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l vybrala zhotovitele auditu
účetnictví Masarykovy základní
školy a mateřské školy za rok
2019 a schválila znění a uzavření
smlouvy
l souhlasila s dotováním obědů
pro klánovické seniory starší 70 let

Slovo místostarosty

tj. v období předchozího vedení
a uzavření smlouvy o vypořádání
závazků s firmou ACG‑Real s.r.o.

(Pokrač. ze str. 2) Naslouchejme
a vyhodnocujme situaci v přímé
souvislosti s naším vnímáním
skutečnosti. Opatrujte se a držme
si palce na setkání v lepších
časech, které se už blíží. Jsem
přesvědčen, že světlo na konci
tunelu už prosvítá.
S pozdravem Jiří Bek,
místostarosta

l schválila uzavření smlouvy
o dílo se zhotovitelem na
odstranění plísně ve školních
šatnách Smržovská 1 za cenu
149 310 Kč
l schválila odpuštění nájemného
organizátorům farmářských
trhů v rámci pomoci farmářům
do 30. června

l souhlasila s případným
zaplacením devíti laptopů pro
sociálně slabé žáky za celkovou
částku 72 000 Kč

l schválila vrácení na účet či
převod plateb za nečerpané
hodiny v tělocvičnách

l souhlasila s nápravou chyby
způsobené v roce 2016,

Z usnesení Rady MČ
Praha‑Klánovice v dubnu 2020.
Kompletní zápis: na obecním webu

Městská část informuje
Jak se roznáší Klánovický zpravodaj?

T

iskárna dopraví balíky se Zpravodajem na klánovický úřad, kde se o jeho
další distribuci stará paní Janoušková. Na její číslo 281 960 216 je možné též
zavolat, pokud k vám Zpravodaj nedorazí.
Roznáší se o víkendu, datum roznosu se tedy každý měsíc mění. Uzávěrka
ale zůstává vždy 15. den v měsíci. Klánovické domácnosti mají Zpravodaj
zdarma, každé číslo je též možné koupit za 10 Kč v Potravinách UB.

Úřad je opět otevřen pro veřejnost
Od 20. dubna funguje Úřad MČ Praha‑Klánovice opět v původním rozsahu:
PONDĚLÍ a STŘEDA
8:00 – 12:00    14:00 – 18:00
Při vyřizování úředních záležitostí prosíme – i nadále využívejte přednostně
bezkontaktní formu: e‑mail urad@praha‑klanovice.cz, datovou schránku
2u4aks8, telefon 281 962 264, 281 960 216.
Pokud Vaše záležitosti vyžadují osobní návštěvu úřadu, prosíme o důsledné
dodržování všech hygienických doporučení k ochraně Vašeho i našeho
zdraví. Pro vstup zazvoňte u vchodu.
Upozornění na krizové situace, aktuality, pozvánky a zprávy z úřadu můžete
dostávat i přímo do svého mobilního telefonu. Zaregistrujte se do služby
MOBILNÍ ROZHLAS na obecním webu nebo prostřednictvím vloženého
letáku ve Zpravodaji.
Informace ÚMČ zpracovala Zita Kazdová

Upozornění

Den vítězStví

Si připoMeneMe v PÁTEK 8. květnA v 17 HoDin
u památníku osvobození
u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Pokud to aktuální situace během pandemie dovolí,
rádi oslavíme 75. výročí konce války i s Vámi.

Rada MČ Praha‑Klánovice

Městská část děkuje

Stále opatrně

Všem dobrovolnicím
a dobrovolníkům, a učitelkám
z mateřské školy děkujeme
za zásobení našeho úřadu
bohatým výběrem roušek a za
pomoc při jejich distribuci
mezi občany. Látkové roušky
a dezinfekce Anticovid-19
jsou stále k vyzvednutí
pro zájemce na úřadě. Seniorům oboje na požádání rádi
dovezeme.
		
Zorka Starčevičová, starostka
Foto: studio marcus

l schválila rozpočtová opatření
týkající se ponechaných dotací
z minulého roku ve výši téměř
15 mil. Kč

Pozvánka

F o t o t i t u l n í s t r a n y: h a n s b r a x m e i e r / P i x a b a y; tat o s t r a n a : d o m á c í a r c h i v J i ř í h o B e k a

Slovo
Slovomístostarosty
starostky

Z Městské části

D ů l e ž i t á t e l . č í s l a n a has i č e
Velitel JSDH	Bc. Pavel Jaroš	Zástupce velitele JSDH	Michal Raiser	Strojník	Lukáš Tvrdý	Starosta SDH a strojník JSDH	Martin Žebro	Vedoucí mládeže SDH	Tomáš Zamazal
Případně tísňová linka 150 či 112

607
723
605
603
725

551
693
143
215
849

670
816
233
229
891

I když se opatření
rozvolňují, neznamená
to, že nákaza již skončila,
naopak. Případy nákazy
mohou zase narůstat.
A fakta o následcích
stále nejsou známa.
Buďte ohleduplní
vůči ostatním
i vůči sobě.
Při jakémkoli
kontaktu či setkání
s ostatními lidmi proto
doporučujeme:
roušku stále
používejte.
Úřad MČ Praha-Klánovice

květen 2020

3

Z Městské části

Z Městské části

Co vás zajímá

Zásahy hasičů

Zeptali jsme se: budou mít Klánovice novou knihovnu?

B ř e z e n a d u b e n

Pohotovost

A jak se mohou do diskuse o knihovně zapojit občané?

Preferují radní městské části jedno
z těchto dvou míst?
Pro záměr spojení a využití více
funkcí vidíme jako jednoznačně
vhodnější pozemek sousedící se
stávajícím kulturním centrem Nová
Beseda. To se již dokázalo za dobu
svého působení zapsat do vnímání

místních i přespolních jako
skutečné centrum kultury. S novou
knihovnou by byla tato tradice
posílena a obohacena. Stávající
kulturní sál s kinem a kavárnou by
propojením s novou budovou získal
například šatnu pro návštěvníky,
důstojnější sociální zařízení nebo
vhodnější zázemí pro kavárnu.
Knihovna a klubovny by do kavárny
též přivedly více návštěvníků
a – co je příjemnějšího, než posadit
se s právě vypůjčenou knížkou,
nebo s přáteli pod staré stromy
krásného parku a dát si voňavou
kávu! Rozšířený veřejný prostor
uprostřed Klánovic by byl nabídkou
pro setkávání lidí různých generací
i kulturních zájmů. A navíc – jak
náklady na vybavení, tak poté režie
na provoz by vhodným propojením
nové a stávající budovy mohly
být nižší, než náklady na dvě
samostatné budovy.
Kolik času máte na rozhodnutí?
Plíseň v šatnách školy a velmi
špatný stav zázemí pro místní
seniory si vyžadují, aby stavba byla
zahájena co nejdříve. Pozemky
v okolí zbrojnice, či pod samotnou

v době pandemie
Nemocí COVID-19
se nakazili i členové
Integrovaného záchranného
systému. Pohotovost
proto měly jednotky Sboru
dobrovolných hasičů.

Jak se mohou do rozhodování
o knihovně s komunitním centrem
zapojit občané?
Analýzu lokalit jsme plánovali
představit na březnovém jednání
zastupitelstva a uspořádat na toto
téma veřejné setkání s občany.
Z důvodu opatření proti šíření
koronaviru se veřejné akce
nemohly uskutečnit, našli jsme
tedy jinou cestu, jak občany do
spolurozhodování zapojit.

P

ohotovost drželi vždy čtyři
členové jednotky po dobu 24
hodin, s výjezdem do dvou
minut od vyhlášení poplachu. Na
naší jednotku vyšla pohotovost
ve dnech 22. a 28. března, 4.,
11.,13. a 17. dubna 2020. Členové
byli v pohotovosti na zbrojnici
od 7:00 do druhého dne do
7:00. Naše budova ale není
stavebně přizpůsobena na držení
pohotovostí, zvlášť v noci. Budova
má pouze jednu místnost jako
klubovnu a jednu jako šatnu, spíme
na zemi na matracích. O to větší
dík patří všem členům jednotky, že
v těchto „bojových“ podmínkách
pohotovost zvládli.

Jakou?
Studii jsme zveřejnili na webových
stránkách MČ a v aplikaci Mobilní
rozhlas a uvítali bychom, kdyby
se občané k lokaci nového centra
vyjádřili. Nabídka platí jak pro
všechny občany Klánovic, tak pro
zastupitele. Veřejná debata může
proběhnout přes sociální sítě
a podněty mohou být podávány přes
Mobilní rozhlas. Závěrečná debata
s architektem Myškou proběhne on
line ve středu 20. května od 17:00.
Informace jak se zapojit, naleznete na
webových stránkách MČ.
Za odpovědi děkujeme
paní starostce Zorce Starčevičové.

Poděkování
Velké poděkování patří MUDr.
Bekovi za zájem o sloužící členy
jednotky a za pomoc při zajištění
stravy z restaurace Beseda. Stravu
pro hasiče ve službě poskytl Český
červený kříž a restaurace pana
Pohlreicha.
Foto: studio marcus

Kulturní sál s kinem a kavárnou by propojením
s novou budovou knihovny získal například šatnu
pro návštěvníky a důstojnější sociální zařízení.

zbrojnicí do výstavby integrované
záchranné stanice nejsou volné.
Rok 2020 je také zřejmě posledním,
kdy můžeme získat finance z Evropské
unie na výstavbu komunitního centra.

