 264, 281 960 216; E ‑mail: urad@praha ‑klanovice.cz; Starostka: Mgr. Zorka Starčevičová, Tel: 603 543 329,
E‑mail: starosta@praha‑klanovice.cz; Tajemník úřadu: MgA., Petr Vilgus, Ph.D., Tel: 602 607 994, E‑mail: tajemnik@praha‑klanovice.cz
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Zprávy z úřadu

Zprávy z úřadu
Participace 21
neboli školní
Pébéčko

Očkování je
dokončeno

ěstská část opět připravila
Halu starosty Hanzala a celou akci
zorganizovala. Samotné očkování
opět zajistili zaměstnanci Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady.

STRUČNÉ INFO PRO ZÁJEMCE:
podepsanou přihlášku s uvedením
identifikačních údajů uchazeče
zašlete poštou, nebo odevzdejte
osobně na podatelnu ÚMČ, nebo
zašlete datovou schránkou ID:
2u4aks8 nejpozději do pondělí
24. května 2021 do 17 hodin.
Podrobnosti a požadavky MČ najdete
na úřední desce – na nástěnce nebo
na webu městské části. Případné
dotazy vám zodpoví pan Petr Vilgus,
tajemník úřadu na tel: 602 607 994,
tajemnik@praha‑klanovice.cz
Poděkování a první slova loučení
s panem ředitelem už zaznívají.
Do fronty na rozhovor před
odchodem pana Černého se zařadil
i Klánovický zpravodaj – rozhovor
najdete v některém z dalších čísel.
4
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P

ři participaci mají žáci možnost
rozhodnout, na co se smysluplně
použije 50 000 korun, kterou škole
poskytl Úřad MČ Praha‑Klánovice.
Smyslem je rozvoj komunikačních
a rozhodovacích dovedností
žáků a praktická výuka finanční
gramotnosti. Koordinátorkou
projektu je Denisa Mikelová,
mikelova@zsklanovice.cz, podrobné
informace jsou na webu školy.

Sčítání obyvatel 2021 je
v plném proudu a je pro
všechny povinné.

Po úspěšných očkovacích akcích
přímo v Klánovicích jsou místní
nejohroženější skupiny (senioři
80+ a 70+ a pracovníci ve školství)
již ochráněni vakcínou ve dvou
dávkách. Velké poděkování
patří všem, kdo se podíleli na
těchto mimořádných – a v Praze
ojedinělých – službách pro občany.

Knihovna opět
v provozu
Od pondělí 12. 4. 2021
se Místní knihovna
Klánovice začala vracet
k běžnému provozu.

V

platnosti zůstávají opatření
k minimalizaci nebezpečí přenosu

Z

důvodů epidemické situace
je možnost sečíst se online
prodloužena do 11. 5. 2021. Kdo
se nesečte online, má zákonnou
povinnost vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář do téhož
data. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři, což jsou zaměstnanci
České pošty, případně Českého
statistického úřadu. Veškeré
informace o sčítání naleznete
na webu www.scitani.cz.
Podrobně též na webových
stránkách MČ proklikem Městská
část – Aktuality – Sčítání 2021.
První výsledky sčítání
budou zvěřejněny
na přelomu let
2021 a 2022.

Nový majitel
golfového
areálu

Obnova kabelů
okolo Smiřické

O vystoupení
na poslední
schůzi zastupitelstva
požádal nový majitel
golfové klubovny.

Do konce roku 2021
proběhne rozsáhlá
rekonstrukce kabelů
nízkého napětí.

Sčítání do
11. května

R

ada MČ Praha‑Klánovice
proto vyhlásila konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Masarykovy ZŠ
v Klánovicích s předpokládaným
nástupem 16. srpna 2021.

infekce. Knihovna prosí čtenáře,
aby si vybrané knihy rezervovali
předem kvůli urychlení půjčování.
Aktuální informace a kontakty
najdete na webových stránkách MČ
proklikem Městská část – Místní
knihovna Klánovice.

FOTO: WEB ZŠ; PETR VILGUS; STUDIO MARCUS; WIKIPEDIA

Dlouholetý úspěšný
ředitel PaedDr. Michal
Černý opouští Klánovice,
od 1. července nastoupí
na ministerstvo školství.

M

Žáci 3. – 9. tříd
Masarykovy ZŠ navrhují
projekty a prvňáci
a druháci je mohou
hlasováním podpořit.

FOTO: STUDIO MARCUS

Konkursní
řízení na
ředitele ZŠ

V pátek 15. dubna byli
v Klánovicích naočkováni
druhou dávkou vakcíny
proti Covid‑19 ti občané,
kteří první dávku dostali
18. března.

klubovnu, investiční akci pro zázemí
našeho fotbalového klubu investice do
sítí a do nového veřejného osvětlení
a další. Návštěva byla velmi milá,
těšíme se, že se u nás opět uvidíme.

Pražský radní
v Klánovicích
V dubnu navštívil naši
radnici pražský radní
pro majetek Jan Chabr.

K

abely patří společnosti Pražská
energetika a součástí bude též
optický kabel na vedení rychlého
internetu. Práce budou prováděny
v jihovýchodní části Klánovic.
Mezi přísné požadavky na investora
z naší strany patří: požadavek na
maximální možnou koordinaci
výkopových prací s jinými majiteli
sítí, ochranu zeleně a pokládku
chrániček proti prorůstání
kořenů, minimalizaci zásahů
do povrchů a ochranu žlutého
chodníku. Posledním požadavkem
je dodržování pravidel IPR Praha:
aby rušené rozvodné skříně byly
odstraněny, aby se šetřilo místem
a aby skříně nevytvářely překážky.
Doporučuje se integrace skříní do
stávajících objektů, případně jejich
umístění v ose sloupořadí v ulici.
Preferovanou barvou je tmavá šedá.
Rozsáhlé výkopové práce začnou
pravděpodobně v létě, anebo na
podzim letošního roku.

P

aní starostka a pan tajemník
s ním probírali možnosti vlastnictví
Klánovického lesa, výkupu pozemků
a nemovitostí v Klánovicích, golfovou

Pohled do Smiřické ulice na jihovýchodě
Klánovic. Bude zde položen i optický kabel,
což je dobrá zpráva pro uživatele inetrnetu.

M

ajitelem je společnost
PERSEUS Health Resort a.s. a jako
statutární orgán se představila
Dana Nesvačilová. Budoucím
provozovatelem má být firma HSCZ,
www.hscz.info, lesopark@lesopark.
info. Náš úřad slouží pouze jako
zprostředkovatel informace
a projektu se nijak neúčastní.

