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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Městská část přeje vše nejlepší do nového roku
opět z dotace, nainstalováno zařízení
na příkladné využití dešťových
a odpadních vod.

Jsem tu s vámi od listopadu
2018. Byly to těžké roky, dokonce
velmi těžké pro mnohé z nás. Ale
zdoláváme je dobře: se ctí, důstojností
a někdy i s radostí.

Velký kus práce se odehrál v dopravě:
opravili jsme z dotace magistrátu
tu část cyklotrasy na Úvaly, která
je v naší správě. Zpracovává se
projektová dokumentace dalších
dvou cyklotras na Šestajovice
a Běchovice. Upravili jsme
prostor před Babiččinou Besedou
odstraněním sloupků a zabudováním
zarážek. Auta tak mají jasně
vymezené území a pro chodce,
invalidy a dětské kočárky zůstává
důstojný prostor. Od září máme
28 nových spojů mezi Nádražím
Klánovice-sever a Jirny – pro
Středočechy je to alternativa pro
jízdu autem, pro naše občany lepší
dostupnost zdravotního střediska
v Jirnech. Toto je praktická rovina
"podpory veřejné dopravy", o které
mnozí mluví a málokdo si pod tím
něco představí.

Nejenom, že jsme stále jednou
z nejlepších čtvrtí v Praze s vysokou
kvalitou života především proto,
že jsme tolik obklopeni přírodou.
Ale také den za dnem se nám daří
budovat skvělou komunitu, čím dál
tím méně zasaženou nevraživostí
a s čím dál tím více impregnovanou
solidaritou a vzájemným
porozuměním. Učíme se mluvit
přímo, z očí do očí. A naslouchat bez
zášti a skrytých tužeb.

Očkování v Klánovicích

Jsem ráda, že zostřené debaty
o pozitivním nebo negativním
efektu očkování zůstaly u nás
na okraji a příliš nás nezasáhly.
Ano, diskutujeme o tom, ale vždy
civilizovanou formou, mezi sousedy,
příbuznými, a naštěstí mimo sociální
sítě, které, jak už se dnes ví, podněcují
často k nenávisti a šíření dezinformací.
Jsem také ráda, že především starší
spoluobčané, kteří měli zájem být
očkováni, mohli využít této služby
přímo v jejich místě bydliště, u nás
v Klánovicích. Tenkrát na jaře 2021
se jednalo o unikátní záležitost.

Fotbal V Jehličině

Mám velkou radost, že se nám
podařilo v roce, který právě končí,
získat značné finance a rozjet
tak stavbu nového zázemí pro
sportovce v areálu fotbalového klubu
V Jehličině. V rámci projektu bude,
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Podpora veřejné dopravy

Parkování a náklaďáky

Ohledně divokého parkování, které
trápí mnoho občanů hlavně v jižní
části naší obce, mohu sdělit, že
právě v těchto dnech běží úřední
projednávání tohoto problému
v Újezdě nad Lesy. Na stejném úřadě
jsme podali žádost o zjednodušení
značení v Klánovicích.
Opakovaně probíhají tvrdé kontroly
projíždějících náklaďáků přes
Klánovice s cílem omezit zbytečný
tranzit. Během pár týdnů by mělo
být stanoveno mnohem přísnější
omezení, které nákladní tranzitní
dopravu v Klánovicích výrazně sníží.

Klánovická spojka

Nebylo to lehké, ale podařilo se nám
přesvědčit kompetentní orgány,

že tzv. Klánovická spojka může
vzniknout až po třech důležitých
dopravních stavbách. A ve
spolupráci s radním Středočeského
kraje a dnes už ministrem dopravy,
panem Kupkou, jsme do té doby
výstavbu Klánovické spojky zastavili.

Stromořadí a dětská hřiště

Jsme hrdí na naši zeleň, která je
jednou z našich priorit – obnovujeme
jednotlivé stromy, ale i celá
stromořadí – letos V Pátém a na
Slavětínské. Zakládáme nové záhony
s trvalkami v souladu se studií,
kterou jsme zadali, tzv. Dešťovkou.
V lese vznikla z finančního daru
Nadace pro rozvoj a obnovu dvě
nová dětská hřiště.

Veřejné osvětlení, hasičské
auto, rekonstrukce škol

Probíhá plošná výměna starých
sodíkových výbojek ve veřejném
osvětlení za úsporné LED. V rámci
rekonstrukce kabelů nízkého napětí
jsme díky koordinaci ze strany úřadu
zrekonstruovali i veřejné osvětlení.
Hasiči mají novou stříkačku CAS20,
objednaná je nová CAS30.
Proběhly rekonstrukce ve školce
i škole. Desítky let zanedbaných
toalet v obou školách a kompletní
rekonstrukce kuchyně, zdí, vstupů ve
škole mateřské.

Neviditelné, nutné práce

Mnoho věcí však není viditelných.
Jako například odvodnění
komunikací pomocí šachet,
odstraňování vlhkosti, opravy
špatných izolací atd. Nechtěli jsme
dělat z Klánovic Potěmkinovu
vesnici, kde na oko vše vypadá
krásně. A pak, pod lehkou patinou
asfaltu nebo sádrokartonových
desek, se skrývají nedodělané, nebo
špatně realizované práce.

Ano, jeden z těchto problémů je
přístavba mateřské školy z roku 2017,
se kterou se táhnou problémy doteď…

Fungující služby

F OTO: P Ř E V Z ATO Z V I D E OZ Á Z N A M U N O V O R O Č N Í H O P R O J E V U S TA R O S T K Y

M

ilé občanky a milí občané
Klánovic, dovolte mi, abych vám
popřála vše nejlepší do roku, který
právě začíná.

F OTO T I T U L N Í S T R A N Y – P Y LO N O D A R C H I T E K TA M I L A N A H R O U DY A S O C H A Ř E J O S E FA VA J C E H O, N E D Á V N O R E S TA U R O VA N Ý J I Ř Í M K U B Í K E M: S T U D I O M A R C U S

Novoroční projev starostky 2022

převzato
z Facebooku MČ
Praha-Klánovice

Mezi viditelnými věcmi bych chtěla
připomenout zřízení bankomatu,
zdárné zahájení nové sezóny
Kulturního centra Beseda, které je
naší pýchou. Stejně jako jsou naší
pýchou všechny obchody, restaurace
a další provozovny, které úspěšně
soutěží, kdo poskytne lepší kvalitu
svých produktů a služeb. Mám na
mysli například butik LaDiDa, novou
provozovnu KM design, studio Yoon,
centrum zdravé výživy, lékárny
a další malé nebo větší objekty,
které nám zpříjemňují život v naší
malé komunitě, a které navštěvují
i naši sousedé z okolních obcí.
V neposlední řadě bych připomněla
Babiččinu Besedu. Je to objekt ve
správě městské části. Má novou
provozovatelku a vše nasvědčuje
tomu, že restauraci v těchto, pro
stravovací služby těžkých, dnech vede
profesionálně, s láskou a úspěšně.

Aktivní farnost

Věřící mohou být hrdí na svou
farnost v čele s novým farářem,
velmi aktivním, s pastoračními
zkušenostmi mezinárodního rozsahu.
Také v této komunitě vidím velkou
dynamičnost a naději. Troufám si
říci, že mnoho jejích iniciativ nabylo
na významu v celých Klánovicích.

Radosti v kovidovém roce

Bohužel jsme se v tomto roce museli
vzdát mnoha kulturních, sportovních
i společenských akcí. Tak o to větší
mám radost, že proběhl úžasný
koncert v rámci akce Sochání pro
Hedviku v Hale starosty Hanzala.

Podařilo se nám také nastartovat
participativní rozpočtování ve škole.

Úřad, CityVizor,
Klánovický zpravodaj

Dovolte mi poděkovat našemu
úřadu v čele s panem tajemníkem
Vilgusem. Mezi politiky a úředníky
to není vždy snadný vztah. Ale
vím, že naši zaměstnanci dělají
maximum. Zavedli jsme CityVizor,
což je naprostá transparentnost
našich výdajů do nejposlednější
faktury. Naše městská část je malá
městská část. Nemůžeme si dovolit
mnoho, ale jsme schopni vyřešit
mnoho problémů s málo prostředky.
Chci poděkovat i redaktorkám
Klánovického zpravodaje, které
navzdory tlaku z různých stran jsou
schopny si udržet svou autonomii
a nezávislost. O vysoké kvalitě
tohoto měsíčníku může už těžko
někdo pochybovat.

Úkoly roku 2022

Čeká nás nový rok plný změn.
Doufáme, že tou nejdůležitější
změnou bude definitivní konec této
absurdní pandemie. Je to očekávání,
které jsme měli i v loňském roce.
Bohužel to nedopadlo dobře,
ale zdá se, že síla viru snad už
konečně ubývá. Omezení nejsou
nikomu příjemná, ale nedejme se
a nepropadejme sklíčenosti.
Čeká na nás mnoho úkolů. Jenom
krátce bych chtěla připomenout

alespoň některé. Z kraje roku se
zpracuje připravovaný projekt
rekonstrukce přestupního bodu
Klánovice-sever, aby se tento změnil
na důstojný terminál s přestupem
z vlaku na autobus.
Běží projektová příprava rekonstrukcí
dvou párů zastávek autobusů –
Smržovská a Bazar. Pokud vše klapne,
začne se v roce 2022 rekonstruovat.
Rekonstrukce mostu přes trať se
posouvá blíže realizaci. Do pár let
budeme mít nový a bezpečný most
s životností několika desítek let.
Zpracovává se i projekt na kompletní
rekonstrukci dešťové kanalizace na
Slavětínské.
Doufáme, že se v tomto novém
roce podaří uspořádat tradiční
společenské akce, kde bychom se
zase mohli potkávat.
Chystáme se společně s částí opozice
zjednodušit systém podpory místním
sportovním a kulturním spolkům.
Zavedeme institut čestného
občanství, kterým chceme alespoň
symbolickou formou ocenit ty
občany, kteří se mimořádně
zasloužili o blaho Klánovic a o šíření
jejich dobrého jména ve světě.
Vážené spoluobčanky, vážení
spoluobčané. Přeji vám hodně
zdaru, optimismu, osobního
úspěchu a hlavně pevné zdraví.
Šťastný nový rok 2022!
Ať jsou budoucí generace pyšné na
to, co jim zanecháme!
Vaše starostka Zorka Starčevičová