Plocha po bývalém zahradnictví v sousedství KC Nová Beseda. Snímek vpravo: Pohled z výšky na budovu a pozemek v okolí zbrojnice.
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Foto: archiv sdh

S

távající knihovna sídlí v budově
1. stupně ZŠ. Jak knihovna, tak
škola již dlouho potřebují více
prostoru. Nová knihovna a místo
pro její výstavbu je opakovaným
tématem například Hydeparku
v předchozích zpravodajích. Proč?
Mezi hlavními úkoly současného
vedení naší městské části je, jak je
již všeobecně známo, vybudování
Lesní cesta
za plotem
hřiště.
nového
kulturně
‑vzdělávacího
centra,
které by sloužilo jako knihovna
a komunitní centrum. Tedy i jako
místo pro pravidelná setkání
našich seniorů, spolků a dalších
komunit. Dle významného urbanisty
a výborného znalce Klánovic, Ing.
Arch. Jaromíra Myšky, jsou v podstatě
vhodná pouze dvě místa: na pozemku
po zrušeném zahradnictví vedle
KC Nová Beseda nebo na pozemku
u požární zbrojnice.

zajistila základní ochranné pomůcky
pro členy jednotky.
Poděkovat musím všem členům
jednotky za příkladné plnění
povinností a zajištění pohotovostí
tak, aby se občané mohli cítit
bezpečně. Také děkuji manželkám
a přítelkyním členů za jejich
podporu, bez které bychom tuto
záslužnou činnost nemohli dělat.
Zásahy SDH v první
polovině dubna 2020
Kromě pohotovostí měla jednotka
i represivní činnost.
l 4. 4. v 19:15 byla jednotka
vyslána na technickou pomoc
s likvidací zlomeného stromu

Za zabezpečení pitného režimu
děkujeme firmě DM Life
a Dominiku Haškovi, který nám pití
osobně přivezl dne 7. 4. 2020.
Poděkování si zaslouží i starostka
Klánovic Zorka Starčevičová, která

Dominik Hašek (pod rouškou vlevo)
přivezl hasičům pití osobně.

Naši hasiči a krásná samaritánka
z Červeného kříže.

hrozícího pádem na cyklostezku
mezi Újezdem nad Lesy a Úvaly.
l 7. 4. v 16:53 byla jednotka vyslána
s CAS 16 Iveco do lesa na požár.
Hlášena byla ulice U Trativodu, ve
skutečnosti se jednalo o lesní cestu
podél trati za ČOV.
l 10. 4. v 16:23 byla jednotka
vyslána na nahlášený požár osobního
automobilu do ulice Votavova.
Pohotová řidička byla naštěstí
schopna s hořícím vozidlem vyjet
z garáže a tím zabránila značným
škodám. Na místo byly povolány ještě
jednotky HZS Praha a JSD Kbely.
l 1. 4. v 16:56 byla jednotka vyslána
do ulice Novopacké k dopravní
nehodě.
l 12. 4. v 0:14 jednotka vyjela s CAS
32 Tatra 148 na požár porostu na
Černý Most.
l 13. 4. ve 20:48 jsme jeli do
Horních Počernic na pomoc
s transportem pacienta společně
s HSZ Praha.
Pavel Jaroš, velitel jednotky

květen 2020
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Škola v době koronaviru

Téma dneška

11. března byly zavřeny všechny školy v ČR a naše
klánovická škola patřila mezi ty, které zareagovaly
úplně nejrychleji.

V

začalo sněžit, teplota padala
a když jsme se ráno probudili,
bylo venku 17°C pod nulou a asi
20 cm sněhu. Tehdy nastaly
velké problémy v energetice,
v elektrárnách (výrazná většina
jich byla tepelných) zamrzlo
uhlí, stát hledal úspory, kde to
jen šlo, my školáci jsme byli
nadšeni třítýdenními uhelnými
prázdninami. Strana a vláda se
na přírodu velmi zlobila a mezi
lidmi kolovala anekdota, že čtyři
největší nepřátelé socialismu jsou
jaro, léto, podzim a zima.
krize je zkouška i naděje
Dnešní krize je celosvětová,
má tisíce obětí, i podle
optimistických odhadů potrvá
měsíce a její dopad na národní
hospodářství si experti troufnou
odhadnout jen stěží. Přes všechny
špatné zprávy lze najít i přínosy
– a je třeba je hledat – v přírodě
i mezi lidmi. (Pokrač. na str. 7)
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Co se děje ve školce,
když je zavřená
Vytřídili a vydezinfikovali jsme hračky i nábytek, umyli
okna, shrabali naši krásnou zahradu a pořezali dříví.
Ale to není všechno, pomáhame také ostatním.

Roušky i pohádkové obrázky

Heslem dnešních dní se stalo: „Kdo
může, pomůže!“ a v jeho duchu
jsme začali šít roušky. Zatím jsme
ušili a rozdali přes 1000 roušek
nejen klánovickým dospělým
a dětem, ale také klientům
a zaměstnancům z blízkých
i vzdálenějších Domovů pro
seniory. V tom běchovickém, do
kterého během roku docházely naše
Sovičky, se babičky a dědečkové
kromě roušek dočkali také
pohádkových obrázků od dětí
ze všech tříd, které se zapojily
do výzvy „Pohádka pro radost“
v dlouhodobém projektu Mezi
námi: mezigeneračně.

S dětmi online

Ani na děti ale nezapomínáme.
Každá třída se svými dětmi
komunikuje prostřednictvím mailů
a nahraných videí, v nichž děti
nacházejí různé výzvy, úkoly nebo
třeba pohádku.
Novinkou je také online angličtina,
při které se každý den skupinky dětí
ze třídy Žirafek spojují společně
se svými učitelkami a hravou
formou pokračují v seznamování
s anglickým jazykem.
Školka tedy ani v dnešních
nelehkých časech nezahálí, ale na
děti už se zase moc těšíme!
Dana Radinová a kolektiv MŠ

Ušili jsme přes tisíc roušek. Rozdali jsme je nejen
v Klánovicích, ale i v Domovech pro seniory.

F o t o : B r u n o G l at s c h ( K v ě t y ); s t u d u o m a r c u s ( š k o l a ) ; p ř e v z at o z w e b u ( DVTV )

Vzdálená paralela
Jako pamětník bych našel možná
vzdálenou paralelu – o vánočních
prázdninách roku 1978 bylo
nezvyklé teplo, na Silvestra
odpoledne i přes +10°C. Večer

B

ylo to jednak proto, že máme
vesměs šikovné a flexibilní učitele,
jednak proto, že jsme na to byli do
značné míry připraveni.

Foto: dodáno MŠ, studio marcus (budova školky)

ícekrát v historii se lidé
domnívali, že určitou oblast
přírody mají pod kontrolou, že
už je nemůže nic překvapit. Pak
ale často přišla událost, která
jejich představy obrátila vzhůru
nohama. Pokud takový zvrat
nastal v rovině teorie, byla to
pro zainteresované vědce jistě
významná změna, ale většina
ostatních ji ani nezaznamenala.
Vzpomněl jsem si na ty příběhy,
když jsem se v televizi díval na
prázdné ulice a z večerních zpráv
z domova i ze světa znělo jediné
základní téma – koronavirus.

s videokonferencemi minimální
zkušenosti, naučili se to velmi
rychle a až na výjimky nyní vysílají
skoro všichni. Z ankety rodičů
a dětí jsme zjistili, že optimální
průměrný rozsah vysílání by měl
být 2 hodiny denně, snažíme se
toho držet.
Tyto dva kanály učitelé doplňují
o další výukové weby,
programy, videa
a podobně. Česká školní
inspekce nás za výuku
v této době pochválila
a označila za „příklad
dobré praxe“.