Klánovice
budou mít
mluvící sirény
Městská část prověřuje
svoji připravenost na
případné krizové situace.

V

znikl stálý krizový štáb a již byl
zpracován a odsouhlasen digitální
povodňový plán. Jde o součást plánu
hlavního města Prahy, najdete jej na
našich webových stránkách.
Největším problémem z hlediska
ochrany obyvatel je fakt, že
v Klánovicích je jen jediná rotační
siréna („hříbek“ na budově
Masarykovy ZŠ). Její houkání většině
z nás moc neřekne. Tajemník Petr
Vilgus a radní Pavel Jaroš proto
dojednali s Hasičským záchranným
sborem rychlou instalaci „mluvících
sirén“ na dvě místa v Klánovicích.
(Pokračování na straně 6)
KVĚTEN 2021
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číslo
číslo
popisné
popisné

Instalaci systému
provedou profesionální
hasiči, vše bude ze
100 % hrazeno ze státního rozpočtu.
Souběžně s tím bude do celostátního
varovného systému zapojena
i rotační siréna na budově úřadu,
opět bez nároků na náš rozpočet.

Nechybí vám
cyklostojan?
Provozujete živnost
a potřebujete nabídnout
cyklistické stojany pro
své zákazníky?

J

ezdíte někam, kde vám chybí
možnost pohodlně odstavit kolo,
případně moped či motorku? Pokud
na některou z otázek odpovídáte
kladně, pošlete nám tip na adresu
tajemnik@praha‑klanovice.cz.

Rodovská bez
kaluží?
V pondělí 19. 4. 2021
začaly práce na vsakovacím
drénu v ulici Rodovská.

T

oto technické řešení umožní
vsakování dešťové vody z povrchu
komunikace a pomůže vyřešit
KVĚTEN 2021

dlouhodobý problém s tvorbou
rozsáhlých kaluží. Opatření je
v souladu se zpracovávanou studií
k využití srážkové vody, zkráceně
„Dešťovka“. V průběhu stavebních
prací bude částečně omezen silniční
provoz na této komunikaci. Hotovo
by mělo být koncem května 2021.

Klánovické
podcasty
Na webu a facebooku
městské části najdete
rozhovory se zajímavými
lidmi z Klánovic.

R

ozhovory vede paní starostka
Zorka Starčevičová a nového
hosta vítá vždy v pátek v podvečer.
Přejeme vám příjemný poslech!

KOŠÍRE
KOŠÍRE
PRAHA
PRAHA
55

NEJLEVNĚJŠÍ SMALTOVNA
Pokud už máte přidělené
orientační číslo (nebo pokud
K L ÁK NL ÁONVOI CVEI C E
K L ÁK NL ÁONVOI CVEI C E
P RPARHAAH9A 9
P RPARHAAH9A 9
máte nesprávný vzor čísla
popisného), můžete si přímo
u výrobce objednat nové
smaltované cedulky. Z průzkumu
trhu našeho úřadu vyšla
nejlevněji Smaltovna Mišík
K LKÁLNÁONVOI VC EI C E
K LKÁLNÁONVOI VC EI C E
P RPARHAAH9A 9
P RPARHAAH9A 9
Hodonín s.r.o., smaltovna@
smaltovna.com, www.smaltovna.
com. Modré orientační číslo je za
BLE�NOVSKÁ
BLE�NOVSKÁ
U BESEDY
240 Kč, červené popisné
za 260 Kč U BESEDY
plus 170 Kč poštovné.
Na podzim, po ukončení číslování,
umožníme za stejných finančních
podmínek hromadnou objednávku.

296
296

559
559

4a
4a
559
559
4b
4b

číslo
číslo
orientačné
orientačné

296
296

870
870

885/4a
885/4a
ˇˇ
V PODHORÍ
V PODHORÍ
PRAHA
PRAHA
- TROJA
- TROJA

4a
4a

24
24

88

885/4b
885/4b

4b
4b

KDE SE DOZVÍTE VÍCE
Informace jsou na webu městské
části proklikem Městská část –
Současné téma – Studie – Projekt
MČ – Orientační čísla v Klánovicích
a v předchozích Zpravodajích.

P O K RA ČO VÁ NÍ

sobotu, 5. června 2021!

Orientační čísla přiděluje
magistrát. Probíhá též
kontrola nemovitostí
a náprava starých chyb.

ředáváme dobrou zprávu
od organizátorů Klánovického
trhu, paní Hany Michopulu a pana
Arnošta Kořínka o zahájení provozu
trhů v naší městské části. Nyní
probíhá pečlivý výběr trhovců
a občerstvení. Trh by měl být
obohacen o sousedské slavnosti.
Jste‑li místní podnikatel, nebo
máte nápady na zajímavý workshop či
tématický blešák, nebo jste hudebník
ochotný zahrát lidem venku, nebo
šachista, co si chce zahrát se sousedy
na ulici, nebo umíte-li něco jiného,
co můžete nabídnout ostatním,
ozvěte se organizátorům na
info@klanovicky‑trh.cz.
Připravili: Zita Kazdová
a Petr Vilgus, tajemník úřadu

eší se například situace, kdy
některé domy mají protiprávně číslo
popisné (přiděluje se po kolaudaci
stavby a je podmínkou pro zápis
v katastru nemovitostí) i evidenční
(značí stavby dočasné nebo takové,
které nejsou určené k trvalému
bydlení). Dále je nutno doplnit
pojmenování některých veřejných
prostranství nebo vyřešit situaci, kdy
některé domy mají po stavebních
úpravách vchod do jiné ulice, než
mají adresu.
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PRAHA
- TROJA
- TROJA

885/4b
885/4b
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Kontrola stability smrků
červenáčervená
biela š. biela š.

V pondělí 22. 3. 2021 provedla firma Arbonet
z Horních Počernic tahové zkoušky na pěti vzrostlých
smrcích u bytových domů Medinská a Lochenická.

J

edná se o stromy, které byly v rámci dendrologického
průzkumu vytipovány jako potenciálně narušené.

CO JE TAHOVÁ ZKOUŠKA
Tahová zkouška je poměrně razantní přístrojová metoda,
kterou mohou provádět pouze odborníci. Určí statické
poměry stromu, tedy jeho odolnost vůči vyvrácení nebo
zlomu. Provádí se tak, že na strom se upevní lanový
naviják, který simuluje zatížení, například silným větrem. Reakce stromu se
změří a vyhodnotí. Na základě výsledků zkoušky se rozhoduje o perspektivě
konkrétního stromu. Tahová zkouška se používá u exponovaných, nejprve
dendrologem označených stromů v zástavbě proto, aby nebyly zbytečně káceny
stromy stabilní a naopak aby byly odhaleny dřeviny se špatnou stabilitou.