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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l aktivně podporujeme plán na
to, aby Praha od Správy železnic
odkoupila pozemek sousedící
s klánovickým nádražím (zelený
pruh a plocha s cykloboxy).
Pozemek bude důležitý pro
rozvoj přestupního bodu Pražské
integrované dopravy.
l se silničním správním úřadem
jednáme o parkovacích
zónách, omezení pro vozidla
nad 6 tun a úpravě značení
na autobusovém obratišti
u nádraží.
l s hasiči a správci vodovodů
jednáme o instalaci
nadzemních hydrantů
pro případ požáru.
l aktualizované priority
Klánovic v oblasti školství
a sportu jsou zaslané magistrátu.
l žádáme o doplnění cedulí
s označením ulic na místa, kde
dnes chybí.
l na úřadě bude nově možné
hradit některé poplatky platební
kartou nebo mobilem.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

Pozvánka
MASOPUSTNÍ DNY
V KLÁNOVICÍCH
Sobota 26. února 20:00 hodin

ŠKOLNÍ PLES

Neděle 27. února 11:30

MASOPUSTNÍ HOSTINA
13:00 Masopustní průvod
15:00 Tombola
16:00 premiéra filmu
Tajemství staré bambitky 2

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU

4

l odsouhlasila bezodkladnou
opravu poškozené kanalizace
na dvoře v areálu Beseda.
l podpořila žádost Sboru
dobrovolných hasičů na pořádání
valné hromady v tělocvičně
Beseda.
l odhlasovala žádost o dotaci
na druhou fázi dostavby zázemí
fotbalistů V Jehličině.
l schválila opravu výtluků v ulicích
V Jezevčině, Malá Smidarská,

Dlouhodobé
projekty –
aktuální stav

Sendražická, Volšovská, V Koutku,
Libčanská a na dalších místech.
l potvrdila návrh rozpočtu na
rok 2022.

FOTBAL V JEHLIČINĚ

l objednala opravu poškozené
skleněné výlohy u vstupu Haly
starosty Hanzala. Oprava bude
proplacena pojišťovnou.
l zadala tajemníkovi připravit
výběrové řízení na zimní údržbu
komunikací, protože původní
smlouva letos končí.

V době uzávěrky se připravuje
betonáž věnce budovy a hloubení
retenční nádrže na dešťovou
a odpadní vodu. Stavba se rozjela
na přelomu října a listopadu 2021
přípravnými bouracími pracemi.
Pak se odklízela suť a okolo Vánoc
začala stavba růst do výšky. Akce
rekonstrukce „fotbalu V Jehličině“
v moderní budovu s kvalitním
zázemím by měla být dokončena
v létě letošního roku.

Zastupitelstvo městské části
Zastupitelé se sešli ve dvou
termínech – na začátku prosince
a v prvních dnech ledna.
Projednali mimo jiné toto:
l souhlasili s převedením péče
o tzv. Blatovské tůně (vodních
ploch, které jsou vidět po levé
straně železniční trati při cestě
vlakem z Prahy do Klánovic) na
hlavní město Prahu.

bude projednáván na začátku
února. Spolky se tak k příspěvkům
dostanou o několik měsíců dříve.
l odhlasovali pravidla pro
udělování čestných občanství
Klánovic pro významné osobnosti.
l upravili zřizovací listinu
mateřské školy a byli informováni,
že změnou musí projít i listina ZŠ.

l podpořili posunutí chodníku
na Přímském náměstí mimo
soukromé pozemky.

l odmítli prodej pozemků na
severozápadě Klánovic.

l na základě shody koaličních
a opozičních zastupitelů se rozhodli
nevyhlašovat dotační řízení na
podporu spolků a peníze jim
rozdělí přímo v rozpočtu, který

l jednomyslně odmítli tzv.
5. aktualizaci Zásad územního
rozvoje hl. m. Prahy a vyzvali
magistrát k vrácení a zásadnímu
přepracování.

Zápisy RMČ a ZMČ jsou na webu městské části. Záznamy z jednání ZMČ
jsou na YouTube kanálu „Praha‑Klanovice“. Petr Vilgus, tajemník úřadu

Pozvánka na zastupitelstvo:

Akce se konají v areálu Beseda.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!

zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice,

Máte zájem o přidání svého domu do trasy
masopustního průvodu a tanec s medvědem?
Ozvěte se Janě Pexové, KC Beseda: 733 373 939.

které se koná v ve čtvrtek 10. února od 18:00
v sále Hotelové školy, Slavětínská 82.
Program jednání bude oznámen na webových stránkách MČ.
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Zprávy z úřadu

F O T O P E T R V I L G U S ; S T U D I O M A R C U S ; D Ů M I Z S : V I Z U A L I Z A C E P R E Z E N TA C E P R O Ú M Č
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Rada městské části:

F O T O : G A E R T R I N G E N / P I X A B AY

Z kanceláře úřadu

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

DŮM IZS NEBOLI NOVÁ
HASIČSKÁ ZBROJNICE
Zhruba do pololetí letošního
roku bude hotová dokumentace
pro stavební povolení. Poté začne
soutěžení zhotovitele. Vzdušný
zámek z předchozího volebního

období současná koalice ve
spolupráci s magistrátními experty
přepracovala do podoby, která byla
magistrátem odsouhlasena a nyní se
posouvá k realizaci.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Letos a napřesrok bude doplněno
dlouho požadované osvětlení
na konci ulice V Trninách, bude
rekonstruováno osvětlení na obratišti
autobusu u nádraží a nasvícení

podchodu pod silnicí na spojce
mezi nádražím a Habrovskou. Dále
přisvětlení přechodů na Slavětínské
u Votavovy a Nových Dvorů,
rozběhne se příprava přisvětlení
zastávky a prostoru na Nepasickém
náměstí, doplnění veřejného osvětlení
v Malšovické a Slatinské. Spolupráce,
kterou nyní Klánovice mají
s městskou firmou Technologie hl. m.
Prahy, funguje velmi uspokojivě.
ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ
Agendu číslování a úpravu
pojmenování ulic vykonává pro celé
hlavní město jediná, tč. nemocná
zaměstnankyně. Přejeme brzké
uzdravení a těšíme se, až se agenda,
včetně té z Klánovic, zase rozběhne.
Budeme
informovat
a provedeme
slibovanou
hromadnou
objednávku
cedulek.

PARKOVACÍ ZÓNY
Projekt zóny placeného stání,
který Klánovicím přinese větší
pořádek ve stání vozidel v ulicích,
více legálních parkovacích míst

a trvalý automatický dohled nad
parkováním, a který výrazně sníží
počet značek v ulicích, v této chvíli
leží na silničním správním úřadu
Prahy 21 – Újezd nad Lesy, který
o jejím stanovení bude rozhodovat.
ZMĚNY V DOPRAVNÍM
ZNAČENÍ
Další dva projekty pro úpravu
dopravního zatížení Klánovic
– značky na omezení průjezdu
náklaďáků a úprava značení na
autobusové zastávce u nádraží,
postoupily v úředním kolečku na
úřední desku Úřadu Praha 21 –
Újezd nad Lesy, který i o těchto
projektech bude rozhodovat.

PŘESTUPNÍ BOD PID
Městská část Praha-Klánovice
společně s magistrátem projektuje
modernizaci přestupního bodu
Pražské integrované dopravy (PID)
mezi autobusy a vlaky u nádraží.
Vytváříme místo, které svým
vzhledem i funkcí bude ozdobou
naší městské části.
LEDEN – ÚNOR 2022
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Pokračuje příprava rekonstrukce
zastávek autobusu Smržovská
a Bazar. Do konce roku budou
instalovány nové přístřešky na
zastávkách autobusů na Slavětínské.
Zahájíme projektovou přípravu
dalších zastávek a rekonstrukce
mostu přes trať.

Právě se děje
CEDULE U KC BESEDA

chodník výrazně zužovaly, jsou
nově u Babiččiny Besedy nahrazeny
plastovými zarážkami. Ty slouží
stejně spolehlivě a pohyb chodců je
komfortnější.

O jeho zřízení
jednáme, měl by
být umístěn u základní školy.
Připravili Petr Vilgus
a Zita Kazdová

parkovišť a řešení dopravních
uzlů s návazností na městskou
hromadnou dopravu. Připomínky se
týkaly též řešení zeleně a charakteru
zástavby, přičemž důraz byl kladen
na zachování bydlení v zeleni.

KONEC BLÁTIVÝCH
CESTIČEK

Připomínky
k územnímu
rozvoji Prahy

Předloženou aktualizaci Zásad
územního rozvoje hl. m. Prahy
zastupitelé odmítli a vyzvali
magistrát k zásadnímu přepracování.
Informace poskytli
Ing. Zuzana Engelmaierová
a Petr Vilgus

K
Na frekventovaném jižním konci
Aleje Hany Benešové si lidé
vyšlapali cestičku v místech, která
odpovídají směru pohybu, což
architekt původně nepředpokládal.
Místo jsme proto přizpůsobili
přirozenému chování chodců.
Drobná úprava a hned je veřejný
prostor přívětivější.
TABULE S ODJEZDY
AUTOBUSŮ A VLAKŮ

Reklamní ceduli KC Beseda jsme
přesunuli na nové místo – viz foto.
Na tom původním byla neustále
poškozována, nejspíš při neopatrném
průjezdu popelářů. Věčné opravy šly
do desetitisíců korun.
ZARÁŽKY U BESEDY

Sloupky s řetězem, které sice bránily
zajíždění vozidel do chodníku, ale
LEDEN – ÚNOR 2022

Třeba na Zahradním
Městě už podobné
tabule mají.

Na autobusovém obratišti
u nádraží bude v několika týdnech
nainstalovaná oboustranná
elektronická tabule s odjezdy
autobusů a vlaků, včetně zobrazení
případného zpoždění. Tabuli bude
provozovat ROPID.
MĚŘIČ KVALITY OVZDUŠÍ
Chceme mít měřič kvality ovzduší
pro Klánovice s výstupem na internet.

lánovické zastupitelstvo
na svém jednání 6. ledna 2022
odsouhlasilo připomínky naší
městské části k páté aktualizaci
zásad územního rozvoje.

Máte pejska?
Nezapoměňte
za něj zaplatit
do 31. března.