Elektronický systém
Bakaláři
Už několik let jsme postupně
veškerou agendu převáděli na
elektronický systém
Bakaláři. Tento systém
se tak stal zcela logicky
páteří naší komunikace
mezi školou, žáky
a rodiči. Rozdíl byl
pouze v tom, že jsme
Podle
začali používat některé
Koncem května
dříve nevyužité funkce
posledních
do školy?
a také v jeho rozšíření
informací
se
Podle posledních
na všechny ročníky,
25. května
informací se 25. května
včetně těch nejnižších.
Tento systém umožňuje
budou otvírat budou otvírat 1. stupně
škol, a to pouze pro část
neustálou oboustrannou
1. stupně škol,
žáků. Výuka by měla být
(vlastně trojstrannou)
to
pouze
pro
a
dobrovolná a pouze pro
komunikaci mezi školou,
děti, které nemají doma
žákem a rodičem,
část žáků.
rizikové podmínky.
zasílání odkazů a příloh
Prosíme tedy rodiče, aby
různého typu a podobně.
sledovali náš web a četli naše maily
Učivo posíláme dětem pravidelně
a zprávy, budeme tyto informace
denně v malých dávkách, přičemž
upřesňovat. Zatím také nevíme,
rozvrh je pro ně pouze orientační,
jak bude přesně vypadat letošní
nemusí jej striktně dodržovat.
vysvědčení. Snad ale mohu všechny
Snažíme se pokud možno
uklidnit v tom, že o prázdniny na
zaměstnávat pouze děti, úkolem
99% nepřijdeme.
rodičů by mělo být pouze „donutit“
PaedDr. Michal Černý,
je pracovat. To platí u těch starších,
ředitel školy
u úplně malých dětí se bohužel
bez pomoci rodičů neobejdeme –
děkujeme!
Online výuka Cisco
Webex
Druhým pilířem se stala online
výuka, tedy videokonference
učitelů a žáků. Pro tuto komunikaci
jsme zvolili platformu Cisco
Webex. I když většina učitelů měla

Téma dneška
(Pokrač. ze str. 6) S poklesem
průmyslové výroby klesá
znečištění životního prostředí
a vnější nebezpečí nás spojuje.
Jsme si blíž, vidíme kolem sebe
hodně příkladů pomoci druhým,
které i nás mohou motivovat.
Berme proto tuhle lapálii jako
zkoušku s tím vědomím, že
každá překonaná obtíž nás posílí.
Tomáš Ruda

Jubilanti

S

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

JUBILANTI
květen 2020
Jaroslava Dörflerová
Věra Zajícová
Vladimír Škarda
Anna Zlochová
Marie Bezděková
Ilona Mansfeldová
Stanislava Modráčková
Jiří Eichler
Miroslava Tichá

S PaedDr. Michalem Černým natočila
rozhovor o školství televize DVTV. Najdete
ho na Facebooku MČ Praha-Klánovice.

květen 2020
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Rozhovor

„Politika je často dost
tvrdá a nevybíravá,

Politika ze své podstaty špinavá není

plná nelehkých kompromisů,
ale ze své podstaty není špinavá.

Rozhovor Klánovického zpravodaje s naším senátorem Davidem Smoljakem

KZ: Senátorem jste právě rok –
od dubna 2019, kdy jste uspěl
v doplňovacích volbách do Senátu
PČR. Co ve vrcholné politice se dá
stihnout za jeden rok?
D. S.: Podařilo se mi dát dohromady
pracovní skupinu na obranu médií
veřejné služby, zahájit jednání
o změně mediální legislativy
a samozřejmě absolvovat všechna
důležitá jednání a hlasování
o zhruba stovce zákonů, smluv
a tisků ve výborech, komisích
i v plénu na schůzích Senátu.
Kromě toho organizuji na Praze 9
distribuci roušek a bezplatné
8
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KZ: Jste také aktivním občanem,
zastupitelem a radním městské
části Praha-Vinoř. Jaké zkušenosti
z místní politiky se Vám hodí
v senátorské práci?
D. S.: Docela dobře se to doplňuje,
protože jako zastupitel a radní řeším
čistě jen problémy naší městské části,
zatímco zákony přijímané v Senátu
se týkají celé země. A je samozřejmě
užitečné, když má člověk při
rozhodování o zákonech s celostátní
působností už nějakou znalost
z konkrétní situace v regionu.

KZ: Jste v kontaktu se starosty,
radními nebo zastupiteli obcí
a městských částí Vašeho volebního
obvodu? Můžete vstupovat do
konkrétních kauz konkrétních
samospráv, když Vás požádají
o pomoc?
D. S.: V kontaktu jsem, ale zasahovat
do konkrétních kauz moc nechci. Sám
v jedné takové samosprávě působím
jako zastupitel a vůbec by se mi
nelíbilo, kdyby nám do našich věcí
chtěl někdo zvenčí mluvit. Ale pokud
se na mě sami obrátí, rád pomůžu,
když to bude v mých silách.

Je velkou výhrou,
že u nás máme svobodné
volby. Jejich vítěz
ale nesmí mít pocit,
že je mu dovoleno vše
a že stojí nad ústavou
i nad zákony.

KZ: V programu máte smysluplný
tranzitní okruh okolo Prahy,
nikoli skrz Prahu. Co by to mělo
znamenat a jaké místo v uvažování
o okruhu zaujímá Klánovická
spojka – přivaděč na D11?
D. S.: Opakovaně říkám, že ta stopa
okruhu je vedená opravdu nešťastně,
mnohdy protíná městské části nebo
jde v jejich bezprostřední blízkosti.
Jsem přesvědčený, že musíme přimět
stát, aby do budoucna zainvestoval
skutečný tranzitní okruh, který
povede opravdu kolem města. Jinak
reálně hrozí, že se Praha stane
křižovatkou kamionové dopravy
z celé Evropy. Ale stejně jako změnu
rozpočtového určení daní i tenhle
plán nemůže jeden člověk prosadit
sám za sebe, musí nás na to tlačit
co nejvíc.

Z volební šesterky
senátora Davida Smoljaka.

KZ: Váš senátorský program
zahrnuje prosazování většího podílu
malých obcí a městských částí na
rozpočtovém určení daní, aby
nemusely být tak závislé na dotacích
z centra. Podařily se Vám již nějaké
kroky a jak budete pokračovat?
D.S.: Takovou věc nelze prosadit
solitérními kroky. Proto jsem rád,
že Starostové a nezávislí, se kterými
dlouhodobě spolupracuji, připravili
nedávno nový systém rozdělování

KZ: Ve svém programu zmiňujete
též stavební zákon. Klánovická

Když se na ni ale všichni vykašlem
a přenecháme ji těm,
co ji chtějí dělat jenom
pro tu moc nad vším a všemi,
tak taková zaručeně bude,“
říká David Smoljak.

zkušenost se stavbami je převážně
taková, že sousedé i městská
část prohrávají, pokud chtějí
hájit veřejný zájem na zachování
zeleně nebo místně typický ráz
obce. A po novele z 1. 1. 2018 je
ze stavebních řízení vyloučena
veřejnost…
D. S.: Připravovaná novela
stavebního zákona chce dokonce
vyšachovat ze hry i místní
samosprávy! Jsem přesvědčený,
že s něčím takovým nebude Senát
souhlasit. Už jsme se o tom bavili.

Foto: milan Říha

lánovice v Senátu Parlamentu
ČR zastupuje senátor David
Smoljak. Pan David Smoljak,
nejstarší syn režiséra, herce
a scenáristy Ladislava Smoljaka, je
profesí scenárista a dramaturg, který
podle svých slov prošel zaměstnání
od domovníka, přes redaktora
a komentátora k šéfdramaturgovi
a šéfredaktorovi televizní zábavy.
Je také dlouholetým zastupitelem
a radním MČ Praha‑Vinoř
a spoluzakladatelem platformy
Svobodu médiím!, která se zabývá
udržením nezávislosti médií
veřejné služby. V dubnu 2019
vyhrál doplňovací volby do Senátu
Parlamentu ČR a mandát bude
obhajovat letos v říjnu.

výnosů z daní, který je z tohoto
hlediska spravedlivější a krajské
i obecní rozpočty významně
posiluje. Stávající systém je už
zastaralý a musí se změnit.

Foto: milan Říha

K

potravinové pomoci pro seniory
a dávám dohromady ústavní
stížnost na zákaz vycestování, který
vláda přijala podle mého názoru
v rozporu s Ústavou.

Senátorská kancelář Davida Smoljaka se
v době nouzového stavu stala centrem
distribuce roušek a potravinové pomoci
pro seniory.

Stát prostě není možné řídit jako
firmu, to je úplný nesmysl!
KZ: Senátem nedávno prošla
novela lesního zákona. Je už
v platnosti? Jaký konkrétní dopad
bude mít na Klánovický les?
D. S.: Zákon jsme v Senátu
schvalovali koncem října loňského
roku. Prezident ho podepsal a ve
Sbírce zákonů vyšel 28. listopadu,
takže od té doby platí. Jestli to
má nějaký konkrétní dopad na
Klánovický les, asi vidíte sami.
Tipnul bych si, že se nijak viditelně
neprojevuje.
KZ: Jste aktivní v pomoci
potřebným za nynější mimořádné
situace. S čím se na Vás ale
nejčastěji obracejí občané za
„normálního stavu“ a s jakými
problémy jim máte možnost
pomoci?
D. S.: Po pravdě, já už normální
stav ani nepamatuju. Ostatně,
co je normální? Řízení státu
trestně stíhaným premiérem
v permanentním střetu zájmů
určitě nikoli. Však také většina
podnětů, které od občanů já i mí

kolegové v Senátu dostáváme,
apeluje na to, ať se ty dnešní
nenormality pokusíme odstranit.
Tak se o to snažíme, alespoň
u těch zákonů, které ze Sněmovny
dostáváme.
KZ: Už musíme končit – takže
co Vás první napadne, když
uslyšíte Klánovice?
D. S.: Vím, že u vás můj otec
kdysi startoval nějaký závod
veteránů. Je to tak? Takže se
mi hned vybaví ty nádherně
nablýskané prvorepublikové
mašiny, řidiči v kostkovaných
kšiltovkách a pumpkách a krásné
slečny s cigaretovými špičkami
a blonďatými loknami…
Takhle si představuju Klánovice,
když přivřu oči.
KZ: Parádní představa.
Přijedete nás navštívit i Vy až
skončí koronavirová omezení?
D. S.: Určitě. Něco teď připravujeme
společně s klánovickým výtvarníkem
Karlem Vilgusem, takže se k vám
chystám… Už se moc těším!
My taky a děkujeme za rozhovor.
Zita Kazdová
květen 2020
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Veselá věda v táboře

Co se děje na síti

J

e pochopitelné, že obsah
„místních“ facebookových
Praha
komunit výrazně ovlivnily
starosti posledních týdnů.
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Připomínáme si

Praha 9 Klánovice

Klánovice před 30 lety

MC Šikulka 13.rodičům
- 17.7.
Spolek Veselá věda nabízí
pomoc
2950Kč
při smysluplném vyplnění času dětí o prázdninách.