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; A R B O N E T; P E T R V I L G U S

Tento typ sirény kromě
houkání dokáže přenést
hlasovou zprávu
o hrozícím nebezpečí
a další pokyny.
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559
559

pokračování ze strany 5

F OTO S I R É N A : W I K I P E D I A ; R O D O V S K Á A VA R I A N T Y Č Í S E L : P E T R V I L G U S ; P O D C A S T P Ř E V Z AT Z FA C E B O O K U M Č ; A R C H I V H . M I C H O P U L U

Zprávy z úřadu

číslo
číslo
orientačné
orientačné

JAK DOPADLY NAŠE SMRKY
Čtyři z pěti měřených stromů jsou navrženy k pokácení z důvodu zjištěné
nestability a velmi nízké odolnosti kmene vůči zlomu. Kompenzaci vhodnou
náhradní výsadbou zkonzultuje Ing. Jandová z Odboru výstavby, dopravy
a životního prostředí našeho úřadu s dendroložkou Ing. Součkovou, se
kterou nyní MČ spolupracuje na revitalizaci uličních stromořadí (letos
v ulicích V Pátém a Slavětínská). Namísto smrků v Medinské a Lochenické
budou vysazeny listnaté dřeviny, pravděpodobně kultivary dubů a buků.
PRÁCE BUDOU POKRAČOVAT
V minulém Zpravodaji 4/2021 jsme informovali o započetí revitalizace
dřevin mezi bytovkami v Medinské. Po těchto pěti smrcích bude firma
ještě pokračovat v tahových zkouškách na stromech, které dendrologický
posudek doporučil k prověření. Dojde tedy k poměrně výrazné obnově
dřevin, které pak po desetiletí porostou do krásy, k potěše a užitku nových
klánovických generací.
Informace ÚMČ zpracovala Zita Kazdová

Odpady aktuálně
BIO VOK KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD
SOBOTA 8. 5. 2021
9:00–12:00
l Lochenická x Medinská ul.
SOBOTA 22. 5. 2021
9:00–12:00
l Želkovická x V Cestkách ul.

VOK KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
SOBOTA 15. 5. 2021
9:00–13:00
l Medinská x Smiřická ul.
(u bytových domů)
l Kuchařská x Aranžérská ul.
(u stanoviště tříděného odpadu)

OTVÍRACÍ DOBA
DEPONIE 2021:
6. březen – 31. říjen

PONDĚLÍ
STŘEDA
PÁTEK
SOBOTA

15:00
15:00
15:00
9:00

–
–
–
–

18:00
18:00
18:00
12:00

O státních svátcích je zavřeno.
Stále platí nabídka MČ na
přistavení kontejneru na odpad
ze zahrady pro klánovické
občany 65+ zdarma.

SKLÁDKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO
Na základě podnětu Komise pro
životní prostředí byly rozmístěny
tabule, které informují občany
o zákazu skládkování bioodpadu
a o možnostech jeho legální
likvidace.
Zdroj: ÚMČ

KVĚTEN 2021
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Přímské náměstí
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DÍL
ČTVRTÝ

Tři cíle jednání s vlastníkem

VYJÁDŘENÍ RADNÍHO PAVLA JAROŠE
V minulém čísle Zpravodaje jsem byl občany vyzván
k odpovědím na otázky k Přímskému náměstí. Rád
bych zde ještě jednou tyto odpovědi a fakta podal.

a úvod bych uvedl, že
Na obrázku vpravo dole
veškeré kroky při jednání
je snímek ze současné
s vlastníky jsou schváleny
katastrální mapy, kde jsem
na veřejných jednáních
barevně vyplnil pozemky,
zastupitelstva a také jsou
které jsou v majetku
Bc. Pavel Jaroš
zastupitelům pravidelně
soukromých osob, dále ty,
poskytovány informace o postupu.
které má ve správě MČ jako ostatní
plochu – ostatní komunikaci,
pozemek vedený jako vodní tok
Majetkové poměry a katastr
a ostatní pozemky ve správě MČ.
V červenci 2019 podal vlastník
Z obrázku je zřejmé, že prostup,
pozemku žádost o parcelaci. Na
základě této žádosti městská část (dále kde se dnes prochází, je pouze
vodní tok. Proto vstoupila MČ do
MČ) vstoupila s vlastníkem v jednání
jednání s majitelem pozemku, aby
o úpravě pozemků v dané lokalitě
došlo k zajištění dostatečné plochy
tak, aby byla částečně zachována
pozemku k dopravnímu propojení
urbanistická stránka a zároveň
ulic Libčanská – Malá Smidarská
zajištěna průjezdnost dané oblasti.
SOU

VOD

POZ
EMK
VM
Y
AJE
TKU
KRO
MÝC
H
OSO
B

NÍ P
LO

POZ

SOU

CHA

EMK
Y
AJE
TKU
KRO
MÝC
H
OSO
B

VM

KOM

UNI

POZ

SOU

KAC

EMK
Y
AJE
TKU
KRO
MÝC
H
OSO
B

VM

E VE
SPR

POZ

ÁVĚ

EMK
Y V
SPR
E
ÁVĚ
MČ

MČ
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l 3. 4. v 18:47 výjezd
k prasklému stromu
do ulice V Olšině.
l 5. 4. ve 13:53
byla jednotka spolu
s jednotkami SDH Újezd nad
Lesy, Běchovice, Koloděje, Dubeč

– V Koutku a do budoucna
Slavětínské ulice. Pokud by tato
jednání nebyla zahájena, vlastník by
v souladu s územním plánem z roku
1999, který lze vidět na obrázku na
straně 8 vlevo dole, mohl realizovat
stavby pro bydlení s koeficientem
A. Mohl by také pozemek oplotit,
a tím by fakticky došlo k uzavření
dané oblasti.

M A P U D O D A L : P A V E L J A R O Š ; F O T O : FA C E B O O K S D H

ve spolupráci s jednotkou SDH
Újezd nad Lesy provedla likvidaci
a následné odstranění odpadu
v místnosti, zasažené požárem.
Na místě byly též jednotky
HZS Praha ze stanic Satalice,
Strašnice, Chodov a Říčany a SDH
Úvaly. Jednotky se vrátili na své
základny v 11:42.