Zásady územního rozvoje (dále ZÚR)
jsou klíčovým dokumentem kraje pro
plánování rozvoje území, přičemž
pro městské části je krajem Praha.
Jedná se o koncepční materiál, který
je nadřazený územnímu plánu.
ZÚR v Klánovicích
Na území Klánovic a okolí jde
zejména o změnu železniční dopravy
– rezervu vysokorychlostní tratě.
Dále o stavbu mimoúrovňové
křižovatky Beranka a o koridor pro
zásobování elektrickou energií.
Naše připomínky
Zastupitelé připomínkovali
čitelnost grafiky, též přehlednost
a komplikovanost textových
i výkresových částí. Byly vzneseny
připomínky k mapovému podkladu,
kde koordinační výkres a výkres
širších vztahů neobsahuje řešení
návaznosti na Středočeský kraj.
Další z připomínek směřovaly
k absenci situování záchytných

FOTO: STUDIO MARCUS; BIOPOPELNICE: PRAHA.EU; APLIKACE ZENTE.TO; WEB MOBILNÍ ROZHLAS

ZASTÁVKY AUTOBUSU,
PŘÍSTŘEŠKY A MOST
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Zprávy z úřadu

pokračování ze strany 5
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Zprávy z úřadu

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

P

oplatek můžete zaplatit
v hotovosti v pokladně Úřadu
MČ Praha-Klánovice, nebo
l na účet č. 2000707339/0800,
variabilní symbol 1341 a číslo popisné,
do zprávy pro příjemce uveďte
příjmení a jméno majitele psa a ulici.

l za druhého a každého dalšího psa

téhož držitele: 300 Kč.
Úřad MČ Praha-Klánovice

Informujte se
Chcete mít vždy aktuální
informace z naší radnice?

S

ledujte web, facebook a instagram
MČ, adresy jsou v tiráži na straně 3.
MOBILNÍ
ROZHLAS
Stáhněte si
do chytrého
mobilu aplikaci Mobilní rozhlas,
zadejte své údaje a budou vám
bezplatně chodit důležité informace
očištěné od reklamních zbytečností.
Jen to, co skutečně potřebujete vědět.
Více na www.mobilnirozhlas.cz.

Kam s odpady
Kontejnery VOK, BIO VOK
a nebezpečný odpad budou
přistavovány od března 2022,
data přinese KZ 3/2022. Otevření
deponie ve Smidarské je
plánováno na 11. března 2022.

HNĚDÉ BIOPOPELNICE
ZDARMA!
Od začátku roku 2022
je služba sběru, svozu
a zpracování rostlinného
bioodpadu v hnědých
nádobách pro vlastníky
nemovitostí, kteří mají
k nemovitosti hlášenou
nádobu na směsný komunální
odpad, BEZPLATNÁ. Pokud
plátce poplatku má k objektu
nádobu na bioodpad objednanou
z předchozích let, nemusí nic
měnit a od letošního roku mu
nebude účtován poplatek za
nádobu na bioodpad.

l

Výše poplatků
zůstává nezměněna
l za psa chovaného
V BYTOVÉM DOMĚ: 1500 Kč
l za druhého psa chovaného
V BYTOVÉM DOMĚ: 2250 Kč
Tyto poplatky je možné platit
ve dvou splátkách, a to do 31. 3.
a do 31. 8. 2022.
l za psa chovaného

V RODINNÉM DOMĚ: 300 Kč

l za druhého psa chovaného

V RODINNÉM DOMĚ: 600 Kč

l za psa, jehož držitel je

poživatelem invalidního,
starobního, vdovského, vdoveckého
nebo sirotčího DŮCHODU,
nebo osoba starší 65 let: 200 Kč

Informace a objednání
hnědé BIOpopelnice: na webu
bioodpad.praha.eu, nebo osobně
v zákaznickém centru svozové
společnosti Pražské služby, a. s.,
Průmyslová 32, Praha 10 (areál
ZEVO Malešice – spalovna), tel.
284 091 457.

Vidíte problém?
Změňte to!
Našli jste porouchanou
pouliční lampu? Nebo
problém s nepořádkem?

P

oškozenou zeleň nebo městský
mobiliář? Využijte k jejich nahlášení
aplikaci Změňte.to. Aplikaci jsme
vyzkoušeli – jeden večer jsme
vyfotografovali nesvítící lampu
a druhý den byla opravená. Pomozte
nám, aby Klánovice byly hezké,
funkční a uklizené, Změňte.to!
Petr Vilgus, tajemník úřadu

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD
Sazba poplatku činí 0,50 korun
za litr objednané sběrné nádoby
na směsný komunální odpad. Výše
poplatku bude vypočítána
na základě kapacity nádoby a počtu
svozů za rok. Nový poplatek
většinou odpovídá poplatku dosud
zavedenému a dříve registrovaní
plátci budou automaticky přihlášeni.
Veškeré informace najdete
na Portálu životního prostředí
(portalzp.praha.eu) v sekci
Odpady. Zdroj ÚMČ a Praha.eu

LEDEN – ÚNOR 2022
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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Informujeme

Informujeme

Níže zveřejňujeme vyjádření Ing.
Milana Chrousta, stavebního
technika úřadu a posudek soudního
znalce Ing. Michala Roubíčka.
Vážení čtenáři, dovolte mi stručné
vysvětlení k mým článkům o přístavbě
mateřské školy v Klánovickém
zpravodaji 9 a 11/2021.
K situaci „přístavby mateřské školy“
jsem se vyjádřil jako člen České
komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (dále
ČKAIT), což je mojí povinností.
Nesleduji žádné politické cíle, ale
sleduji cíle pouze technické, a to
i bezpečnost staveb při jejich provozu.
Mít technický dozor investora (dále
TDI) je ze zákona povinnost na státní
zakázce vyššího rozsahu. Technický
dozor staveb (dále TDS) je pracovník
úřadu, jenž vykonává po odborné
stránce kontrolní činnost nad TDI
a nad stavbou, včetně prováděné
fakturace za výkon TDI a dodavatele.
Svým podpisem stvrzuje správnost
fakturace – rozpisu prací a zároveň
konzultuje technické problémy a jejich
řešení s investorem. V našem případě
byl dle smlouvy o dílo dozorem stavby
(TDS) za městskou část pan Lukeš,
ale dle dostupné dokumentace nikdy
funkci nevykonával. Nikdo nebyl
smluvně jmenován místo něj.
Odpovědnost TDI a zhotovitele si
může každý načíst z Občanského
zákoníku § 2630, odstavec 1,
písmeno a, b, c, především písmeno
c, kde se praví: „prokáže-li dozor,
že vadu nezpůsobilo jeho selhání,
je odpovědný ten, kdo provedl
8
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příkaz a vydal jej příkazci,
to jest TDI.
A. Od předání stavby zatéká
do střechy střešním pláštěm
kolem výlezu na stavbu
tak, že dešťová voda teče do
rozvodů elektro a vytéká osvětlením
v kuchyňce. Nehledě na plesnivé
a shnilé dřevěné obložení výlezu
na střechu, které není dle požární
bezpečnosti. Chybí štítek požární
ochrany na výrobku.
B. Střešní konstrukce nad místností,
kde si hrají a odpočívají děti,
se houpá při jakémkoli pohybu
servisního technika, opraváře,
či údržbáře. Navíc u ní chybí
bezpečnostní dešťový přepad, který je
přikázaný normou. Kdo odsouhlasil
změnu v projektu střešní konstrukce?
C. Plíseň a vlhkost je na zdech ve
třech místnostech v přízemí, ve skladu
hraček pro děti, v garáži a v kotelně.
To je vada bránící užívání stavby.
Jsem si vědom toho, že stavební
a bezpečnostní problematika je velmi
složitá, zejména pro čtenáře – laiky.
Proto doporučuji všem, kdo mají
o tento odborný problém zájem, aby
navštívili webové stránky úřadu, kde
vše zveřejňujeme.
Ing. Milan Chroust,
autorizovaný inženýr ČKAIT
v oboru pozemní stavby
Úřad městské části Praha‑Klánovice
si ve věci zjištěných vad přístavby

Z posudku uvádíme:

STŘECHA – VÝLEZEM NA
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ KONSTATUJI:
l že neodpovídá projektem
navrženému řešení „zelené střechy“,
kdy přítomné jsou jen zbytky
náletových rostlin,
l chybí bezpečnostní přepad pro
odvod srážkové vody pro případ
ucpání střešní vpusti,
l na výlezu jsou na dřevěné
konstrukci známky po dlouhodobém
zatékání,
l na výlezovém schodišti a jeho
nosné konstrukci jsem nenalezl
žádný předepsaný štítek
s vyznačením požární odolnosti této
konstrukce, výrobce, atestu,
l osvětlovací tělesa v kuchyňce vedle
výlezového schodiště na střechu nesou
zřetelné známky po zatečení (údajně
právě zatečením vylézacím otvorem –
nelze zpětně ověřit).
SKLAD HRAČEK A PŘILEHLÉ
MÍSTNOSTI V 1. NP ZA GARÁŽÍ:
l na zdech, kde není keramický
obklad, se projevuje zvýšená vlhkost,
dle průběhu odspodu se jedná
o zemní vlhkost.
K JEDNOTLIVÝM VADÁM
(zkráceno):
l Reklamaci „zelené střechy“,
chybějících bezpečnostních přepadů,

F O T O K Y T I C E : B R U N O G L AT S C H / P I X A B AY;

V

ady byly shledány jako velmi
problematické a jejich náprava bude
velmi drahá.

Zpravodaj informace
k závažným vadám,
které vznikly při stavbě
přístavby mateřské
školy v roce 2017.