9 Klánovice

Pokračujeme v mapování událostí v Klánovicích,
jak byly zaznamenány na stránkách místního tisku.

V

MC Šikulka 13.příměstském
- 17.7. táboře

Velký ohlas měly zprávy
o distribuci dezinfekce pro
seniorské věkové skupiny na
území Klánovic. Někteří lidé
netrpělivě vyžadovali přesný
termín, kdy k nim lahvičky
s očekávanou tekutinou dorazí.
Většina spoluobčanů projevila
pochopení pro složitou situaci
a ocenila práci dobrovolníků.
Z témat nesouvisejících
přímo s pandemií zabodovala
zpráva o instalaci nádob na
třídění jedlých olejů a tuků
z domácností. Mnozí uživatelé
kvitovali sdílené informace
o každodenní činnosti
klánovických hasičů.
Facebookovou stránku MČ
v polovině dubna sledovalo
více než 500 lidí. Jindy rušivé
emotivní výpady tentokrát
zůstaly kdesi pod pokličkou.
Jiří Karban

10
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ok 1990 byl po euforii ze změn, k nimž došlo v závěru roku
předchozího, obdobím, kdy mohla začít běžná práce s cílem, aby se změny,
dosažené v rovině řízení státu, projevily i v Klánovicích.

První svobodné volby i v Klánovicích

Před prvními svobodnými parlamentními volbami, které se konaly v červnu
1990, daly Klánovické noviny prostor k prezentaci jednotlivým politickým
stranám. Dne 29. května vystoupil na předvolebním shromáždění lidovců
v místním kině tehdejší předseda ČSL dr. Bartončík, jehož hvězda později
zapadla po odhalení spolupráce s komunistickou státní bezpečností.
Volby tu skončily výrazným vítězstvím Občanského
fóra (69%) před ČSL (9%) a Komunistickou stranou
(8%). Žádná další strana tu nezískala více než 5% hlasů.

Fotbalové jaro skončilo

Klánovické noviny v květnu 1990

Kdo se snad optimisticky těšil na dohrání
odložených mistrovských zápasů mužstva FK
Klánovice, musí se smířit s realitou současnosti.

N

a začátku dubna bylo totiž
rozhodnuto o ukončení všech
amatérských soutěží na celém
území republiky. Výkonný
výbor Fotbalové asociace
ČR konstatoval, že případné
pokračování představuje
nepřijatelné zdravotní riziko.
Na víkendová odpoledne vyplněná
fotbalovým kouzlením prozatím
zapomeňte.

V předčasně ukončené pražské
I. B třídě skončili naši fotbalisté
na 11. místě mezi 16 účastníky.
Odehráli jen šestnáct zápasů
namísto plánovaných třiceti, získali
patnáct bodů. Doufejme, že sezona
2020/2021 nebude narušena
a všichni zúčastnění ji prožijí
přesně tak, jak si představují. Další
informace o činnosti FK najdete na
www. fkklanovice.cz.
Jiří Karban

Co se děje v lese
Při procházkách v lese
můžeme narazit na Osadu
havranů i Nový Stonehenge.
Sledujte tuto rubriku.

...a přistěhovali se trpaslíci.

Foto: studio marcus; domácí archiv Tomáše Rudy(Klánovické noviny)

Informační kanál Městská část
Praha‑Klánovice – oficiální
stránka pravidelně zveřejňoval
statistické údaje o vývoji epidemie
na území metropole. K tomu
sloužil aktualizovaný odkaz na
stránky Hygienické stanice hl.
města Prahy.

R

v Mateřském centru
Šikulka v Klánovicích
děti prožijí každý den
plný zábavných pokusů,
her a poznávání! Od 13.
do 17. července 2020
vždy od 8 do 16 hodin.
Vhodné pro předškoláky
a děti prvního stupně ZŠ.
Informace a přihlášky na
www.veselaveda.cz/tabory.

Foto: studio marcus

Například ve skupině Vivat
2950Kč
Klánovice se diskutovalo, jak
obnovit místní farmářský
trh a přitom dodržet všechna
pravidla vyplývající z vládních
opatření. Vášnivě se debatovalo
také o možnostech obnovení
školní docházky. Názory rodičů
a přátel školy se lišily.

Povídání o místních občanech, kteří významem
své činnosti dosáhli daleko za hranice Klánovic,
bylo v květnovém čísle zahájeno článkem o panu
Františku Horákovi, kynologovi, který vyšlechtil
Klánovické noviny
první československé psí plemeno – český teriér. Na
květen 1990
stránkách Klánovických novin se také řešila perspektiva
zdravotnické péče v Klánovicích nebo nespokojenost zákazníků s nabídkou
v prodejnách potravin patřících družstvu Včela.

Mozaika svátků
Ze zajímavých dní
v květnu vybíráme:
4. května Mezinárodní den
hasičů – na sv. Floriána,
patrona hasičů, slaví svůj svátek
profesionální i dobrovolní hasiči.
A my ostatní jim děkujeme za
pomoc při požárech a jiných
katastrofách.
8. května Den vítězství
75. výročí konce 2. světové války
je tématem tohoto zpravodaje.
2. květnová neděle – Svátek
matek (10. května 2020) je
vyjádřením úcty a poděkováním
za odvahu být matkou.
18. května Mezinárodní den
muzeí letos s mottem Posilování
rozmanitosti a začleňování
v našich kulturních institucích.
Za současné situace by se měla
muzea pro veřejnost otevřít
25. 5., ovšem jen při dodržení
přísného režimu. Oblíbená akce
Muzejní noc se přesouvá na
10. října 2020.

Začátek konce vojenského prostoru v Klánovickém lese

Část Klánovického lesa zabíral vojenský prostor, kde sídlil sklad trhavin
Vojenských staveb. V roce 1990 Klánovice zahájily jednání, která posléze vedla
k vystěhování skladu. Uvolněné budovy pak v lese roky chátraly, až byly po roce
2000 rekonstruovány na středisko útvaru psovodů Městské policie Praha.
Ze svého archivu připravil Tomáš Ruda

Víte, proč se slaví 1. máj?
Připomíná velkou stávku dělníků v Chicagu roku 1886 za
osmihodinovou pracovní dobu, která skončila smrtí několika lidí.
U nás se 1. máj poprvé slavil na Střeleckém ostrově v roce 1890. Svátek
pro upevnění své moci zneužíval jak nacismus, tak komunismus, za jehož
vlády byla účast a jásání v prvomájových průvodech nepsanou povinností
pro dospělé i pro školní děti. Mnohem poetičtější je tradice polibku pod
rozkvetlým stromem s odkazem na báseň Máj od Karla Hynka Máchy,
nebo provokativní studentské veselice Majáles s tradicí od 15. století, nebo
„stavění Máje“ na ochranu a požehnání pro vesnici.
Zita Kazdová

21. a 22. května jsou svátky
kulturní a biologické rozmanitosti.
Bez prvního je život plochý, bez
druhého není vůbec.
31. května Světový den
bez tabáku a bez zlozvyku
kouření. Vážný svátek Světové
zdravotnické organizace, který
upozorňuje na zdravotní důsledky
pro aktivní i pasivní kuřáky,
má recesistické dvojče „Velké
americké típnutí“ v USA, ale až
v listopadu.
Zita Kazdová

květen 2020

11

v e ř e j n ý p r o s to r

v e ř e j n ý p r o s to r

Klánovická kronika

Klánovická kronika

Chceme-li se poučit z chyb našich předků i podívat se do minulosti míst,

vojenské velitelství, bylo umístěno
v budově č. 23. Velitelem se stal
kapitán čsl. armády v záloze
Karel Morava, zdejší řídící učitel.
Velitelství mělo asi 100 mužů,
bývalých vojáků.

1945.
válka.
vše jen
a bílé.

V květnu před 75 lety vyvrcholila válečná dramata
a předválečný život se definitivně obrátil v prach.
Co se o těchto dnech dozvíme z klánovické kroniky?
Před koncem války v Klánovicích
žilo asi 300 civilních německých
občanů a sídlila zde německá
vojenská posádka. V domě č. p. 1
(dnes malá budova školy) byla
německá vojenská ošetřovna
a sklad, v budově školy č. p. 200 byl
umístěn pracovní německý oddíl,
další byl umístěn v Golf Clubu.
Pražské povstání
v Klánovicích
Již delší dobu před květnovým
povstáním započal tajné přípravy
k utvoření revolučního národního
výboru prap. Sedláček, zdejší četník.
Zhruba dva týdny před povstáním

vznikl v utajení Národní výbor.
Majiteli domu č. p. 1, panu
Zemanovi, se podařilo získat
informace o uložených zbraních od
německého poddůstojníka Lowaka,
který slíbil vydat zbraně a granáty
výměnou za civilní šaty. V noci ze
4. na 5. května se podařilo panu
Zemanovi ve spolupráci s prap.
Sedláčkem vynést z budovy č. p. 200
do sklepa svého domu 55 karabin,
2 automatické pistole a 24 ručních
granátů. Jakmile bylo známo, že
v Praze vypuklo povstání, začali
se klánovičtí občané spontánně
scházet u školy a s jejich pomocí
byli vykázáni němečtí vojáci sídlící

Na kolejích ležely převrácené nákladní vagony,
místy byly koleje vytrhané, ani tudy se Němci
k Praze nemohli dostat.