O čem se mluví

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; FA C E B O O K S D H ; M A P Y D O D A L : P A V E L J A R O Š , U P R A V I L A

Přelom března a dubna
a zvláště letošní Velikonoce
byly z pohledu Klánovických
hasičů velmi rušné.
l 21. 3. při držení pohotovosti
byla jednotka v 11:42 vyslána
k nebezpečnému stromu do
ulice Všestarské.
l 28. 3. při kondiční jízdě
a kontrole lesních cest jednotka
zjistila vyvrácené stromy nad
ulicí Volšovskou a z důvodu
bezpečnosti je odstranila.
l 1. 4. ve 13:40 byla jednotka
vyslána na požár porostu do
ulice Slatinské. Na místě jsme
zjistili požár trávy, který jsme
likvidovali jedním proudem od
CAS 32 Tatra.
l 2. 4. v 8:17 byla jednotka
vyslána s CAS 32 Tatra a CAS 16
Iveco do ulice Staroklánovické
v Újezdě nad Lesy k požáru
v hotelu Smolík. Jednotka

O čem se mluví

MAL
Á
– VE SMIDA
RSK
SPR
Á
ÁVĚ
MČ

Zásahy hasičů

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Vlastník byl ochoten s MČ jednat.
Městská část si od počátku vytkla
tři následující cíle:
l zajistit prostor (pozemek) pro
případnou výstavbu komunikace,
l řešit prostor směnou pozemků,
aby byly náklady co nejnižší,
l možnost pohybovat se pouze
na pozemcích MČ a vlastníka
dotčeného pozemku, bez zásahu
do vlastnických práv třetích osob.
K jednáním si MČ jako odborného
poradce přizvala Ing. arch Jaromíra
Myšku, urbanistu, který historicky
území Klánovic již zpracovával. Po
několika jednáních a předkládání
argumentů z obou stran jsme došli
ke kompromisu, viz obrázek dole.

Odpovědi k otázkám:

l Přeložka koryta je vynucena
požadavkem vodohospodářského
odboru Prahy 21, která
nesouhlasila se zatrubněním
potoka pod možnou budoucí
komunikací a požadovala otevřené
koryto. Část přeložky musí být

provedena, protože po směně
pozemků bude přeložený potok
dělit pozemek vlastníka.
l Pěší cesta, která vede částečně po
soukromém pozemku, není oficiální
cestou, ale vyšlapanou stezkou,
kvůli níž došlo i k částečnému
zasypání části stávajícího koryta
potoka (možno zjistit na místě).
Směnou pozemků bude opět
umožněn průchod na patě kopce,
MČ nepředpokládá oplocení
svého pozemku.
l Proč není navrhovaná
komunikace ve stejné šíři jako
Libřická ke koupališti? Toto jsem
již odpověděl výše. Podle návrhu
urbanisty by to bylo dobré, ale
museli bychom zasáhnout do
pozemků ostatních vlastníků
a to jsme nechtěli. Navíc jsme
požadovali, aby pozemky byly
směněny v poměru stejná plocha za
stejnou plochu.
l Existuje urbanistický plán?
Existuje schválený územní plán
z roku 1999.
l Do plochy kopce nemá MČ
zájem jakkoliv zasahovat.
l K poslední výtce o neodpovídání
bych jen konstatoval, že veškerá
zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Byl jsem na nich přítomen a na vaše
otázky jsem odpovídal, pokud mi
to zdravotní indispozice dovolila.
Dále byla dne 28. 7. 2020 schůzka
vlastníků okolních pozemků
s vlastníkem, za účasti zástupců MČ
a urbanisty MČ.
Závěrem chci připomenout, že
jednání mohla probíhat jen za
podmínky, že se vlastník chtěl
jednání zúčastnit a společně s MČ
hledat kompromisní řešení. V daném
prostoru jsou urbanistické chyby
a byla by možná lepší řešení. Ale ta
by si vynutila zásahy do vlastnictví
pozemků dalších vlastníků a ti s tím
vyjádřili nesouhlas.
Pavel Jaroš, radní MČ

Zásahy hasičů
a Újezd, HZS hl.m. Prahy a HZS
Správy železnic vyslána na
požár lesního porostu do ulice
U Trativodu. Požár byl zjištěn
za ČOV na ploše 50 x 30 m.
Včasným zásahem se podařilo
za 40 minut po našem příjezdu
požár lokalizovat a ve 14:59
likvidovat. S ohledem na větrné
počasí se jednotka v 17:08 na
místo požáru vrátila k provedení
dohlídky, při které již nebyla
nalezena žádná skrytá ohniska.

l 5. 4. v 17:50 byla jednotka
vyslána k padlému stromu do
ulice Habrovské.
l 6. 4. ve 13:29 byla jednotka
vyslána k vyvrácenému stromu
do ulice Axmanovy, u areálu
Golf klubu. Jednotka pomocí
motorové pily strom odstranila
a komunikaci zprůjezdnila.
Informace o činnosti sboru
i jednotky je možno získat na
facebooku a Instagramu.
Opakování, matka moudrosti:
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA NA HASIČE
Velitel JSDH Bc. Pavel Jaroš
607 551 670
Zástupce velitele JSDH
Michal Raiser
723 693 816
Strojník Lukáš Tvrdý
605 143 233
Starosta SDH a strojník JSDH
Martin Žebro
603 215 229
Případně tísňová linka 150 či 112.

KVĚTEN 2021
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Důležitým dubnovým tématem
se stala „Klánovická spojka“,
lépe řečeno posuzování vlivu
zmíněné stavby na životní
prostředí. Ani s přihlédnutím
k otevřené informovanosti nelze
s jistotou tvrdit,
kolik občanů tuto
záležitost vnímá se
vší vážností a hlavně
v souvislostech.
Diskutérským hitem je chystané
oživení „golfového“ areálu.
Projekt „Lesopark Klánovice“
(odprezentovaný v rámci zasedání
ZMČ) odstartoval nové kolo
vášnivých dialogů i monologů,
zda je v zájmu obyvatel, aby po
vybudování nové atrakce stoupl
počet víkendových návštěvníků.
Starý spor, jestli chtít živé nebo
ospalé Klánovice, je na
stole, vlastně na síti.
Na stránce naší MČ se v polovině
dubna objevila zpráva o druhém
kole očkování pro část
obyvatel v seniorském věku.
Konalo se opět ve sportovní
hale a jeho účastníci nešetřili
chválou. Kořením radničního
infokanálu se staly podcasty
– audionahrávky rozhovorů
starostky Zorky Starčevičové se
zdejšími osobnostmi. Doporučuji
k poslechu.
Jiří Karban
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Fungujeme dál

La‑Di‑Da fashion – butik plný energie

Objednávkami
se obchod postupně
plní k prasknutí.
Až otevřeme, bude
z čeho vybírat.