mateřské školky (dále MŠ) vyžádal
posudek soudního znalce Ing.
Michala Roubíčka, týkající se
„odborného náhledu na reklamované
vady a postupy stran vedení
a kontroly stavby“. Prohlídky znalce
při místním šetření dne 6. prosince
2021 se účastnil Ing. Milan Chroust
a ředitelka MŠ. S ohledem
na plný provoz zařízení MŠ
byla vizuálně zkontrolována
střecha, přístavba vedle
garáže, sklady hraček a WC.
Posudek je pak datován
12. ledna 2022.
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Rozsáhlé opravy mateřské
školy DÍL ČTVRTÝ Od září 2021 přináší

osazení a utěsnění výlezáku,
zatékání do stropu a elektroinstalace,
chybějícího označení nebo typu
schodiště pro požárně bezpečnostní
řešení (PBŘ), považuji vůči
dodavatelské firmě ACG‑Real s.r.o.
za oprávněnou.
l Otázkou pro podrobné zkoumání
je soulad mezi schválenou
projektovou dokumentací (dále PD)
a skutečným provedením, případně
kdo dal pokyn a odsouhlasil změny,
jak se tyto projevily technicky,
finančně atd.
l Zatečením do stropů, dle
poškození dřevní hmoty prostupu na
střechu a kotvení schodiště
(nelze považovat za krátkodobý
jev), mohlo dojít ke znehodnocení
tepelné izolace a současně
i k dobrým podmínkám pro
napadení dřevní hmoty nosných
dřevěných prvků stropní konstrukce
dřevokazným hmyzem a houbami,
což z dlouhodobého horizontu může
mít vliv na statiku střešní konstrukce
(zkráceno).
l Vznik zdraví škodlivých plísní,
jež se objevily vlivem vlhkosti po
zatečení nebo ztrátou izolačních
vlastností stropu (zkráceno), do
prostor MŠ (zkráceno) rozhodně
nepatří a je třeba tyto okamžitě řešit
(zkráceno).
l Revizní technik elektro musí ověřit
bezpečný provoz osvětlovacích těles
po zatečení, pokud tak již nebylo
učiněno.
l Zemní vlhkost zdiva přístavby
za garáží je vadou. Dle dostupných
informací počítala PD
s řešením původní zdivo vybourat
a nové řádně izolovat. Což se na
příkaz investora změnilo a byl dán
pokyn původní zdivo ponechat,
přestože dodavatel stavby na možná
rizika upozornil.
Zde považuji za zásadní chybu
odpovědného zástupce investora,
jenž takový neodborný pokyn
vydá. Na dodavateli nelze vadu

uplatňovat a její odstranění je vždy
komplikované technicky i finančně
a nemusí ani být 100 % funkční.
l Za podstatné pochybení ze strany
investora považuji, že technický dozor
investora (TDI) neplnil svou úlohu,
pokud vůbec taková osoba existovala.
Stejně tak je nejasná úloha autorského
dozoru generálního projektanta (GP).
l Pochybením investora bylo, že
se k odborným otázkám v průběhu
stavby vyjadřovaly osoby, které asi
neměly stavební vzdělání. Předávací
protokol byl potvrzen dodavateli
ACG‑Real s.r.o. bez závad (kým?
TDI ?), respektive vytčené závady
nebyly beze zbytku odstraněny.
l Městskou částí bylo vystaveno
„Osvědčení objednatelů o řádném
plnění stavebních prací“, na kterém
chybí datum vystavení i jméno, kdo
se pod takové potvrzení podepsal
(podpis je nečitelný). To je také
minimálně na hraně. Tím spíše, že
odborně a v požadované kvalitě
to, s ohledem na vzniklé problémy,
asi nebylo. Termín plnění měl
být 30. června 2017 dle smlouvy
o dílo, skutečnost je datum 16. října
2017 na předávacím protokolu, tj.
3,5 měsíce skluz.
l Smluvní pokuta cca 2 350 000
korun (tj. 108 dnů x 21 760 korun
denně za každý den neplnění
termínu dle smlouvy – zkráceno)
byla uplatněna?
l Smluvní pokuta za neodstraněné
vady a nedodělky byla uplatněna?

S

Jubilanti

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

JUBILANTI
LEDEN 2022
Antonín Veselý
Jitka Rudyšová
Jindra Vosáhlová
Věra Halačková
Vlasta Hašková
Hana Aulická
Vlastimil Horký
Miroslav Struž
JUBILANTI
ÚNOR 2022
Dana Horká
Leo Hýža
Marta Budinová
Miroslav Kodl
Vladislav Bučil
Karel Nováček
Milena Ublová
Oldřich Dufek

Originál posudku Ing. Michala
Roubíčka, autorizovaného inženýra
pro pozemní stavby a zkoušení
a diagnostiku staveb, soudního
znalce – ceny a odhady nemovitostí,
a další dokumenty k tomuto tématu
jsou zveřejněny v Aktualitách na
webu městské části: Přístavba
Mateřské školy Klánovice 2017.
Informace z úřadu městské
části Praha-Klánovice
připravila Zita Kazdová
LEDEN – ÚNOR 2022
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Zeptali jsme se

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Co vás zajímá

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

na rekonstrukci lesní cesty „Vojenská“ – cyklotrasy
A259, a to v úseku, který mají Klánovice ve správě.

Obnovená alej V Pátém

Ve dvou vrtaných sondách se
tloušťka asfaltem stmelených vrstev
pohybovala od 74 mm do 130 mm.

Koncem minulého roku byla dokončena obměna
a výsadba dřevin v ulici V Pátém.

N

Odbornou
laboratoří bylo navrženo:
Vzhledem ke stavu a poruchám
stávající konstrukce vozovky,
které společně indikují nízkou
únosnost konstrukce vozovky, je
pro tento úsek lesní cesty v lokalitě
Klánovice nutné provést kompletní
rekonstrukci konstrukce vozovky.

Z INFORMACE
PROJEKTANTA:
V rámci přípravy projektu A259
Klánovice – Úvaly – obnova
povrchu bylo
Ing. Petrem
Mondscheinem,
Ph.D. ze zkušební
SHRNUTÍ
laboratoře Fakulty
ÚŘADU MČ:
stavební Českého
Lesní trasa A259 je
Lesní cesta během
vysokého učení
jednak cyklostezkou,
prací v září 2021
technického v Praze
jednak přístupovou
zpracováno posouzení možnosti
komunikací pro těžkou lesnickou
rekonstrukce lesní cesty (květen
techniku a hasiče. Musí mít
2021). V rámci posouzení byla
takovou šířku a nosnost, aby ji
provedena diagnostika stávající
nepoškodily ani mnohatunové
konstrukce a návrh skladby nové
kolosy lesáků. Právě kvůli tomu
konstrukce.
byla dražší, než bývá obvyklé
u úzkých stezek pro kola, u kterých
se předpokládá maximální
Z diagnostiky vyplývá:
zatížení osobním autem. Částka se
Pro stanovení stávající skladby
v průběhu prací navýšila, protože
konstrukce vozovky byly po délce
odborný posudek původního stavu,
komunikace provedeny dvě kopané
vycházející z provedených sond,
sondy a doplněné ve shodném
předpokládal výrazně menší vrstvu
profilu o dvě vrtané sondy. Lze
starého rozpadlého asfaltu, který
předpokládat, že skladba asfaltem
bylo nutno odstranit.
stmelených vrstev je v celé délce
Celá stezka byla realizována
sledovaného úseku s největší
z dotace pražského magistrátu.
pravděpodobností značně rozdílná.

řad MČ Praha-Klánovice nám
ve své odpovědi poskytnul jednak
vlastní vyjádření, jednak informaci
od projektanta, Ing. Libora Křižáka
z Ateliéru Kprojekt,
s.r.o., Rakovník.
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„Zadáním investora pro mě jako
dendrologa a projektanta bylo
posoudit stávající stav stromů
a navrhnout zásahy na stávajících
stromech a dosadby stromů
nových,“ říká Ing. Součková, která
pro Klánovice projekt zpracovala.
Zpravodaji pak poskytla svůj pohled
na zadaný úkol, z něhož uvádíme:

V případě, že je na stavbě zjištěn
rozdíl mezi předpokladem
a skutečností, je rozšíření zakázky
o vícepráce standardním řešením.
V projektové dokumentaci
byla navržena lokální výměna
zeminy v podloží s ohledem na
zjištění z průzkumu, že se jedná
o namrzavou zeminu. Po stržení
krytu bylo zjištěno, že na části
trasy původní štětová cesta zcela
chybí a zemina v podloží je
podmáčená a neúnosná.
Před pokládkou konstrukce
vozovky je nutné, aby byla
dodržena únosnost zemní pláně
(Edef,2= minimálně 30 MPa).
Nedostatečná únosnost zemní
pláně by měla za následek
degradaci konstrukce a poruchy
krytu a tím znehodnocení celé
investice.
Za odpovědi děkujeme Petru
Vilgusovi, tajemníkovi úřadu.

V ulici V Pátém se jedná o alej
především ovocných druhů třešní
různého věku a kvality, různé
perspektivy růstu a vývoje.

takových rozměrů jako strom, který
roste na vhodnějším stanovišti.

Obnova je kontinuální proces

V ulici V Pátém byly vybrány
nejméně kvalitní stromy,
v některých případech se jednalo
i o málo perspektivní mladé
jedince. Tyto stromy byly navrženy
ke kácení a nahrazení novou
výsadbou. Ponechané stromy byly
odborně ošetřeny. Obnova aleje je
v tomto případě kontinuální proces.
Pokud by kácení a obměna nezačaly
nyní, za několik let bychom se
dočkali situace, kdy by skomírající
stromy tvořily významnou část
aleje. Zásah by pak musel být
mnohem razantnější a alej by byla
najednou mnohem prázdnější.

Nová výsadba

Nové stromy jsou ovocné a okrasné
třešně, přičemž výpěstky ovocných

„Všichni budeme doufat, že
vysázené stromy se rychle
a úspěšně ujmou a že budou dělat
radost nejenom nám, ale i dalším
generacím,“ uzavírá Ing. Součková.
K tomuto přání se Klánovický
zpravodaj rád připojuje.
Informace od Ing. Jandové
a Ing. Součkové zpracovala
Zita Kazdová.

Stromy, které jsou sázené v menších velikostech,
mají příznivý poměr mezi korunou a kořeny.
Při dobré péči přirůstají od prvních let po výsadbě.

Zátěž pro stromy v ulicích

FOTO: ÚŘAD MČ

Ú

Závěr:
V projektové dokumentaci
byla navržena celková výměna
konstrukce vozovky, která je
samozřejmě dražší než prostá
oprava obrusné vrstvy. Celková
rekonstrukce byla navržena
s ohledem na zatížení vozidly
obsluhující přilehlé lesní porosty
a předpokládanou nehomogenitu
konstrukce vozovky.

FOTO: PETR VILGUS, STUDIO MARCUS

Proč byla tato komunikace dražší,
než bývají jiné cyklostezky?

a akci „Revitalizace třešňového
stromořadí ulice V Pátém“
získala naše městská část dotaci
od magistrátu ve výši 400 000
korun. Na základě projektu,
který zpracovala dendroložka,
bylo v první fázi v průběhu srpna
provedeno arboristické ošetření
dřevin. Ve druhé fázi během
října a listopadu bylo provedeno
odstranění málo perspektivních,
dožívajících exemplářů třešní
a následně bylo vysazeno 45 nových
ovocných a okrasných třešní.

stromů jsou menší a výpěstky
okrasných stromů jsou větší.
Toto řešení bylo zvoleno především
s přihlédnutím k sortimentu, který
je dostupný ve školkách. Velké
výpěstky, tedy například stromy
více než pětimetrové, zde sázeny
nebyly. Důvodem je to, že takto
velké výpěstky jsou neúměrně
drahé a po výsadbě většinou
několik let „stojí“ na místě, tedy
velmi málo přirůstají.
Naproti tomu stromy, sázené
v menších velikostech, kde je
poměr mezi korunou a kořeny
daleko příznivější, při dobré péči
velmi rychle přirůstají od prvních
let po výsadbě.