Vlevo: naše původní nádraží. Vpravo: jak se bránilo průjezdu vlaků.

12

květen 2020

Německé posily
do Prahy neprojedou!
Klánovičtí muži znemožňovali
průjezd Wehrmachtu směrem
k Praze tím, že provedli na lesních
cestách záseky a zatarasili tak
příjezdové komunikace. Na kolejích
ležely převrácené nákladní vagony,
místy byly koleje vytrhané, ani tudy
se Němci k Praze nemohli dostat.
Od 5. května byla zastavena
železniční doprava a obec byla tudíž
odříznuta od Prahy. Lidé, kteří
v Praze pracovali, tam buď zůstali
a bojovali na barikádách, nebo se
vraceli pěšky. To se stalo osudným
otci a synovi Veverkům, kteří byli
cestou do Klánovic zastřeleni.
V neděli 6. května byly zesíleny
překážky na silnicích, lesních
cestách a dráze, protože se od Úval
blížilo německé vojsko. V lese byly
přestřelky, za Novými Dvory byl
rozprášen menší oddíl německého
vojska a zbyly po něm 4 pušky,
3 pancéřové pěsti a několik granátů.
V pondělí 7. května byly na nádraží
připraveny k zatarasení další tři
nákladní vagóny, neboť od Úval
se opět očekávaly oddíly SS. Pan
Čechura z Placin, který šel domů
po službě, byl přepaden německými
vojáky a jelikož u něj byla nalezena
zbraň, byl na místě zastřelen.
V pondělí bylo také ustanoveno

Střelba, výbuchy, zatýkání
V úterý 8. května se donesly
zprávy, že na silnici ke Kolodějům
je asi 1000 německých vojáků
a v blízkosti ještě divize SS.
Němci věděli, že je u nás ještě
část internovaných vojáků a chtěli
je odvézt. Vypravili dva vozy,
které byly vojenským velitelstvím
pod vedením Karla Moravy na
začátku obce zastaveny a počalo
vyjednávání.
Když se automobily blížily ke škole,
byli naši občané střelbou zahnáni
do úkrytu. Jedna německá hlídka
pronikla k uzavřenému obecnímu
úřadu a mladý německý voják
hodil do okna pancéřovou pěst,
která budovu zničila. Zároveň byla
Němci přepadena četnická stanice,
četníci byli odzbrojeni. Starosta
Vystyd, předseda národního
výboru Pražák a velitel četníků
Sedláček byli vzati jako rukojmí.
Ti museli jít s internovanými
Němci až k Újezdu, kde byli
naštěstí propuštěni.

Foto: domácí archiv Tomáše hradeckého

	Květen
	Končí
A není
černé

ve škole. Ti byli později zadrženi
a odzbrojeni v Újezdě nad Lesy.
Téhož dne kapitulovala i posádka
na Golf Clubu. Všichni Němci,
kteří v obci zbyli, byli hlídáni
v budově školy. Pan starosta
Vystyd kladl obyvatelům na srdce,
aby se vyvarovali jakéhokoli
násilí na zadržených, které by
mohlo vyvolat odvetná opatření
německých ozbrojených složek,
jež by se mohly objevit.

F o t o : s ta n w i l l i a m s p h o t o / p i x a b ay ( i l u s t r a č n í – m u ž s p i s t o l í ); p ř e v z at o z w e b u f r o n ta . c z ( z á ta r a s y k o l e j í ); d o m á c í a r c h i v T o m á š e h r a d e c k é h o

ve kterých žijeme a lidí, se kterými žijeme, jsou zde obecní kroniky.

Odjezd kolony německých vojáků
jako by symbolizoval to, co se
dělo v týchž chvílích v Praze,
tedy kapitulace a vytoužený konec
dlouhé války. I když o úplný
konec nešlo.
Pomoc Praze i poprava
německých vojáků
Na výzvu rozhlasu, aby do Prahy
lidé dopravovali léky a potraviny,
byly v Klánovicích vytvořeny
zásoby léků, které ráno 9. května
dovezla na Bulovku autem
označeným červeným křížem, jež
řídil pan Jilich ml., paní Šochová.

Klánovická hlavní třída před válkou.

Lidé se z Prahy mohli vrátit jen pěšky. To se
stalo osudným otci a synovi Veverkům, kteří byli
cestou do Klánovic zastřeleni.
Byl to první automobil z venkova,
který do Prahy s léky dorazil.
Potraviny byly poslány vlakem,
jakmile byla dráha zprovozněna.
Ve středu 9. května byli v našem
lese partyzány zajati tři příslušníci
SS a poblíž hotelu Wagner (dnes
střední škola) byli zastřeleni
stejně jako dalších jedenáct
německých vojáků. Všichni
zastřelení Němci byli zakopáni
v lese na neoznačeném místě.
Ten den ještě Klánovicemi prošel
veliký transport odzbrojených
německých vojáků. Odpoledne
do obce přijely ruské tanky, které
byly přivítány u budovy č. p. 1
slavobránou.
Ve čtvrtek 10. května byly do
Prahy odvezeny zbylé potraviny pro
Pražany, kteří přišli o majetek při
bombardování, a na Bulovku polní
rentgen, nalezený ve škole.
Tentýž den byl v prosté rakvi
pohřben v zeleném pásu u hlavní
silnice ruský hejtman, který v lese
zastavil auto a chtěl se nechat
odvézt do Klánovic. Bohužel narazil
na příslušníka SS v ukradených

civilních šatech a kradeném autě.
Ten během jízdy hejtmana zastřelil
a vyhodil z auta. V pátek 11. 5. byl
hned vedle pohřben ruský vojín,
který tragicky zemřel po pádu
z tanku. Oba ruští vojáci byli později
přestěhováni na jiné hřbitovy.
Převzato z klánovické kroniky psané
panem Jaroslavem Laušmanem.
Jolana Fuchsová, kronikářka
Doporučení redakce: Vzpomínky
pamětníků Klánovic z archivu
Tomáše Rudy připravujeme na
webové stránky MČ. Zajímavé je též
srovnání květnových dní v roce 1945
ve zmiňovaných sousedních obcích
v bezprostředním okolí Klánovic
– tehdejším Újezdě a Nové Sibřině
a v Úvalech. Výňatky z publikace
„2. světová válka – osudy občanů
Újezda nad Lesy a okolí“ najdete
na stránkách Újezdského muzea.
Úvalské zápisy doporučujeme
v Úvalském historickém kalendáři
na obecním webu. Tamtéž je
k dispozici i dramatické zpracování
od Jaroslava Bedrny pod názvem
„Dny, jež otřásly nitrem člověka“.
květen 2020
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Hydepark zastupitelů
Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.

Alespoň domácí hruškovicí jsme si
připomněli „normálnější“ časy.

ale i kostely a kulturní střediska
způsobily to, že místo obvyklého
veselí a rodinných setkávání
jsme zůstali doma a měli více
času na duchovní rozjímání,
které k Velikonocům právem
patří. Najednou si uvědomíte,
že v Klánovicích nežijí jen
arogantní a sebestřední sobci,
kteří jsou všude slyšet, ale řada
slušných a skvělých lidí, kteří
nezištně pomáhají ostatním, ale
nevykřikují to do světa. Děkuji
tak všem, kteří bez oddechu šijí
bavlněné roušky, pomáhají starším
občanům s nákupy, roznášejí
desinfekční prostředky, vaří, pečou
a s jídlem roznášejí dobrou náladu
a povzbuzení seniorům. Díky
těmto úžasným občanům byly
letošní Velikonoce opravdu zcela
výjimečné. MOC DĚKUJI
VÁM VŠEM!