Trávíme teď všichni mnoho času
za obrazovkami našich monitorů.
Naši vedoucí přesto stále přicházejí s něčím novým.
HRÁLI JSME ZAJÍMAVÉ ONLINE HRY
Například GeoGuesser s Klánovicemi a jejich okolím a postupně jsme
odkrývali staré fotografie. Vzdělávali jsme se o vesmíru, neživé přírodě,
bezpečnosti na sociálních sítích a mnoho dalšího.

P

ANI V OFFLINE AKTIVITÁCH NÁS VEDOUCÍ NEŠETŘILI
V lednu a únoru jsme „stoupali“ do Himalájí – způsobem sbírání výškových
metrů a bodů za různé fyzické aktivity. V březnu byl týden plný výzev,
kdy jsme každé ráno v sedm hodin měli na našem YouTube kanálu výzvu
na daný den. Také jsme se zapojili do úklidu lesa a okolí našich bydlišť.
S příchodem dubna přicházely i Velikonoční výzvy, opět ve formě videí.
Teď momentálně probíhá „výprava“ po šestnácti Klánovických divech
a s ní i hledání jara. Zapojit se může kdokoliv, informace najdete v popisku
nejnovějšího videa Willi Fog v Japonsku na našem YouTube kanálu Stopa
Klánovice. Za všechny skvělé a zábavné aktivity děkuji našim vedoucím
a vydržme to ještě, už začíná svítat na lepší časy.
Děkujeme také našim sponzorům, bez jejichž pomoci bychom nemohli
připravovat tak rozmanitou činnost. Jedná se o MČ Praha – Klánovice, pana
Michala Voráčka, MHMP a MŠMT.
Adéla Kusáková, instruktorka

Již plánujeme výlety

A

le přece jenom se něco povedlo. A to byl velký úspěch a velká
radost pro naše členy – seniory. Naše zastupitelstvo v čele s paní
starostkou a Dr. Bekem odvedli velký kus práce a zajistili nám
hromadné očkování ve sportovní hale. Nejenom, že jsme to měli
jen pár kroků z domova, také jsme se tam setkali s kamarády, které
jsme neviděli celou zimu. Za tuto akci patří jim opravdu velký dík a obdiv.
Nebudeme se nyní tolik bát scházet a chodit na procházky.
Pravidelné cvičení v klubu se zatím nekoná, ale venku se nás pár projít může.
Podařilo se nám přesunout termín jarní rekondice v Sezimově Ústí na
polovinu září a co se týče pobytu v Mariánských Lázních v srpnu, tak
vyjednáváme ještě konečnou cenu, abychom to mohli „bezbolestně" uhradit.
Pokud bude rozvolňování trošku lépe pokračovat, plánujeme alespoň dva
jednodenní autobusové výlety ještě nyní na jaře. Tak plány by byly, ale co se
povede, nevíme, musíme být optimističtí a ono se to podaří.
Olga Paplhamová, místní organizace STP Klánovice

“

Výlohu Vašeho obchodu na
Slavětínské není možné minout.
Láká k prozkoumání, i když je
obchod – až na krátké nadechnutí
v létě 2020 – prakticky zavřený.
Jak fungujete v nouzovém stavu?
V době, kdy butik mohl být
otevřený, tedy od června do
poloviny října 2020, jsem si
s ženami užívala radost z oblékání
a společného tvoření, aby se vnější
krása snoubila s vnitřním pocitem.
Tehdy mnohé ženy konstatovaly:
„právě jsem se zamilovala“. Tyto
chvíle stojí za to.
Abych si v současné době udržela
zdravou mysl, oblékám alespoň
figuríny ve výloze a doufám, že
potěší oči kolemjdoucích.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Máme za sebou další covidový měsíc, počasí také
nepřipomínalo jaro, a tak jsme prostě žádnou
„společnou“ činnost neprovozovali – ani jsme nemohli.

ROZHOVOR S ALENOU HAMÁČKOVOU

okračujeme v mapování podniků,
které v Klánovicích vznikly a snaží
se fungovat v těžkém období
nouzového stavu. Dnes jsme oslovili
energií sršící paní Ing. Alenu
Hamáčkovou, majitelku butiku
La‑Di‑Da fashion.

FOTO: ARCHIV ALENY HAMÁČKOVÉ

Koho z vás zajímá, co zrovna
dominuje ve společenských
debatách o životě v naší
městské části, měl by sledovat
facebookové skupiny Vivat
Klánovice a Klánovické
politické kolbiště. Ve
virtuálních lokálech se probírá
nejen to, co přináší dnešek.
Některé vážné diskuze se totiž
týkají budoucnosti veřejného
prostoru. Přidejte se!

Představujeme

STOPA KLÁNOVICE

FOTO: STO PA; S TU D I O M AR C US; N A S Í TI: PŘ E VZ ATO Z FAC E B O O KU

Co se děje na síti

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Nabízíte nejen oděvy, ale i životní
styl. Dal by se Váš obchod nazvat
"móda s přidanou hodnotou"?
Krása a zdraví jsou od sebe
jednoznačně neoddělitelné.
V butiku naleznete modely
italských, kanadských a maďarských
návrhářů (Elisa Cavaletti, Joseph
Ribbkoff, Relish...), naleznete
zde modely ve stylu elegantním,
sportovním i extravagantním.
Sortiment jsem rozšířila o vysoce
kvalitní přípravky, související

se zdravým životním stylem.
Spolupracuji se švédskou firmou
Zinzino, jejíž doplňky pro zdraví
a krásu mě přesvědčily o jejich
kvalitě, a to nejen z vlastní
zkušenosti.
Akcie této firmy jsou volně
obchodovatelné na finančních
trzích – to je i jeden z mnoha
předpokladů spolehlivosti
a průhlednosti firmy.
Životním stylem, který je přítomný
v mém butiku, je i moje motto:
Poctivost se nedá dělit.

Na co se mohou zákaznice těšit, až
budete konečně moci otevřít?
Tak na den „D“ se velmi
těším a vzhledem k tomu, že
objednávkami z loňského léta
a podzimu se obchod postupně
plní k prasknutí, tak bude opravdu
z čeho vybírat.
Milé dámy, těším se na Vás! Zvu
samozřejmě i pány, kteří mohou
překvapit své drahé ženy dárkovým
poukazem. Na zdraví, krásu a lásku
připíjím všem!
Za rozhovor a dávku energie
děkuje Zita Kazdová
KVĚTEN 2021
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Hydepark zastupitelů

Hydepark zastupitelů
systém předností zprava, který
udržuje většinu řidičů ve střehu,
druhá polovina by z této silnice
udělala hlavní dopravní tepnu.
Hodně lidí vnímá jako problém
čistotu Klánovic, především kolem
kontejnerů na tříděný odpad,
ale také v souvislosti se psími
exkrementy.
Diskutovalo se i téma klánovických
prvorepublikových vil. Ty tvoří
pro mnohé zdejšího génia loci,
nepanuje ale shoda na tom, jestli
bychom měli respektovat právo
soukromého vlastníka nakládat
s nimi dle vlastního uvážení, či je
chránit.
Ohlas vzbudil futuristický návrh
vytvořit tunel pod Slavětínskou
a centrum s pěší zónou na
Slavětínské. Krásná to představa.
—

Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.