Stromy ve městě, v uličních
stromořadích především, musí
snášet daleko horší podmínky,
než stromy v krajině, zahradách
a parcích. Škodí jim exhalace
z dopravy, zimní solení, horší
dostupnost vody. Stanoviště jsou
zhutnělá prováděním stavebních
prací v letech minulých, dochází
k výraznějšímu ohřívání v letních
měsících, k poškozování průjezdem
větších automobilů, k vandalismu
i k poškozování psí močí. Málokdy
se tedy strom v uličním stromořadí
dožije takového věku a doroste
LEDEN – ÚNOR 2022
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PŘELOM ROKU 2021 A 2022
BYL VE ZNAMENÍ POŽÁRŮ.
l 20. listopadu
v 5:28 byla
jednotka vyslána
k požáru kontejnerů
do ulice Kuchařské,
a to již potřetí
v roce 2021.
l 28. listopadu
v 17:06 jsme zasahovali společně
s kolegy z HZS a Újezdu nad Lesy
v ulici Staroklánovická při požáru
přístřešku osob bez domova
a části lesa.
l 15. ledna 2022 byla ve 21:07
jednotka vyslána k požáru stromu
do ulice V Jehličině.
l O víkendu 7. – 9. ledna 2022
se pět členů jednotky zúčastnilo
základního kurzu na obsluhu
motorových pil a rozbrus, který
úspěšně završili složením zkoušky.
Gratuluji.
Pavel Jaroš, velitel JSDH

Důležitá čísla
DŮLEŽITÁ 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

INFORMACE Z JEDNOTKY HASIČSKÉHO SBORU

Tato mladá labuť na Silvestra po půlnoci
v panice narazila do tramvajového
vedení. Praha burácela ohňostroji.
Labuť utrpěla otevřenou zlomeninu
křídla, ze které silně
krvácela.

Jaký byl rok 2021 u hasičů?

S

tatistika výjezdů, nová stříkačka
a pokračující zásahy. To je ve zkratce
ohlédnutí za uplynulým rokem.

Bilance roku 2021

I když statistika je prý nuda, dovolte
mi, abych vás seznámil s některými
čísly za rok 2021.
Hasiči v roce 2021 zasahovali
celkem u 70 událostí, z toho 25
mimo území Klánovic. Jednotka
byla vysílána kromě okolního
Újezdu nad Lesy a Horních
Počernic do Kyjí, Hloubětína, na
Žižkov a Černý Most, i na Prosek.
Nejvíce se zasahovalo u technických
zásahů, např. padlé a nebezpečné
stromy, uvolněné plechy nebo
čerpání. Počtem následuje 21 požárů
a osm 24 hodinových pohotovostí
na stanici v souvislosti s pandemií
coronaviru. Další v řadě jsou cvičení,
činnosti pro obec, dopravní nehody
a asistence. A ani v roce 2021 se nám
nevyhnul planý poplach.

Nová Tatra pro Klánovice

Dne 26. listopadu 2021 předal
zástupce výrobce THT Polička
jednotce SDH Klánovice hasičské
vozidlo CAS 20 Tatra 815 4 x 4.2.
Nová Tatra, která po nezbytném

zaškolení a zajetí nahradí ve výjezdu
stávající vozidlo CAS 16 Iveco
z roku 1998, byla dodána náhradou
za cisternu, která dne 18. prosince
2020 havarovala. Tuto rok starou
havárii pojišťovna označila jako
totální škodu.

Financování nového vozu

Na území hlavního města pečuje o zraněná a jinak handicapovaná divoká
zvířata Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

S

Technické zajímavosti

tanici provozují Lesy hl. m. Prahy.
Ročně projde záchrannou stanicí
přes pět tisíc živočichů. Snahou
je vracet co nejvíce z nich zpět do
volné přírody.
Zhruba třetinu všech pacientů
tvoří mláďata, více jak polovinu
zranění a vysílení dospělí jedinci.
Příčinou jejich zranění jsou
například strunové sekačky, střety
s dopravními prostředky a často
napadení psem.

Tatra Terra o celkové hmotnosti
18 tun je postavena na podvozku
Tatra 815 4 x 4.2 s motorem
o výkonu 325 kW a plnící normu
euro V. Je určena jako prvovýjezdové
vozidlo k dopravě požárního
družstva 1 + 5 a je vybavena
na veškeré zásahy, jako jsou požáry
nebo technické problémy (padlé
stromy, zatopené sklepy apod). Na
vozidle je nádrž na vodu o objemu
4000 litrů a na pěnidlo 240 litrů,
osvětlovací stožár, vyprošťovací
naviják, asanační lišta. Ve výbavě
nechybí motorové pily, rozbrus,
čerpadla, ženijní nářadí, nastavovací
žebřík, obleky pro práci ve vodě,
vybavení na nebezpečný hmyz, na
záchyt ropných látek, první pomoc,
dýchací přístroje s náhradními
lahvemi, vyprošťovací vybavení,
přetlakový ventilátor apod. Rozměry
vozidla jsou: délka 8355 mm, šířka
2550 mm a výška 3050 mm.
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FOTO: JSDH

Tatra se představí na jaře

Pavel Jaroš, velitel JSDH

Lišák Trojnožka
se po těžkém
zranění do volné
přírody už vrátit
nemůže.

Žijí tu s námi.
Buďme k nim ohleduplní

Původní vozidlo bylo financováno
z dotace magistrátu ve výši 7 mil.
korun. Tato nová cisterna byla
financována z náhrady škody
od pojišťovny a dofinancována
z rozpočtu městské části, za což
patří městské části dík.

Vozidlo bude veřejnosti
představeno v jarních měsících,
jakmile to dovolí klimatické
a epidemiologické podmínky.

LESY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY INFORMUJÍ

Informační cedule o tom, proč omezit
pyrotechniku.

F O T O : A R C H I V L E S Ů H L . M . P R A H Y; M Š : D O D A L A D A N A R A D I N O V Á

Zásahy hasičů

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

SMRTÍCÍ ZÁBAVA
Nejen na konci roku pak řešíme
úrazy vzniklé v souvislosti
s odpalováním petard. Vyplašená
a vystresovaná zvířata potmě naráží
do trolejí, mostů a vbíhají pod
kola aut. Některá zbytečně umírají
stresem a vyčerpáním.

Od roku 2020 platí v Praze obecně
závazná vyhláška, která omezuje
používání pyrotechniky. Naučme se
ji respektovat nejen na konci roku
a chovejme se vůči svému okolí
ohleduplně. Nežijeme tu sami.
KONTAKT
Pokud najdete zraněného nebo
dezorientovaného živočicha, zavolejte

záchrannou stanici na nonstop
telefonní linku 773 772 771.
Zde získáte odborné rady, jak máte
dále sami postupovat. Ve složitějších
případech vyjíždí a zasahuje
pracovník záchranné stanice.

Více informací:
https://lhmp.cz/
zachranna-stanice
E-mail: zachranazvirat@
lesy-praha.cz
Lesy hl. m. Prahy

Puštík Rozárka,
další stálý
obyvatel stanice.

Novoroční přání ze školky

M

ilé čtenářky a milí čtenáři, věřím tomu, že jste do nového roku
vstoupili plni sil, zdraví, víry a očekávávaní toho, co bude.
U nás v mateřské škole se snažíme těšit z rituálů.
Prvním letošním byl již 7. ročník Novoročního výšlapu na Říp. A jak je
vidět na fotografii, nebylo nás málo.
Rituály nám dávají naději, pomáhají zvládat úzkost, poskytují pocit
bezpečí a jistoty. Vše tolik potřebné v dnešní době.
Přeji Vám, ať se máte pořád na co těšit. I když jsou to maličkosti jako
nedělní oběd u babičky, či výlet s kamarády.
Za kolektiv MŠ Dana Radinová, ředitelka školky

LEDEN – ÚNOR 2022
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Medailon klánovického starousedlíka, výtvarníka, kameníka a sochaře

Těžká témata aneb

O rodině

JIŘÍ KUBÍK

V

I o Jiřího mladším bratrovi by se dala
napsat kniha. Žil v Austrálii, přijel do
Čech, nechtělo se mu čekat v čekárně
u lékaře, aby se dozvěděl, že musí
podstoupit onkologickou léčbu, tak
se vykašlal na rakovinu, odjel zpátky
do Austrálie. Procestoval ji skoro
celou a pak umřel.

ýtvarník a kamenosochař,
narodil se roku 1943 v Praze,
od dětství žije v Klánovicích.
Je autorem mnoha objektů ve
veřejném prostoru, také obrazů
a intimnějších a drobnějších soch,
často inspirovaných křivkami
ženského těla. Vystavuje sám,
nebo ve spolupráci s kolegy.

Další kniha by se dala napsat
i o Jiřího sestrách, dvouvaječných
dvojčatech. Bráchové je dostali
na starost, každý jednu, a všichni
dohromady zažívali neuvěřitelná
dobrodružství. Obě sestry se
nakonec provdaly do Ameriky.

Autorský otisk Jiřího Kubíka nesou
nápisy na plastikách listů v Aleji
Hany Benešové na Slavětínské
ulici v Klánovicích (návrh Milan
Hrouda, realizace Josef Vajce). Jiří
Kubík pracuje ve své domácí dílně
a v kamenické huti v Šestajovicích,
v areálu firmy Brtek.

A další kniha by se dala napsat
o Jiřího mamince, která například
dokázala s pomocí dvou malých,
neutišitelně řvoucích synků vydupat
na ministerstvu elektrifikaci pro
rodinný dům v Klánovicích.
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Fryderyk Chopin.

Kniha by se dala napsat o Jiřího
dědečkovi, prvorepublikovém
staviteli a kameníkovi, jehož
celý majetek, kamenické dílny
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Nová vlna – Nová žena.

Teď na to koukají
miliony lidí,
všichni se tam fotí
a těma zadkama
ten sokl krásně leští.
S tim jsem počítal,
tak to má být.

Mozek.

“

Se stejným zápalem si pak povídáme
o práci, o kráse materiálů, o náhodách
i o přesnosti při sochání, o životě,
který předčí fantastické scénáře.