Veronika Gotthardt,
ODS

koaliční zastupitel

Vážení spoluobčané,
pandemie trvá, náš život se
prakticky zastavil a polarizuje se
i lidská povaha. Na jedné straně
morální kvality jako solidarita,
obětavost, lidskost a osobní
nasazení při pomoci bližnímu a na
druhé straně intriky, pomluvy,
závist s tendencí vytěžit z dané
situace maximální osobní prospěch.
Naštěstí pozitiva v naší společnosti
převažují. Prioritou Rady MČ je
postarat se o vás. Zajistili jsme
rozvoz jídel občanům a seniorům
70+ přispíváme i na snížení ceny.
Hasičům, kteří mají pohotovostní
služby 24 h denně, jsme zajistili
obědy a večeře. Rozvezli jsme
roušky a dezinfekční potřeby
seniorům, pro ostatní jsou
k vyzvednutí na úřadu. Velmi citlivě
vnímáme postavení živnostníků,
kteří mají zavřené obchody, ale
nájmy platit musí. Vyzvali jsme je
k jednání, abychom jim pomohli
i snížením nebo prominutím
nájmu. Vážení spoluobčané, buďte
opatrní a vzniklé problémy řešme
společně.
Zdeňka Bubeníková,
Čas na změnu
koaliční zastupitelka

Letošní Velikonoce byly zcela
výjimečné. Vyhlášený nouzový
stav z důvodu zamezení šíření
epidemie koronaviru vytvořil
neopakovatelnou atmosféru.
Zavřené školy, obchody, restaurace,
14
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Pavla fisherová,
Stan
koaliční
zastupitelka

Roušky…slovo, které jsme
mohli v uplynulém měsíci
slyšet ze všech stran. Někteří
ji poctivě nosí a někteří
vymýšlejí všemožné kličky,
jak se tomu vyhnout. Kdo
mohl, začal je šít a dávat
příbuzným, známým, do
charity. Stal se z nich módní
doplněk. Otázkou však
zůstává, zda ji nosit stále.
Myslím, že všeho s mírou.
Mezi lidmi určitě. Ale v lese?
S dětmi chodíme každý den do
lesa a užíváme si chvil, kdy si
je můžeme stáhnout. Víc než

kdy jindy si teď uvědomuji dar,
který mi byl dát tím, že bydlím
v Klánovicích, obklopena lesem.
A víc než kdy předtím děkuji
těm, kteří v minulosti bojovali
za zachování jeho celistvosti.
Nevím, zda bych mohla chodit na
procházku mezi padajícími míčky,
chvílemi si sundat roušku, zavřít
oči a nadechnout se „našeho“
krásného lesa.

opoziční zastupitelka

V pátek 13. března 2020 se sešla
komise pro výběr tajemníka.
V komisi zasedla paní starostka
Starčevičová, pan místostarosta
Bek, za zaměstnance úřadu paní
Jandová a paní Prokopová a autorka
tohoto příspěvku.
Mezi kandidáty pozvanými
k pohovoru se sešly tři ženy a jeden
muž. Jednalo se o veskrze kvalitní
kandidáty s různým stupněm
zkušeností a znalostí z prostředí
úřadu obce či městské části.
Na nejvhodnějším kandidátovi
zavládla v komisi vzácná shoda.
Nový “přírůstek” do týmu
pracovníků našeho úřadu by měl
nastoupit v květnu a zveřejnění
jeho jména ponechám na užším
vedení naší obce.
Pevně věřím, že s novým
tajemníkem přijde na náš úřad
zkušená posila, která jej pozvedne
a přispěje nejen ke zkvalitnění jeho
práce, ale také ke zlepšení atmosféry
na úřadě samotném. Novému panu
tajemníkovi přeji hodně štěstí.

michal GAbriel,
HLAS KLÁNOVIC
koaliční zastupitel

Velikonoce co do obsahu a poselství
se nemění a pro nás křesťany
jsou největšími svátky v roce.
Letošní Velikonoce byly jiné v té
viditelné a spoluprožívané rovině.
V nouzovém stavu zůstává i náš
kostel zavřený. Kněz přesto každou
neděli slouží v naší kapli mši svatou
- bez veřejnosti tak, jak to vidíme
při přenosech z různých farností
po republice.
Na Boží hod velikonoční jsme
se s rodinou vydali alespoň
ke kostelu. Pár ostatních
klánovických farníků mělo
podobnou touhu, být v tento
den nablízku vzkříšenému
Kristu. Díky reproduktoru,
který je nad vchodem
kaple, jsme mohli být
účastni slavení mše svaté
a svaté přijímání rozdal pan
farář před kostelem.
Na Velikonoční pondělí bylo
úplně mrtvo. Já, který s partou
koledníků vždy navštěvoval
všechny známé a pomlázkou
„omlazoval“ jejich manželky
a dcery, musel zůstat doma.

Marie Jágrová,
Čas na změnu
koaliční zastupitelka
F o t o : P i x o u r c e / P i x a b ay

Jiří Bek, místostarosta
STAN

Mnozí lidé jsou zvědaví, jestli se
i v Klánovicích vyskytly případy
nemoci COVID‑19. Jako obvodní
lékařka mohu říci, že žádný
z mých pacientů nebyl zasažen
touto infekcí. Jako prostý člověk,
který má uši a oči, vím, že není
vše růžové. Také vím, že mnozí

Klánovičtí byli v zahraničí
v oblastech, kde se zrovna šířila
infekce. Takže odpověď na
otázku, jestli i u nás je nějaký
ojedinělý případ, snad není pro
nikoho těžká. Postupně se situace
uvolňuje a mnozí z nás budou
víc jezdit mimo obec. Nebezpečí
nákazy tedy je jak mezi námi,
tak v ulicích velkoměsta.
Prosím tedy o jednu věc:
užijme si znovu svobodu,
ale neohrožujme ty nejslabší. Začíná
těžké období, ale naučili jsme se
všichni zodpovědně a důstojně
chovat, tak pokračujme tak, jak
jsme to dělali doteď.
Pavel Jaroš,
HLAS KLÁNOVIC
KOALIČNÍ zastupitel

Prožíváme složité období
omezení pohybu a uzavřených
provozoven. Jsem rád, že je dost
lidí, kteří se v této době obětují
pro druhé a co mohou se snaží
pomoci druhým. Rád bych proto
poděkoval všem dobrovolníků,
lékařům a zdravotnímu personálu,
záchranářům, policistům
státním i městským, hasičům
a pracovníkům veřejné správy,
kteří zajišťují chod úřadů.
Poděkování patří i občanům,
kteří dodržují nařízení vlády
a krizového štábu. Zapomenout
nesmím na členy samosprávy,
kteří přispěli k zvládnutí
situace hlavně v začátcích, kdy
nikde nebylo možno získat
ochranné pomůcky. Děkuji všem
dobrovolným hasičům, kteří
doplňují profesionální kolegy každý
den službou na svých zbrojnicích,
a přesto po službě jdou do svých
zaměstnání. Děkuji jejich blízkým,
že jim pomáhají a jsou ochotni na
ně čekat, zatímco oni bez nároku

na odměnu slouží 24 hodin denně.
Vážím si vás a děkuji.
Slavomír Jaroš,
ODS
opoziční zastupitel

Co je to za paní, která nám
dělá šéfredaktora Klánovického
zpravodaje? Ptají se mě voliči, co
mi dali ve volbách svůj hlas. Co
jim mám odpovědět? Je to osoba,
kterou na pozici šéfredaktora
vybrala místo zkušeného novináře
Michaela Boušky rada městské části.
Současně s výměnou nám rada
slíbila novou koncepci a zářné zítřky
KZ a musím říct, že z pohledu mého
a mých voličů se ani jedno zatím
nedostavilo.
Za dobu svého působení (téměř rok)
si nedokázala šéfredaktorka získat
ani stálé spolupracovníky, kteří by
jako členové redakční rady přispívali
k tvorbě KZ, a je nutno říct, že je
to na jeho kvalitě vidět již na první
pohled. Taktéž profesionální odstup
je jí cizí: příspěvky zastupitelů do
Hydeparku sice neupravuje, ale
předem je pro čtenáře zhodnotí.
Špatnou kvalitou KZ trpí občan.
Odpovědnost za to nese společně
šéfredaktorka a rada městské části,
která ji ve výběrovém řízení vybrala.
Alena Kolovrátková,
ODS
opoziční zastupitelka

Již přes měsíc většina z nás funguje
v režimu, na který jsme doposud
nebyli zvyklí. Velice mě těší, jak
se k tomuto stavu postavili místní
obchodníci a provozovatelé
restauračních zařízení, kteří
nás i nadále ochotně zásobují
potravinami. (Pokrač. na str. 16)
květen 2020
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Inzerce

Nejen oni
si zaslouží poděkování, ale také
všichni místní občané, kteří jsou
zodpovědní vůči sobě i ostatním.
Pan ředitel klánovické ZŠ nedávno
zveřejnil výsledky ankety mezi
rodiči k současnému způsobu výuky,
kdy žáci nejsou ve škole fyzicky
přítomni. Výsledky ankety jsou
i přes počáteční technické problémy
s výukou více než uspokojivé.
Většina z rodičů ochotných vyplnit
anketu je se současným stavem
výuky spokojena. Poté, co si
rodiče vyzkoušeli roli domácích
učitelů, věřím, že jako rodiče
budeme v budoucím hodnocení
pedagogů shovívavější a jejich práci
v budoucnu více oceníme. Všem
čtenářům přeji krásné a klidné
májové dny.
(Pokrač. ze str. 15)

Karel Loucký,
ODS
opoziční zastupitel

Transparentnost, tedy
„průhlednost“ veřejné správy,
napomáhá veřejné kontrole.
Jedním z jejích nástrojů jsou
veřejně dostupné zápisy z jednání
zastupitelstva a rady. Ve sněmovně
teď čeká na projednání poslanecký
návrh, uvádět v zápisech
zastupitelstva i rady povinně
po jménech, jak kdo hlasoval,
s výjimkou voleb. Vláda se k návrhu
postavila neutrálně, změna by tak
mohla projít. Z tohoto pohledu lze
jen pochválit klánovickou koalici,
která na požadavek, zaznamenávat
výsledky hlasování jmenovitě,

pokračování ze strany 15

přistoupila již od prvního jednání
zastupitelstva po volbách. Také
videozáznam pro veřejnost jde nad
zákonnou povinnost. Naopak rada
se zákona striktně drží, v zápisu
uvádí jen počty hlasů. Při tom
zaujme, jak často se vždy právě
jeden zdržel hlasování: například
na prvních dvou schůzích tohoto
roku to bylo u více 80 % bodů.
Nehledejme v tom něco jako
alibismus, jde patrně o projev
zásadovosti.
Ferdinand Polák,
ODS
Opoziční zastupitel