Vážení spoluobčané, s koncem
nouzového stavu očekáváme
znovuotevření farmářských trhů
a obnovení činnosti KC Beseda.
Druhou dávkou vakcíny proti
Covid‑19 jsme úspěšně naočkovali
občany 70+ a pedagogické
pracovníky. Dny slunečné ale
střídají dny plné nepohody, ke
kterým můžeme připodobnit nálady
některých našich spoluobčanů. Tito
lidé mají problém s respektováním
úspěšných akcí, na kterých se přímo
nepodílejí. K prezentaci svých
názorů nevyužívají formu přímého
dialogu, ale skryti za „sociální sítě“
vydávají své domněnky a polopravdy
za fakta a používají je k záměrnému
poškození pověsti jedince nebo
skupiny spoluobčanů. Takto vedená
12
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Pavla FISCHEROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za STAN

Zastupitelkou jsem šestým rokem.
Za tu dobu se toho událo mnoho.
Ale na posledním ZMČ se stala
neobvyklá věc. Koaliční a opoziční
zastupitelé spolupracovali.
Jednalo se o smlouvy s novým
nájemcem KC Beseda. Padlo
několik protinávrhů, ale nakonec
jsme se dohodli. Společně jsme

KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

upravili jeden z protinávrhů
a jednomyslně odhlasovali úpravy
i celé znění smluv. Po dlouhé době
hodili zastupitelé předsudky za
hlavu a zvítězila touha po shodě
nad tématem pro Klánovice tak
důležitým, a tím je kultura. Nezbývá
než si přát, aby se takováto situace
opakovala častěji, vždyť jde o dobro
Klánovic.
—
Veronika GOTTHARDT
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Co činí Klánovice Klánovicemi? Tuto
otázku jsem položila ve Facebookové
skupině Vivat Klánovice. Panovala
shoda na tom, že chybí vybavenost
pro starší občany i puberťáky,
hřbitov či regulace hluku o víkendu.
V ulici K Rukavičkárně chybí
chodníky. Polovině lidí zde vyhovuje

FOTO: STUDO MARCUS

KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN

pseudokomunikace může přerůst až
v opakované, záměrné ubližování,
kyberšikanu. Jsem přesvědčen, že
od určité mentální úrovně člověka je
tento způsob komunikace naprosto
nepřijatelný.
Vážení, těšme se na jaro a mějme
radost z věcí, které se nám všem
povedou.
—

F O T O : P I X O U R C E / P I X A B AY; S T U D O M A R C U S

Jiří BEK

Pavel JAROŠ

Letošní zimní sezóna se projevila
i na kvalitě povrchu na Slavětínské
ulici. Na základě intervence
starostky došlo k „záplatování“
nejhorších výtluků. Snad tato
oprava vydrží alespoň do příští
opravy se zaříznutím spár. Ideální
stav by byl pro opravu kompletní,
tedy i s podklady, ale této opravě
by měla předcházet oprava stávající
dešťové kanalizace, jejíž havarijní
stav odhalil kamerový průzkum
provedený z rozpočtu Magistrátu
v minulém volebním období.
Vedení městské části činí kroky
k posunu této opravy. Bohužel,
stejně jako při rekonstrukci
místních komunikací, bude
investorem této akce Magistrát
a jednání s ním jsou velmi náročná.
Zároveň provést jen opravu
povrchu a poté opravu kanalizace
nepovažuji za rozumně vynaložené

finanční prostředky. Některé místní
komunikace by se měly letos
dočkat vyřešení likvidace dešťových
vod vsakem a částečných oprav
povrchů.
—
Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Chtěl bych Vás informovat, že
se v Klánovicích již uskutečnil
pilotní miniprojekt na vyzkoušení
zákazu parkování (modrých
zón) v režimu, kdy zóny budou
jen na jedné půlce Klánovic.
Stalo se tak na křížení ulic Za
Břízami a V Olšině. Úřad MČ dal
do ulice V Olšině nainstalovat 32
bílých železných sloupků, které
kromě hyzdící funkce měly za
úkol zabránit parkování vozidel
v místě. Dle sdělení tajemníka si
o toto opatření požádali sousedé.
Tato informace však v danou chvíli
není důležitá. Důležitý byl výsledek
tohoto nekoordinovaného zásahu
do systému parkování. Nebudu
Vás již dlouho napínat. Co se stalo.
Parkující vozidla se přesunula o cca
10 metrů do ulice Za Břízami,
kde parkují šikmo, opět částí na
zelené ploše a zasahují přitom i do
vozovky. Z tohoto experimentu,
a jsem městské části vděčný, že do
něj investovala jistě nemalé peníze,
je patrné, že systém polovičatých
řešení nefunguje.
—
Alena KOLOVRÁTKOVÁ
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Na posledním jednání ZMČ
byly prostřednictvím předsedy
Kontrolního výboru navrženy
dva body na program jednání.