O Jiřím

A knihy by se také daly napsat
o každém díle Jiřího Kubíka.
O každé soše, každém pomníku,
o každém náhrobku, o každém
obraze. A za dlouhý život, téměř
osmdesátiletý, je jich požehnaně.
„Je důležité vytipovat si správný
okamžik, nabrat tu správnou
rychlost, mihnout se kolem a ujet.
A pak to vydržet až do cíle,“ začíná
náš rozhovor pan Jiří. Nemluví
o své práci, ale o celoživotní zálibě
v cyklistickém závodění. „Já měl
vždycky šíleně natrénováno,“
popisuje svých 1000 km za týden,
skládajících se z dennodenních
cest na kole do práce do Strašnic
a pak zpět přes Kolín a Poděbrady.
Každodenní trasu si prokládal
tréninkem na cyklistických okruzích
a víkendovými cyklovýjezdy.

UKÁZKY Z TVORBY JIŘÍHO KUBÍKA:

Ikaros.

„

Václav Havel.

Plastiky, památníky, nápisy

Často citovanými objekty Jiřího
Kubíka jsou památník nositele
Nobelovy ceny míru Willyho Brandta
(Praha, rok 2011), plastika věnovaná
Vlastovi Burianovi (Kamenice nad
Lipou, rok 2011), pamětní deska
českého astronoma Luboše Perky
(Ondřejov, rok 2012), jediný památník
letecké akrobacii na světě (Příbram,
rok 2006) nebo nápisy speciálně
vytvořeným písmem na hrobce Olgy
a Václava Havlových (Praha, roky
1996 a 2011). Jiří Kubík naopak
rád zmiňuje své kolegy, se kterými
spolupracuje. Jsou to sochaři Josef
Vajce a Kurt Gebauer, architekti Milan
Hrouda a Ondřej Kubík, nebo sochař
a všestranný umělec Jaroslav Róna.

Vítězství robotů

FOTO: ARCHIV JIŘÍHO KUBÍKA

S

ešli jsme se na obědě v restauraci
Katalpa, povídali jsme si skoro
čtyři hodiny a nechtělo se nám
domů. Proud vyprávění přetékal
z Klánovic, Šestajovic a Horních
Počernic třeba do Lisabonu, San
Franciska nebo do Austrálie.

na kus řeči s Jiřím Kubíkem

a všechno, co měl, si na padesát let
„vypůjčili“ komunisti. Po roce 1989
to vrátili ve zlomcích, naprosto
zdevastovaných. Nedosti na tom,
soudruzi dědečka zavřeli, protože
byl továrník a navíc nechtěl udat
svého syna, který nerespektoval
státem předepsané alimenty. Na své
děti platil dvojnásobek a vytvořil
tak zmatek v daních socialistického
Československa.

FOTO: STUDIO MARCUS; ARCHIV JIŘÍHO KUBÍKA

Život Jiřího Kubíka by
vydal na knihu, spíše
na několik knih. Jsou
to skutečná dramata
i anekdotické střípky.

Medailon

JIŘÍHO KUBÍKA

Zatím poslední výsledek spolupráce
Jiřího Kubíka s Jaroslavem Rónou
je pětimetrová socha Vítězství
robotů. „Ten robot drží nad hlavou
lebku posledního člověka na Zemi.
A téma je, jak umělá inteligence
porazila lidstvo. Materiál má úžasnou
strukturu, tu lidskou lebku od robota
oddělujeme pomocí leštění. A vepředu
má robot krystal, který má zase úplně
jinou strukturu a vyzařuje energii jako
diamant. (Pokr. na str. 16)

Jiří Kubík a zatím poslední výsledek jeho spolupráce s Jaroslavem Rónou:
pětimetrová socha Vítězství robotů vystavená na EXPO v Dubaji 2021. „Takovou
sochu, co jsme udělali, to stavěly celý dynastie. A my to udělali čtyři,“ říká Jiří Kubík.
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Na Klánovickém politickém
kolbišti se otevírá možnost pro
burzu přání a představ občanů.
Agendu vizí, slibů a nápadů totiž
nemusí vytvářet pouze kandidáti
pro letošní komunální volby. I vy
je můžete inspirovat a nepřímo
tak ovlivnit podobu volebních
programů.
Ve skupině Vivat Klánovice
se jako obvykle mixují témata
různých stupňů důležitosti.
Někdo například vloží fotografii
zatoulaného psa, pozvánku na
zajímavou akci, jiný se zeptá
na úroveň školy, lékařských
nebo jiných služeb. A není nad
sousedské reference. Samozřejmě
je tu i místo pro starosti
související se zdejší samosprávou.
Web i FB stránka
MČ nabízejí další díly
z cyklu podcastů,
v nichž starostka Zorka
Starčevičová zpovídá
osobnosti se vztahem
ke Klánovicím. Nejzajímavější
rozhovor posledních týdnů
poskytla oceňovaná manažerka
Taťána le Moigne. Jiří Karban

Těžká témata

V plánu je další obr, hrozivý
Bůh odpuštění 20. století. A také
památník holocaustu, určený
na nádraží Praha‑Bubny, odkud
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Dopíjíme dávno vystydlou kávu.
Loučíme se a rozcházíme se do
zimního klánovického podvečera. Na
brzkou shledanou a dobrý nový rok!
Zita Kazdová

UKÁZKY Z TVORBY JIŘÍHO KUBÍKA:

Zrození.

Dračice.

aktuality, pozvánky a rozhovory JANY PEXOVÉ

ROZHOVOR

odjížděly židovské
transporty do
koncentračních táborů.
„My děláme samý těžký
témata,“ konstatuje
Jiří Kubík. Na sochy
jsou už připraveny
dva obří kusy žuly
o váze 70 a 100 tun
z ruprechtického
lomu. Žula je vůbec
nejoblíbenějším
kamenem pana Jiřího.
A tahle ruprechtická,
pocházející z nejstarší
části lomu, zvané
Lednice, je jedinečná.
Přípravy a práce na této
Další
těžké
téma
Nenahraditelná.
soše trvaly deset let.
Jiřího Kubíka:
Co se tedy stane, když
Slavnostně byla odhalena návrh medaile k výročí
Operace Anthropoid.
se kameník a sochař
na světové výstavě EXPO
při práci takzvaně
v Dubaji 28. října 2021,
utne? „To se zkrátka stát nesmí,“
přičemž cesta do Arábie byla plná
zní lapidární odpověď.
překážek. Pandemie, ztroskotání
tankeru v Suezu, požár přístavu,
to celé korunované téměř úplnou
10 let bez Václava Havla
ztrátou zraku pana Kubíka, a to
V prosinci 2021 to bylo deset let, co
v okamžiku, kdy bylo nutné vytesat
zemřel Václav Havel. Zvýšený zájem
opravu nápisu na soklu. Zázrakem
o vlastnictví jeho sochy nebo busty
nakonec všechno klaplo. Výstava
při té příležitosti projevily kulturní
potrvá do března 2022 a tvůrci by
instituce i jednotlivci a obracejí
byli nejradši, kdyby se robot pak
se na mistra Kubíka. „Mám to
vrátil do Brna před Masarykovu
připravený a dělám to opravdu rád,“
univerzitu.
usmívá se Jiří Kubík.
To je ústřední těžiště té
sochy.“ Robot váží 18 tun
a je z jediného žulového
kamene, vylomeného
z ruprechtického lomu
nad Libercem. „Takovou
sochu, co jsme udělali,
to stavěly celý dynastie.
A my to udělali čtyři,“
říká Jiří Kubík. „Teď
na to koukají miliony
lidí, všichni se tam fotí
a těma zadkama ten sokl
krásně leští. S tim jsem
počítal, tak to má být.“

Eliška.
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Návštěva v Besedě

Jiřího Kubíka, pokračování ze str. 15

S

PARI

KESHTKAR

Vždy existuje překvapení
Zveme vás na výstavu Kousky života, která bude
k vidění v KC Beseda do 15. března 2022.

O PARI

P

FOTO: STUDIO MARCUS; ARCHIV JANY PEXOVÉ A PARI KESHTKAR; PORTRÉT PARI: RUDY KOVÁŘ

V polovině ledna platilo, že
hrozba omikronové pandemie
neutlumila virtuální hemžení
místních spoluobčanů.
Do rodiny FB stránek a skupin
zaměřených na život v naší
městské části se začátkem
roku zařadil nový Klánovický
bazárek. Virtuální prostor pro
nenáročné obchodování
založila Ema Volešová.
Leckoho asi potěšilo, že
pravidelnými informacemi
osvěžovala uživatele sociální sítě
KC Beseda Klánovice. O totéž
se dlouhodobě snaží dobrovolní
hasiči.

Medailon

F O T O : P Ř E V Z AT O Z FA C E B O O K U ; A R C H I V J I Ř Í H O K U B Í K A

Co se děje na síti

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

ari Keshtkar
se narodila
v Rashtu v Íránu
v rodině střední
třídy v roce 1990, nedlouho po
skončení íránsko-irácké války.
Školní léta dokončila zasypaná
teologickými dogmaty a islámskou
propagandou, a přesto, jako
mnoho mladých lidí její generace,
v tom všem nenašla smysl.
Naopak. Vzbouřila se, bojovala
a debatovala o své cestě. Její
cestou bylo číst, poznávat
a diskutovat.
Ještě v Íránu psala básně, povídky
a články v perském jazyce. Její
básně většinou podléhaly cenzuře
v islámském totalitním režimu.
Po ukončení magisterského
studia na Teheránské univerzitě,
kde vystudovala genetiku
a kreativní média specializovaná
na uměleckou fotografii, po svých
politických zkušenostech a letech
zoufalství se rozhodla emigrovat.
Usídlila se v České republice, žije
a pracuje se svým partnerem
v Praze. Protože ztratila spojení
se svým rodným jazykem,
přizpůsobila si vizuální jazyk ke
svému vyjádření – jazyk, který
nepotřebuje překladatele.

V

ítej u nás, Pari. Na co se
můžeme na Tvé výstavě těšit?
Ráda bych ukázala hlavně díla
akvarelem a tuší. Obě tato média
jsou na vodní bázi a práce s nimi
je pro mě velmi uspokojující.
Protože vždy existuje nějaký prvek
překvapení a nepředvídatelnosti.
Jakmile barvu odložíte, není téměř
žádný způsob, jak ji vzít zpět. Je to
jako v životě.
Jak dlouho výstava potrvá?
Bude možné si nějaké dílo koupit?
Výstava bude k vidění do 15. března
2022 a všechna umělecká díla
budou k prodeji. K dispozici
budou také limitované tištěné edice
některých uměleckých děl.