Provozovatelé restaurací, trhů,
místní podnikatelé, organizátoři
kulturních i jiných akcí, formálně či
neformálně organizovaní sportovci
a mnozí další jsou podstatnou
součástí (ne‑li přímo základem)
zdejšího společenského života.
Pokud by zkrachovali nebo
přestali fungovat, ovlivní to
Klánovice zcela zásadně. Proto
ODS navrhla Radě MČ odpustit
nájemné za nebytové prostory
a pozemky všem fyzickým
i právnickým osobám, které
na základě „koronavirových“
nařízení musely omezit
svoji činnost. Stejně tak jsme
navrhli odpustit nájemné všem
uživatelům tělocvičny Beseda
a Haly starosty Hanzala. Obojí
s účinností od 1.3.2020 do konce
omezujících opatření. Dále jsme
navrhli ihned obnovit provoz
mobilních kontejnerů na rostlinný

... jsme NADOSAH

odpad, aby občané nemuseli s tímto
odpadem jezdit na obecní deponii
a snížili tak sociální styky. Přesná
znění i podrobná odůvodnění
našich návrhů najdete v příštích
KLÁNovinách.

byla obě nalezena a obě fungují.

vzhledem k epidemiologické situaci a aktuálním opatřením
přesouváme termíny naplánovaných, živých představení
na podzim 2020.

Petr Šafránek,
ODS
opoziční zastupitel

Když jsme naší Radě MČ poslali
návrh na odpuštění nájemného
místním podnikatelům, očekával
jsem, že Rada návrh projedná
a přijme k němu nějaké usnesení.
Doposud se tak nestalo. Po 16
dnech jsme dostali odpověď
pana místostarosty Beka, ve které
naprosto nesmyslně tvrdí, že
Rada musí vyčkat na schválení
vládního návrhu zákona. Není
tomu tak. Vláda navrhla zákon,
který nájemné neodpouští, pouze
umožňuje odložit jeho platbu,
aniž by pronajímatel mohl tuto
skutečnost použít jako výpovědní
důvod. Rada může v rámci
samostatné působnosti
rozhodnout o odpuštění
nájemného zcela nezávisle na
tomto zákoně. Ani rozpočet
tomu vůbec nebrání.
Příjem z nájmu jde totiž
do samostatného rozpočtu
VHČ, kde je letos plánován
přebytek ve výši 1,8 milionu!
Odpuštěním nájemného se tento
přebytek pouze sníží, rozhodně
nám tedy peníze v rozpočtu
chybět nebudou! Na co tedy
RMČ čeká?
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Dětská sluchadla, která jsme
ztratili v klánovickém lesoparku,

Již máme potvrzené tyto termíny:

zde uveřejněné názory nemusí vyjadřovat názor redakce zpravodaje.
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poděkování

Děkujeme, že jste nám je našli

Naši milí diváci a návštěvníci Nové Besedy,

TALKSHOW #husitkatolik

středa 9. 9. v 19:00

NA STOJÁKA LIVE	

úterý 20. 10. ve 20:00

LEŽ

čtvrtek 5. 11. v 19:30

BÁRA BASIKOVÁ A BASICBAND

pátek 20.11. v 19:30

Vaše zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, prosíme
uschovejte je a jen si poznamenejte nový termín.
Pokud by se Vám nový termín z jakéhokoliv důvod nehodil,
vrátíme Vám vstupné, jakmile bude KC Nová Beseda
otevřená.
Zbývající volné vstupenky si také můžete rezervovat nebo
zakoupit po otevření KC.
Pevně věříme, že se již nic nezmění a uvidíme se opět od
8. června u nás v KC Nová Beseda.
Děkujeme za přízeň a přejeme Vám všem pevné zdraví!
tým KC Nová Beseda

Aktuální informace najdete na našich webových
stránkách www.kcnovabeseda.cz.
Informace: www.kcnovabeseda.cz,
e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KinoKavárna je do odvolání ZAVŘENA
Děkujeme městské části Praha-Klánovice a MČ Praha 21
za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových,
divadelních představení pro děti i dospělé.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha–Klánovice

F o t o : P i x o u r c e / P i x a b ay

Hydepark zastupitelů

Květen 2020

Kosmetické studio Levanda
l Nejúčinnější kosmetický
		 lifting: frakční
		 radiofrekvence
		 – procedura Thermage
l Diamantová mikrodermabraze
l Ultrazvukové čištění obličeje		
l Klasická kosmetická ošetření

tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

Velfloviců 637, Praha Dubeč
Tel.: 774 665 720, www.levanda.cz

Pronájem kanceláří 17m2 + 15m2
ulice Libčanská, P9-Klánovice

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů

Dvě neprůchozí kanceláře v rodinném domě (1.p)
s klimatizací. Tichá, klidná lokalita, dostupnost MHD,
parkování možné. Wi-Fi, sdílená kuchyňka a WC.
Nájemné dle dohody. Volné ihned.

T e l e f o n

6 0 2

2 0 0

7 0 7

střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

květen 2020
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Inzerce

v e ř e j n ý p r o s to r

Nově

Klára Tumpachová
Realitní makléřka
Aktuálně hledám

PRODEJ – luxusní novostavba RD
5+kk, garáž, 2 terasy,
užitná plocha 200 m2,
pozemek 680 m2,
Potoční ulice, Šestajovice

Pozemek či dům k rekonstrukci pro kunovickou
rodinu se 4 dětmi, kteří by rádi zůstali v lokalitě.

Cena 13.500.000,-Kč

Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.
Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

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

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

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

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

VOLNÁ
MÍSTA
VOLNÁ MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)

(PROVOZOVNA ČESKÝ
BROD)
- ŘIDIČ/SKLADNÍK
(VZV,
ŘP sk. C, E,

marketa.vecernikova@re-max.cz

(ŘP sk. B)

prof. průkaz
PODMÍNKOU
)
- PRODEJCE
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

PRONÁJEM – kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,
Štefánikova ul., Zeleneč
cena 29.900,-Kč/měsíc + energie

www.zdiradpekarek.cz
cena 40.000,-Kč/měsíc + energie

cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

prof. průkaz PODMÍNKOU)

ŘIDIČ/SKLADNÍK
- ŘIDIČ/SKLADNÍK (VZV, ŘP sk. C, E,

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

cena 10.750.000,-Kč

+ odstupné

PRONÁJEM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy.
cena 10.500.000,-Kč

- PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

PRODEJCE
STAVEBNÍHO MATERIÁLU
KONTAKT: 606262047, 602100983
e-mail:
PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY
kristyna@kralovi.cz

KONTAKT: 606262047, 602100983
18
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PRONÁJEM –ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, pozemek 306 m2, Poříčská ul.,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

PRODEJ – rovinatý stavební pozemek
70x20m, výměra 1412 m2, Svojšická ul.,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

PRODEJ – RD 3+kk a 3+1/G/B/T,
podlahová plocha 200 m2, pozemek
1205 m2, Revoluční ul., Šestajovice

květen 2020
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Z Městské části

Městská část informuje:
Kontejnery
na bioodpad
jsou pro seniory
bez poplatku

V

rámci opatření MČ v zájmu
ochrany a pomoci rizikové
věkové skupině našich občanů
během pandemie umožňuje
ÚMČ na vyžádání SENIORŮM
STARŠÍM 65 LET přistavit
kontejnery na bioodpad bez
Lesní cesta za plotem hřiště.
poplatku.
Kontejnery o velikosti
9 m3, 4 m3 nebo 2 m3 si můžete
objednat na telefonním čísle:
603 578 405, p. Stanislav Huser
605 272 413, p. Zdeněk Dobřický.
Do kontejneru ukládejte vždy
jen jeden druh odpadu (tráva
a listí, nebo větve) a dbejte prosím
pokynů zaměstnanců údržby. Tato
bezplatná služba bude poskytována
do odvolání.

Popelnice na jedlé tuky
Od středy 8. 4. 2020 jsou na vybraných
stanovištích tříděného odpadu umístěny
nové sběrné nádoby o objemu 240 litrů
na jedlé tuky a oleje.
l Stanoviště v ulici Slavětínská (u zastávky BUS Klánovice‑Sever)
l Stanoviště V Soudním (u sportovní Haly starosty Hanzala)
l Stanoviště Ke Kostelíčku

Popelnice jsou uzamčené s prořízlým okrouhlým otvorem. Do něj vkládejte
PET lahve nebo jiný plastový obal s použitými potravinářskými oleji a tuky.
Vše pečlivě uzavřené. Svoz by měl standardně probíhat ve frekvenci
1x měsíčně. Jedná se o pilotní projekt MHMP, kam se naše MČ přihlásila.
Poskytovatelem služby je společnost Viking Group s.r.o.
Jedlé tuky a oleje lze také odevzdávat ve všech sběrných dvorech
hlavního města Prahy a rovněž v rámci mobilního svozu nebezpečných
odpadů dle harmonogramu uvedeného na webových stránkách MČ.