Jedním z nich byla volba člena
KV a druhým bodem byla
zpráva o kontrole investiční akce
„Výstavba víceúčelového sportoviště
V Jehličině“. Zastupitelstvo
přitom již dříve samo uložilo
Kontrolnímu výboru za úkol
kontroly investičních akcí provádět
a v tomto případě stačilo pouze vzít
na vědomí výsledek kontroly. Je
k neuvěření, že koaliční zastupitelé
bez vysvětlení neumožnili zařazení
ani jednoho z těchto dvou bodů
k projednání na program. Osobně
tento jejich postoj považuji za
pomyslné plivnutí do tváře všech
členů výboru. Děkuji Karlovi
Louckému za velmi profesionální
vedení KV a možnost s ním ve
výboru spolupracovat. Na členství
ve výborech jsme s opozičními
kolegy po tomto projevu arogance
rezignovali, ale neznamená to,
že rezignujeme na další práci ve
prospěch Klánovic.
—
Karel LOUCKÝ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Projekt Klánovické spojky, propojující
dálnici D11 a poslední část
Slavětínské u Šestajovic, je ve stádiu
posouzení vlivu na životní prostředí,
tzv. EIA. Jeho dopad na Klánovice
závisí na skutečnostech, jejichž další
vývoj lze jen odhadovat, a bude se
v čase měnit. Před termínem pro
podání připomínek k EIA uspořádala
radnice veřejnou diskusi s odborníky.
Celkem 55 účastníků online je
hodně a jejich aktivní zapojení
ukázalo, že se o rozvoj svého okolí
zajímají a je jim zřejmá důležitost
územního plánování, nejen kvůli
spojce. I v koaliční smlouvě se o něm
mluví, konkrétně se slibuje důsledné
prosazování změny územního plánu
na Slavětínské. (Pokrač. na str. 14)
KVĚTEN 2021
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Hydepark zastupitelů
Přitom je územní plánování
v rukách Magistrátu, proto musí
být městské části hodně iniciativní
a hodně energické, a i tak je to běh
na dlouhou trať. Vstupujeme do
poslední třetiny volebního období.
Přijde čas na otázku, co ze slibů se
podařilo prosadit.
—
Giuseppe MAIELLO
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za ČAS NA ZMĚNU

"Manipulátor, demagog, italský
komunista, zelenopirát“ – to je
jenom pár urážek, které přicházejí
na mou adresu od některých
zastupitelů. Co jsem provedl, že
jsem si zasloužil tolik hněvu?
Odpovědí je několik. Třeba ta, že
jsem upozornil na to, že to byla
rada MČ vedená panem Polákem,
která schválila výstavbu 35
domů a uzavřela smlouvu s
Cinderellou, čímž překročila
své kompetence. Nebo že
poukazuji na polopravdy,
které šíří zastupitelé
Gotthardt a Šafránek. Nebo
že jednám s politiky a
činím konkrétní kroky, aby
se nepostavila Klánovická
spojka, případně aby byla
odložena a znovu promyšlena
v logice ostatních dopravních
změn. Nebo že upozorňuji na to,
že nešťastné a zlomyslné výroky
mohou navádět jiné občany k
bezohledným činům. Měl bych

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

pokračování ze strany 13

tohle vzdát jen proto, že mě
urážejí, nebo hrozí fyzickou
újmou? Měli bychom se všichni
vzdát? Ani v jednom případě není
odpověď těžká: nevzdávat se.
—
Ferdinand POLÁK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Od června 2020 věděla Rada
MČ, že má vybrat nového
provozovatele KC Beseda.
V listopadu jej pak vybrala. Ale
až v dubnu 2021 (!) předložila
zastupitelstvu ke schválení
příslušné smlouvy. Jejich
přípravu navíc neskutečně
odflákla. Po případném schválení
v předložené podobě by je totiž
magistrát nebo soud zřejmě
musely zrušit.
ODS proto vypracovala a předem
zaslala všem zastupitelům návrh
konkrétních úprav, které
umožňovaly smlouvy schválit.
Na jednání zastupitelstva
se však ukázalo, že 8 z 9
koaličních zastupitelů
si návrh úprav vůbec
nepřečetlo! Během
přestávky v jednání se
naštěstí Karlu Louckému
a Slávkovi Jarošovi podařilo
podstatu těch nejzásadnějších
změn vysvětlit alespoň
zastupitelům STANu a HLASu,
takže smlouvy byly nakonec
v upraveném znění dle návrhů

ODS schváleny. Jediní, kdo většinu
zásadních úprav nepodpořili, byli
starostka Z. Starčevičová a G.
Maiello (oba ČAS na změnu).
—
Petr ŠAFRÁNEK

150Kč/m2

STŘECHA

od 80Kč/m2

FASÁDA

od 75Kč/m2

Profesionální čištění dlažby,
mytí střech a fasád

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Na začátku 90. let minulého
století jsem patřil k iniciátorům
výměny vedení naší školy. Tehdy
jsme měli obrovské štěstí, že jsme
dostali tip na mladého učitele,
který měl odvahu a obrovské
nadšení se řízení školy ujmout.
Konkursem bez problému prošel
a tak se ředitelem naší školy stal
PaedDr. Michal Černý. Neměl
to jednoduché. Škola byla po
stránce materiálního vybavení
velmi zanedbaná. Jediné, co to
vyvažovalo, byl kvalitní učitelský
sbor. Vzpomeňme legendy
zdejší školy Karla Kinšta, Marii
Bartuškovou, Evu Němcovou
a další. Právě výběr dalších
kvalitních učitelů patřil a patří
k jeho silným stránkám. Škola
prošla několika modernizacemi
a dovybavení, nakonec i přístavbou.
Vše Dr. Černý se svými kolegy
zvládl a díky tomu máme
nejžádanější školu v širokém okolí.
Nezbývá, než mu za neuvěřitelných
cca 30 let vedení školy upřímně
poděkovat a popřát mu hodně štěstí
na jeho novém působišti.
—
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REZER

VA C E

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz

www.zdiradpekarek.cz

cena 19.745.000,-Kč

Připravujeme
prodej nových bytů
v Klánovicích
PRODEJ – strategický stavební pozemek
o výměře 8.262 m2,
Revoluční ul., Šestajovice
PRON

A J AT O

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

16
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PRON

A J AT O

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

PRON

A J AT O

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

1)
kách
: PRO
8.262
cena

Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice

KVĚTEN 2021
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BA Z É N OV Á S E N Z AC E
B E Z C H L Ó R O V Á Ú P R AVA V O D Y
TO N E J L E P Š Í P RO V Á Š BA Z É N
VO DA N I K DY N E Z E Z E L E N Á

P Ř E DV Á D Ě C Í V Y H Ř Í VA N Ý BA Z É N
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.GREENLION.CZ

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

Aktuálně hledám
Pozemek či dům k rekonstrukci pro klánovickou
rodinu se 4 dětmi, kteří by rádi zůstali v lokalitě.
Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.
Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.
Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

S B Ě R AT E L K O U P Í

STARÉ HODINY, KAPESNÍ A
NÁRAMKOVÉ HODINKY, OBRAZY,
GRAFIKU A KRESBU

T - 604 433 420

Telefon: +420 775 069 068
E-mail: klara.tumpachova@re-max.cz

Přidejte si můj kontakt do telefonu.
Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit.

NOVÁ MOBILNÍ PEDIKÚRA
Profesionální péče u Vás doma,
pedi mokrá i suchá (skalpel, bruska).