Kde bereš inspiraci?
Snažím se věnovat
pozornost sobě a přijít na
to, co přitahuje moji pozornost ve
světě kolem mě a proč. Myslím,
že jde o interakci mezi umělcem
a světem kolem něho. Velmi mě
zajímají lidé a mám velké množství
figurativních děl, ale tato výstava
je hlavně o malých či velkých
věcech, které mě zaujaly v mém
každodenním životě.
Jak se Ti líbí v České republice?
Moc. Velmi se mi líbí zdejší klid
a mír v každodenním životě.
Lidé jsou velmi milí a vstřícní
a možnosti jsou nekonečné.
Jana Pexová, Živá Beseda

Tato a další díla Pari Keshtkar budete moci
shlédnout v KC Beseda do 15. března.

Pari zkoumá lidské tělo a jeho
potenciál prostřednictvím svých
děl. Zkoumá to, jak moc dokáže
prostřednictvím těla komunikovat,
aby stálo nad kulturním, rasovým
a náboženským vyjádřením.

LEDEN – ÚNOR 2022
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AKTIVITY A KLUBY

P OS TIŽ ENÝC H

Leden a únor v naší organizaci
Rok 2022 jsme přivítali pravidelnými aktivitami.

S

voji činnost v novém roce jsme
zahájili výborovou schůzí a potom
cvičením na židlích, které bude
dále pokračovat každé pondělí
od 16 hodin. Rovněž pravidelné
posezení ve čtvrtek od 13 hodin
opět zahájilo.

Informátor bude v únoru

Během února obdrží každý člen
program činnosti na celý rok 2022

Pozvánka
PŘIJĎTE NA
CHVALSKÝ ZÁMEK
Program na začátek roku od
sousedů z Horních Počernic.
Od 22. ledna si můžete užít
unikátní výstavu z filmového
zákulisí
animovaného
filmu MYŠI
PATŘÍ DO
NEBE. Výstavní
expozice je připravena ve
spolupráci se společností
Fresh Films a bude otevřena
do 15. května, denně od 9
do 18 hodin včetně státních
svátků. Doprovodné programy
zahrnují Strašidelnou noc,
Detektivní týdny i promítání
filmu Myši patří do nebe
v Divadle Horní Počernice.
V pátek 18. února od 19:30
se můžete těšit na roztančený
parket ve Chvalské stodole v
rytmu ska, punku, hip hopu,
folku, reggae i world music se
skvělou POHŘEBNÍ KAPELOU.
Podrobné informace o programu
na Chvalském zámku najdete
na webu: http://www.
chvalskyzamek.cz

18
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I vycházkami kolem Klánovic
posílíme svou kondici.

(Informátor), dále pozvánku
s programem na výroční členskou
schůzi (pravděpodobně se bude

K L U B

konat v polovině března) a zároveň
se budou vybírat členské příspěvky.

T Ř I

Během ledna bude rovněž
stanoveno datum dvou plánovaných
rekondičních pobytů tak, aby bylo
možno je uvést v Informátoru.
Co se týče krátkých vycházek
kolem Klánovic, sledujte nástěnku
u autobusové zastávky nebo přímo
v klubu.

S

Potřebujeme nabrat síly

„Nekončíme, ale potřebujeme se
trochu nadechnout a nabrat síly.
Máme za sebou 53 závodů, desítky
projížděk a proběhnutí trasy
a dohromady 17 360 závodníků,“
vypočítávají organizátoři. „Plánujeme
uspořádat pouze Klánovický
půlmaraton 16. října,“ upřesňují.

T U R I S T Ů

Vyčerpávající sezóny

Vážení přátelé procházek a pochodů, opět vás zveme
na 9. ročník turistického pochodu do okolí Klánovic.

tartuje se opět na nádraží Praha-Klánovice. Cíl je u hospody Smolík.
Pochod se koná v sobotu 5. února
2022. Trasy 18 a 35 km startují
od 8:00 do 10:00 hod a trasa 8 km
startuje od 9:30 do 11:00 hod.
Na startu dostanete popis trasy,
podle kterého se vydáte až do cíle.
Trasy pro vás máme připravené
i v elektronické podobě.
TRASA 8 KM vás protáhne
zajímavými místy Klánovic, Újezda
nad Lesy a naučnou stezkou Lesní
galerie. TRASA 18 KM vás povede
úžasnými místy Klánovic, Horních
Počernic, zámku ve Chvalech,

Xaverovským lesem a opět
Klánovicemi. Nejdelší TRASA
35 KM vás provede zajímavostmi
a několika obcemi v okolí Klánovic.
Občerstvit se můžete z vlastních
zásob a v restauracích na trase,
v cíli pak při dodržení hygienických
nařízení.
Podrobné informace najdete na
stránkách KČT Turistická banda:
www.kctprahakarlovturban.
webnode.cz.
Těšíme se na vás! Zdrávi došli!
Zdroj: Marta Kravčíková, Klub
českých turistů, odbor Praha –
Karlov, oddíl TurBan.

3+

polek Tři pro zdraví, organizátor
nejvyhlášenějších sportovních akcí
v našem regionu, ohlásil, že po
aktivitou nabitých patnácti letech si
v roce 2022 dá pauzu.

Pochod okolo Klánovic
v sobotu 5. února 2022

S

Z D R A V Í

Z velkých tradičních závodů se letos bude konat jen
Klánovický půlmaraton, a to 16. října 2022.

Choďte mezi nás, posílí to vaši jak
fyzickou, tak duševní kondici.
Váš výbor Místní organizace
STP Klánovice

Č E S K Ý C H

P R O

Jaký bude letošní rok?

Rekondice a vycházky

„Závody organizujeme vedle svých
běžných pracovních i rodinných

Iniciativa „Sázíme
budoucnost – hlavou,
srdcem, rukama“ posílá
tři tipy na první čtvrtletí
roku 2022 pro lidi, kteří
se zajímají o své okolí.

F O T O W E B 3+ ; L Í P A : L U C I E M O J Ž Í Š O V Á

T ĚLE S NĚ

FOTO STUDIO MARCUS; WEBOVÉ STRÁNKY CHVALSKÉHO ZÁMKU

S V A Z

AKTIVITY A KLUBY

povinností ve svém volném čase
a je to vpravdě nezisková záležitost.
Musíme přiznat, že poslední dvě
sezóny pro nás byly vyčerpávající.
Přesouvání termínů jednotlivých
závodů nebylo jen komplikací
pro naše skvělé závodníky, ale
samozřejmě přineslo i spoustu
práce pro organizační tým.
Celé covid bláznovství s sebou
přineslo obrovskou nejistotu

a nepředvídatelnost zda, či za jakých
podmínek se akce bude moci konat.“

Co dál?

Organizace závodů zkrátka není
legrace a vyžaduje měsíce příprav.
A koordinace, úprava termínů
a poctivé dodržování nastavených
opatření znamená násobení
práce. „Na další takovouto
sezónu nemáme síly,“ konstatují
organizátoři. „Co dál, ptáte se?
Sami nevíme. Dáme vědět ke
konci roku 2022, jak to vidíme se
sezónou 2023.“

Registrace na Klánovický
půlmaraton 2022

Za obrovský kus práce spolku Tři
pro zdraví děkujeme. A v letošním
roce 2022 se budeme těšit na
podzimní Klánovický půlmaraton,
registrace už běží na https://www.
klanovickypulmaraton.cz.
Informace spolku Tři pro zdraví
zpracovala Zita Kazdová
Web: triprozdravi.cz
FB: @triprozdravi

Sázíme budoucnost.
Přidáte se?

l MÁTE VE SVÉM
OKOLÍ STROMOVÉHO
VELIKÁNA? PŘIHLASTE
HO DO ANKETY STROM
ROKU 2022
Přihlašovat můžete do 22. dubna na
www.stromroku.cz.
l VYSADILI JSTE STROM?
PŘIDEJTE HO DO MAPY
SÁZÍME BUDOUCNOST
Zapojit se může kdokoliv, kdo od
roku 2019 vysadil strom mimo les
a registruje ho do interaktivní mapy
na www.sazimebudoucnost.cz/
registrace‑vysadby.

Zpívající lípa roste v obci Telecí
na Svitavsku a Českou republiku reprezentuje
v anketě Evropský strom roku.

l PODPOŘTE ZPÍVAJÍCÍ
LÍPU V ANKETĚ
EVROPSKÝ STROM ROKU
Tento krásný památný strom
můžete podpořit v bezplatném

online hlasování na stránce www.
evropskystromroku.cz od 1. do
28. února 2022.
Zdroj: Anna Poledňáková,
Nadace Partnerství
LEDEN – ÚNOR 2022
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V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Hydepark zastupitelů

Hydepark zastupitelů
se tento cíl naplnit? Pohled do
historie KZ ukazuje, že v 1. polovině
2018 před komunálními volbami
byl šéfredaktorem KZ Luboš Palata.
Kolem sebe si vytvořil Redakční radu
RR, která v té době zahrnovala kromě
něj 10 stálých spolupracovníků.
Ti pocházeli z řad současných či
tehdejších koaličních i opozičních
politiků, ale také nestranných
aktivních klánovických občanů. Těsně
před volbami se Luboš Palata své
funkce šéfredaktora vzdal a na jeho
místo nastoupil klánovičák Michael
Bouška. Ten byl po vykonstruovaném
procesu radou MČ odvolán a na
jeho místo nastoupila újezdačka paní
Zita Kazdová. Její RR k dnešnímu
dni čítá 1 člena – ji samotnou. Do
jaké míry může být KZ pod vedení
jednoho člověka méně politický a více
vyvážený nechám na hodnocení
pozorného čtenáře.
—

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

KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN

Vážení spoluobčané, čas Vánoc,
čas vzpomínek je za námi a všichni
jsme vykročili do roku 2022
s představami, které bychom rádi
proměnili ve skutečnost. Bohužel
Covid-19 se svými mutacemi
je stále mezi námi. Prvním a
nejdůležitějším předsevzetím budiž
ochrana vlastního zdraví, protože
tím chráníme nejen sebe, ale i
zdraví spoluobčanů. Základním
opatřením je očkování, kterým
výrazně snižujeme možnost vlastního
onemocnění, a tím i minimalizujeme
přenos viru na své okolí. Chraňme
svoje zdraví, protože pouze jako
zdraví lidé budeme moci realizovat
nejen svoje sny, ale i dostát svým
pracovním povinnostem, ze kterých
mají prospěch i naši spoluobčané.
20
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Tím se dostávám k největšímu
současnému projektu v Klánovicích:
rekonstrukce areálu Fotbalového
klubu Klánovic úspěšně pokračuje.
Závěrem vás chci všechny ujistit, že
pokud to bude potřeba, očkování pro
vás opět zajistíme. Záleží nám na vás.
—
Pavla FISCHEROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za STAN