Rozšířená otvírací doba deponie
Pro všechny občany připomínáme, že DEPONIE MČ ve Smidarské ulici
funguje bez omezení rozšířené otvírací doby.
pondělí, středa a pátek 15:00 – 18:00
sobota 9:00 – 12:00
Respektujete prosím vjezd na deponii pouze dvou vozidel současně.

Kontejnery VOK a BIO VOK 1. pololetí 2020:

SOBOTA od 9:00 do 13:00 hod.
v níže uvedených termínech a na
místech:
23. 5. 2020
l Přímské náměstí
l Všestarská ulice
(křižovatka s ulicí Krovova za
restaurací Katalpa, dříve Samos,
u transformátoru)
6. 6. 2020
l Medinská x Smiřická ulice
(u bytových domů)
l Kuchařská x Aranžerská ulice
(u stanoviště tříděného odpadu)

20
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20. 6. 2020
l Přímské náměstí
l Všestarská ulice

(křižovatka s ulicí Krovova za
restaurací u transformátoru)

BIO VOK
KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ
ODPAD
SOBOTA od 9:00 do 12:00 hod.
v dále uvedených termínech a na
místech:

2. 5. 2020
l Lochenická x Medinská
l Lovčická x Malšovická
9. 5. 2020
l Želkovická x V Cestkách
l V Jehličině x Šlechtitelská
l Přímské náměstí

NEDĚLE 24. 5. od 9:00 do 12:00
náhradní termín za zrušený termín
11. 4. 2020
l Lovčická x Malšovická
l Medinská x Smiřická (u bytových

domů)
25. 4. 2020
l Želkovická x V Cestkách
l Dobřenická x Voňkova
l Přímské náměstí

l V Jehličině x Šlechtitelská

Informace poskytla
Ing. Magdaléna Jandová,
ÚMČ Praha‑Klánovice

Foto: převzato z webu městské části

VOK
KONTEJNERY NA
OBJEMNÝ ODPAD

Klánovice potřebují novou knihovnu

Radní městské části Praha-Klánovice
představují občanům
záměr vybudovat kulturně‑vzdělávací centrum,
které by sloužilo jako

knihovna a zároveň komunitní centrum
nové místo pro setkávání

vybíráme ze dvou variant umístění

Komun itní centrum s knihovnou:

Varianta 1

Jednoduché podklady pro diskuzi

Pozemek č. parcelní 19 vedle KC Beseda,

bývalé zahradnictví 835 m , počítá se s propojením s KC Beseda

Pozemek č. parcelní 5/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8,
u hasičské zbrojnice 1845 m2, případně místo ní 2072 m2

Co považujeme za výhodné:

Co považujeme za výhodné:

2

+ Vytvoření širšího společensko kulturně-vzdělávacího a komunitního centra
+
+
+
+
+
+
+
+

propojením s KC Beseda
Prázdný pozemek městské části bez nutnosti demolic
Pozemek je připraven k okamžitému využití
Rychlé uvolnění prostor v budově č. 1 pro šatny základní školy
a nevyhovujících prostor pro seniory. Předpokládané urychlení o dva roky
v porovnání s variantou 2
Vytvoření rozšířeného zázemí pro stávající KC Beseda, např. šatna a toalety
Širší využití pro kavárnu KC Beseda, zajištění občerstvení pro návštěvníky centra
Krásné prostředí se vzrostlými stromy, park k celoročnímu využití během otvírací
doby centra
Nižší režijní náklady
Rozšířené stávající parkování před KC Beseda

Co může být nevýhodou:

– omezený prostor, pro využití knihovny a komunitního centra postačující
– omezený prostor pro parkování, splňuje však počet parkovacích míst
pro novostavbu

Diskuze se koná online ve středu 20. května od 17:00

j a k s e z a p o j i t ? i n f o r m a c e n a w e b o v ýc h s t r á n k á c h M Č

Varianta 2

+ 3 x větší plocha
+ Možnost vybudovat větší parkoviště
+ Blíže hlavní budově školy č. p. 200

Co může být nevýhodou:

– Příliš velké území, časem více vhodné pro jiné využití zejména potřeb školy
– zastavěný pozemek, nutná demolice současných staveb
a následná likvidace suti
– 	Pozemek není připraven k okamžitému využití. Plechové stavby i hasičskou
zbrojnici bude možno zbourat až po přestěhování do nové budovy IZS,
nejdříve v roce 2023 až 2024
– 	Zdržení výstavby komunitního centra s knihovnou
– 	Ztráta území pro eventuální rozšíření školy, zázemí, hřiště či sportovní haly

Poznámka:

Vzdálenost pozemku varianty 2 od hlavní budovy školy je kratší.
Rozdíl vzdálenosti obou variant od budovy školy č. p. 1 ale není výrazný.
Od budovy č. p. 1 je nutné přejít přechod přes hlavní silnici v obou variantách.
d ota z y p o k l á d e j t e p ro s t ř e d n i c v í m t e l e f o n u

281 960 216 n e b o n a e - m a i l u r a d @ p r a h a - k l a n o v i c e . c z

Vážení spoluobčané,

Místní knihovna Klánovice

je od 29. dubna opět otevřena.
Dočasná opatření jsou uveřejněna na oknech knihovny
a na webových stránkách knihovny.

Pro seniory a další ohrožené skupiny,

kterým je doporučeno nezdržovat se v místech s vyšším počtem
lidí, zavádí knihovna a klánovický úřad dočasnou službu –

rozvoz knih domů.

Budeme rádi, když této služby využijete.
V případě zájmu volejte na číslo 281 963 496
nebo pište na e-mail knihovna.klanovice@seznam.cz
Prosíme o trpělivost, pokud se nedovoláte, zavoláme Vám později zpět.
Vámi zadané tituly nebo žánry připravíme a dle vzájemné dohody dovezeme.
Helena Petráčková, Místní knihovna Klánovice

Městská část Praha-Klánovice přináší službu

(<y>) Mobilní Rozhlas

Vážení občané,
v souvislosti s nákazou COVID 19 a vyhlášením nouzového stavu jsme pro vás spustili
platformu a aplikaci Mobilní Rozhlas. Novou službu využijete i v případě, že zde
pracujete, studujete nebo máte chatu.
ZDARMA budete vždy informováni o důležitých událostech přímo do vašeho telefonu
(pomocí SMS zpráv, e-mailů, hlasových zpráv, anket nebo aplikace pro chytré telefony).
vedení Městské části Praha-Klánovice
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Nebo vyplňte formulář na druhé straně tohoto registračního letáku

fft

Systém Mobilní Rozhlas je oceňovaný i SENIORY

hl

Krizové informace do vašeho telefonu
·=---

Epidemie a nouzovj stav

□

ZDARMA si stáhněte mobilní aplikaci
na: www.MobilniRozhlas.cz/aplikace

"'

[�!:·� �.�,-

Výpadky energií
Verze
pro iOS:

•
l!l .

·.

Verze pro
Android:

�
�

Přihlášení do služby
Jméno a příjmení:

(CT)) MO b i In Í R ozh I a S pomocí registračního formuláře

Telefonní číslo(povinný údaj):

E-mail:

Datum narození:

Pohlaví:

D Muž D 2ena

□ Rezident- Adresa bydliště:
(povinný údaj)

D Nerezident- nebydlíte zde, ale máte zájem dostávat místní informace (např. pracujete zde, studujete, máte zde jen chatu, atd.)
Zvolte skupiny informací, které vás zajímají:

□ Vše

�Krizové informace

D Informace z úřadu

D Chataři a zahrádkáři
D Odstávky a poruchy
D Sportovní akce

D Nabídky místních obchodu
D Nevidomí a slabozrací
D Dopravní informace

D Rodiny s dětmi
D Majitelé zvířat
D Kulturní akce

D Dobrovolníci
D Zpravodaj
D Senioři

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Městská část Praha-Klánovice, IČ 002 40281,sesídlem U Besedy 300, 19014 Praha-Klánovice, zpracovával moje
osobní údaje v rozsahu
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb

za účelem

využívání služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a partnerských projektu Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo (dále jen
partneři); přes Mobilní Rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, muže být
zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro
označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
informování o novinkách komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a jeho partneru.
na dobu zapojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.

Pokud mi ještě nebylo 1 S let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a
nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:

Městská část Praha-Klánovice, IČ 002 40 281, se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Jakub Iran, telefon: +420 732 633 384, email: jakub.iran@sms-sluzby.a

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu
Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních
údajů používat.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas. Poskytnutí jakýchkoli údajů je
dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního Rozhlasu funkční či plně funkční.

Informace správce osobních údajů:

OBECNE:

ZVLÁŠTNÍ:

Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání
tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se kVám bude moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranuVašeho
životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zdaVaše osobní údaje
jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelum zpracování můžete požadovat
doplnění neúplných osobních údajů.
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojověďtelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správd
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávajíVaše
osobní údaje neoprávněně či jinak porušujíVaše práva.

máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které seVás týkají, pro účely informování o novinkách komunikačního
ekosystému Mobilní Rozhlas a jeho partneru. Po vznesení námitky nebudou jižVaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

V __________ DNE.________ PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) __________