W W W.P E D I K U R A K O S M E T I K A.C Z

7 2 2 9 6 8 8 11

KOUPÍM LP DESKY
populární hudba až 50 Kč/ks
klasická hudba 10 Kč/ks,
dechovka 5 kč/ks

Jana, t e l . 7 3 4 7 6 6 0 3 9
Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

➢ KLAVÍR, KYTARA
➢ „BALÍČEK“ 5 LEKCÍ NA TÝDEN
UČEBNA: Slavětínská 1072
PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

www.pavelhokr.cz
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Co vás zajímá

Zeptali jsme se Dr. Vojtěcha Eliáše, faráře v Klánovicích:
JAK SE STARÁME O NAŠI NEJSTARŠÍ GENERACI, DÍL ČTVRTÝ

V seriálu pokračujeme otázkami na možnosti
církví a církevních organizací. Jaké služby nabízejí
seniorům a ostatním potřebným lidem?

Z

pravodaj otevřel téma „Dům
seniorů“ a od loňského listopadu
zveřejnil názory klánovické
starostky a bývalých starostů
a informace od radní hlavního
města. Dnes jsme se obrátili na
faráře římskokatolické církve,
Dr. Vojtěcha Eliáše.
Církev je často spojovaná se
sociální péčí. Jaká je tedy nabídka
církve, či církví pro seniory?
Církve obecně dokáží to, co se
nevejde do různých ministerských
předpisů a vyhlášek. Při práci se
seniory je to vidět dvojnásobně.
A asi úplně nejvíce je to vidět
v hospicech – při péči o ty,
kdo jsou již v terminální fázi
života. Na druhou stranu žijeme
ve společnosti, která má vše
ošetřeno zákony – existuje i zákon
o sociálních službách, a ten nutí
všechny církve, aby nabízely služby
přesně podle standardů tohoto
zákona. Proto jsou vlastně všechna
sociální zařízení skoro stejná:
liší se jen architekturou budovy
a umístěním v krajině. Stát v tomto

nebere církve jako partnery, ale
pouze jako realizátory svých
představ, které navíc musí téměř
každý rok vysoutěžit ve výběrovém
řízení. Jako kdyby péče o seniory
byl nějaký projekt. Chtělo by to
změnu – a to radikální!
Máte zkušenost s prací v Charitě
ČR. Co Charita zmůže a co ne?
A co nabízí seniorům?
Velikou výhodou a možná i velikým
nebezpečím katolické Charity
je, že provozuje úplně všechny
typy sociálních služeb a sociální
práce. Od těch nejznámějších
a nejrozšířenějších, jako je třeba
pečovatelská a ošetřovatelská
služba, až po ty úplně neznámé,
jako je třeba pobyt svědků
s utajenou adresou. Já jsem vždycky
spíše podporoval činnosti, na které
stát zapomíná nebo o nich ani
neví nebo na ně (s prominutím)
kašle. Sem patří třeba kulturní
a náboženský život lidí s mentálním
handicapem.
Další starostí mnoha lidí – státem
neřešenou – je určitá jistota do

Mapujeme plány a reálné možnosti, jak se postarat o nejstarší generaci.
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budoucnosti. Když se například
starají o své dítě, které z důvodů
speciálních tělesných nebo
duševních potřeb nemůže žít úplně
bez pomoci „v divoké společnosti“.
Dokud žijí rodiče, tak se o své – již
dospělé – dítě postarají, ale až sami
zestárnou nebo budou potřebovat
sami pomoc, co pak? Tuto jistotu,
že je církevní společenství nenechá
na holičkách, to bych viděl jako
moderní požadavek na práci Charity.
Poslední otázka směřuje k naší
farnosti Jirny – Klánovice. Jakým
způsobem se zapojuje, nebo by
se mohla zapojit do systematické
péče o místní seniory?
Máme jednu velkou výhodu:
nejsme izolovaný ostrov, ale
součástí celé církve. Proto jsem rád,
že v Klánovicích působí Charita
Neratovice, která nabízí celou škálu
domácí péče. V naší farnosti se
slibně rozjely akce, které na jaře 2020
zarazilo řádění "čínské chřipky". Ale
jakmile to bude možné, tak se již
těším na pokračování společných
poutí, které byly a zase budou
uzpůsobeny pro seniory. A také na
návštěvu míst, které jsou pro mnohé
seniory nad jejich individuální
možnosti. To poslední, co jsme ještě
loni stihli, byla společná návštěva
Svatováclavské kaple v pražské
katedrále na Hradě. Tam mohou
návštěvníci již jen nakouknout, ale
já jsem využil toho, že jsem také
svatovítský kanovník, takže jsme
byli uvnitř a dokonce jsme společně
zazpívali Svatováclavský chorál.
Uvidíme, co budeme moci po
pandemii dělat, ale podle biblické
zásady, že „láska je vynalézavá“,
věřím, že vynalezneme hodně
dalších příležitostí.
Otázky pokládala a za
odpovědi děkuje Zita Kazdová.

F O T O K L Á N O V I C K É S E N I O R K Y: S T U D I O M A R C U S ; V. E L I Á Š E : P Ř E V Z AT O Z W E B U

Dům seniorů v Klánovicích?

OPATŘENÍ ÚŘADU

V

BĚHEM PANDEMIE

OČKOVÁNÍ V KLÁNOVICÍCH

ážení spoluobčané,
zajistili jsme pro vás pokračování očkování proti Covid-19. Očkování pro další věkové kategorie bude
probíhat tak, jak se pro konkrétní kategorie bude otevírat registrační systém.

OČKOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT V KLÁNOVICÍCH
V HALE STAROSTY HANZALA

Hala starosty Hanzala

OPATŘENÍ ÚŘADU

BĚHEM PANDEMIE

MAPA: GOOGLE MAPS; FOTO: STUDIO MARCUS

Máte-li o naši pomoc zájem, postupujte podle návodu na druhé straně tohoto letáku.
Upozorňujeme, že termíny závisejí na distribuci vakcín.

OPATŘENÍ ÚŘADU

BĚHEM PANDEMIE

OČKOVÁNÍ V KLÁNOVICÍCH
S T R U Č N Ý

N Á V O D

CHCETE-LI SE NECHAT OČKOVAT V KLÁNOVICÍCH
1. Hlídejte si svou věkovou kategorii. Jakmile na vás přijde řada,
zavolejte nám na telefon 281 961 201. Do Centrálního registru vás zaregistrujeme sami.
2. Očkovat se bude každý čtvrtek dopoledne až do
odvolání. Očkování bude probíhat v Hale starosty Hanzala a budou jej provádět
pracovníci Centra zdravotní péče Jirny.
Držme si palce, staráme se o vás,
Mgr. Zorka Starčevičová, starostka, MUDr. jiří Bek, místostarosta
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