Milí spoluobčané, co koalice
přinesla a co se jí povedlo
v minulém roce je velice dobře
popsáno v minulém KZ, je zbytečné
rozebírat úspěchy v podobě
nového povrchu lesní cesty, obnovy
stromořadí, výstavby nového
zázemí pro sportovce, opravy
komunikací, bankomatu. Rok
2021 byl z mého pohledu velice
úspěšný. V rámci kontrolního

výboru jsme dohnali časovou
prodlevu kontrol způsobenou
rezignací některých členů. Dali jsme
doporučení ÚMČ na určité úpravy
např. smluv nebo zveřejňování
dokumentů na webu.
Ale pojďme se podívat vpřed.
Dle numerologie přináší rok
2022 naději, harmonii, mír. Měl
by nás čekat klidný rok, i když
v našem malém rybníčku se určitě
minimálně hladina bude čeřit.
Nechme se překvapit, co rok 2022
přinese a kam nás zavede.
—
Veronika GOTTHARDT
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Volební program vládnoucí strany
Čas na změnu si jako jednu z priorit
stanovil tzv. „odpolitizování
Klánovického zpravodaje”. Podařilo

Marie JÁGROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za ČAS NA ZMĚNU

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

Jiří BEK

Dostávám od občanů různého věku
a z různých koutů Klánovic samou
chválu zaměřenou na naše nové
kulturní centrum Beseda. Neznala
jsem ho předtím, ale jsem velice
ráda, že noví provozovatelé jsou
schopni komunikovat se širokou
veřejností a i s městskou částí, která
je, jak známo, majitelem objektu.
Je to velmi dobrá zpráva a mohu
pouze skromně připomenout, že
čím více si užijeme tohoto centra,
tím více mu pomůžeme překonat
toto složité období, které nám
přinesla pandemie.
Milí spoluobčané, všem vám přeji
krásné nejen vykročení do nového
roku 2022, ale celý rok. Přeji vám
hodně štěstí, úspěchů a hlavně
pevné zdraví.
—

Pavel JAROŠ
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

V dnešním příspěvku bych rád
vyjádřil radost nad tím, že když se
chce, dobrá věc se podaří. Jedná se
o pořízení nového vozidla CAS 20
na podvozku Tatry Terry 4 x 4.2.
Jak bylo zmíněno v minulém čísle,
v listopadu zástupci THT Polička
předali zástupcům Jednotky SDH
Klánovice zcela novou cisternu.
Cisterna byla zakoupena jako
náhrada za vozidlo, které bohužel
18. 12. 2020 při převozu ze servisu
havarovalo a pojišťovna ho již
nedoporučila opravovat. Je nutno
poděkovat pojišťovně Kooperativa
za rychlé řešení pojistné události
a klánovickému zastupitelstvu,
které uvolnilo na mou žádost
část finančních prostředků na
dofinancování tohoto nového
vozidla. Původní vozidlo bylo
zakoupeno z investiční dotace
magistrátu, poskytnuté v roce 2019.
Jako dobrá zpráva je i to, že v roce
2021 byla poskytnuta dotace na
nákup velkokapacitní cisterny
CAS 30. Ta by měla být dodána
do konce roku 2022.
—
Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Jak moc jsou i v politice potřebné
manažerské schopnosti, je dobře
vidět například na dopravních
stavbách. Za Babišovy vlády
se postavilo minimum dálnic,
za Hřibova primátorování se
téměř nepohnulo s výstavbou
metra a pražského okruhu, za
starostování Zorky Starčevičové
se v Klánovicích prakticky
neopravují naše komunikace.

O větších rekonstrukcích si pak
můžeme nechat jenom zdát. Leckdo
kdysi kritizoval premiéry Nečase
a Topolánka či primátora Béma, že
ne všechno dělali dobře. Ale nebýt
jich, tak dnes nemáme třeba tunel
Blanka nebo metro do Letňan. Nebýt
zase starosty Poláka a radního pro
dopravu Zoulíka, tak v Klánovicích
po mnoha ulicích dodnes můžeme
jezdit leda tak traktorem. A tak
věřme, že stejně, jako se na celostátní
úrovni začaly věci hýbat po nástupu
premiéra Fialy a ministra dopravy
Kupky, začnou se po volbách na
podzim roku 2022 věci hýbat i na
úrovni pražské a klánovické.
—
Karel LOUCKÝ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Víme to všichni. Stojíme na začátku
nelehkého roku. Když pro nic
jiného, tak kvůli koronaviru, inflaci,
nevyváženému státnímu rozpočtu
a na něj navázaným rozpočtům
obcí. A také pro rozdělení národa
v názorech a postojích, které je
větší než kdy dříve. Prostě na tom
nejsme dobře. V takové situaci
z paměti vytanou známá slova J. F.
Kennedyho: „Neptejte se, co může
Amerika udělat pro vás, ale co
vy můžete udělat pro Ameriku.“
A co my, tady a teď? S inflací nebo
státním dluhem si jeden člověk
těžko poradí. Ale na příkopy
mezi lidmi, nebo naopak na lepší
schopnost vzájemné spolupráce
máme vliv každý sám za sebe.
Umět vyjádřit kritiku bez osobního
nepřátelství. Respektovat člověka
s názorem, se kterým nesouhlasím.
Nedovolit, aby nás komunikace
na sociálních sítích vedla ke ztrátě
respektu. I sebemenší vlastní přínos
se bude letos velice hodit.
—
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Na výživu selským
rozumem aneb
Hydepark zastupitelů
Když všechno
víme, proč to
nedokážeme dělat
V E Ř E J N Ý P R O S TO R

INZERCE

ZÁBAVNA TALK SHOW
S KONCERTEM

pokračování ze strany 21

Giuseppe MAIELLO

Ferdinand POLÁK

Petr ŠAFRÁNEK

KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za ČAS NA ZMĚNU

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Ve snaze revitalizovat atmosféru
nesnášenlivosti, kterou jsme
v Klánovicích zažili v minulých
letech, pustila znovu V. Gotthard
starou dezinformaci, že
„multifunční hřiště“ z dílny Polák
– Martinová, jsme v roce 2018
„skoro měli“. Klánovický občan si
tedy položí otázku: „pokud bylo
‘skoro’ hotové, proč ho bývalý
starosta nepostavil?“ Nic… Proti
dezinformaci, ať už se jedná o
záměrnou lež, nebo o hloupou
dedukci, se dá bojovat pouze
zdravým rozumem a ověřováním
si faktů. Dobrá zpráva je naopak to,
že část opozice a část koalice chtějí
konečně reformovat systém, který
garantuje několika etablovaným
spolkům určitý finanční příjem
pro jejich aktivity. Pokud to dobře
dopadne, mohlo by konečně dojít ke
zjednodušení systému a ukončení
pokryteckého rozdělování,
schovaného pod slovem „grant“.
Uvidíme. Politiků, kteří mají raději
frontální střety a destruktivitu, je
totiž bohužel pořád dost.
—

Každá politická strana má svoje
priority, které vtěluje do svých
volebních programů a snaží se je
realizovat. Ke skutečnému dosažení
vytyčených cílů je přitom třeba
dvou zásadních podmínek – zaprvé
přesvědčit voliče a dosáhnout
ve volbách takového výsledku,
aby strana měla možnost chod
věcí ovlivňovat, a zadruhé mít
schopné lidi (říká se jim politici),
kteří po získání vlivu dokáží slova
a sliby proměnit v činy. Platí to
na celostátní, krajské i té nejnižší
komunální úrovni. V posledních
osmi letech jsme se na celostátní
i celopražské úrovni přesvědčili, že
vzletná slova a sliby („budeme čistí,
transparentní, postavíme všechno
možné, budeme makat pro stát,
pro Prahu, pro lidi… a bude líp)
zůstanou pouze vzletnými slovy
a sliby, když se k tomu nepřipojí
schopnosti. V posledních třech
letech to naprosto názorně
vidíme také v Klánovicích.
Být hodný a usměvavý prostě
nestačí, když chybí um.
—

Rada MČ má možnost jmenovat
pro jednotlivé oblasti svojí
působnosti odborné komise a radit
se s nimi, než rozhodne. Je to
mimo jiné příležitost, jak zapojit
odborníky z řad občanů do místní
samosprávy. Na začátku tohoto
volebního období byly sice komise
jmenovány, většina z nich ale
nepracuje. Rada je nijak neúkoluje
a rozhoduje bez konzultace s nimi.
Jedinou výjimkou je Komise
výstavby, která se pravidelně schází
a její závěry rada projednává.
V ostatních oblastech je existence
komisí pouze formální. Máme
komisi sociální, sportovní, dopravní
a životního prostředí. Posledně
jmenovaná se občas schází, její
závěry ovšem rada neprojednává.
Obdobná situace je i s redakční
radou Klánovického zpravodaje. Ta
nebyla doposud ustavena, o obsahu
zpravodaje tak dlouhodobě
rozhoduje jediná osoba. Navíc
nebyl ani přijat nový statut
zpravodaje, byl pouze navržen, ale
k jeho projednání nikdy nedošlo.
—

19. 2.
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Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance
na pozice:



IVO ŠMOLDAS

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY! Nabízíme dlouhodobou spolupráci. Do Kulturního centra Beseda hledáme kavárníky. Nabízíme kulturní
prostředí, domácí atmosféru, práci na DPP, min. 1 den v týdnu. Pracovní doba: út – ne, od jara 14 – 22 hodin.
Vřelý vztah k lidem, kultuře a kavárenskému šrumu podmínkou, praxe výhodou, ale rádi tě zaučíme. Práce je vhodná i pro maminky
nebo tatínky na MD. Skvělé místo pro socializaci a poznávání nových lidí. Věk nerozhoduje.
Benefit – můžeš vidět všechny filmy, koncerty i divadla zdarma. TĚŠÍME SE NA TEBE!
Klánovický zpravodaj, periodický tisk městské části, registrován u MK ČR dne 10. 2. 2012 pod číslem E 12804; Číslo vydání: 1 – 2/2022;
Vydává: Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300/8, 190 14, tel. 281 960 216, IČO 00240281; Redakce: Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz;
Grafická úprava: Dagmar Kyjovská; Tisk: Tiskárna Grafotechna +; Náklad: 1400 výtisků; Příjem inzerce: Knihovna Klánovice, Smržovská 1, 190 14,
Praha-Klánovice, tel. 281 963 496, e-mail: knihovna.klanovice@seznam.cz; Zasílání příspěvků elektronicky na e-mail: kzsefredaktor@seznam.cz;
Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny.
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč. Elektronická verze KZ na https://www.praha-klanovice.cz/
UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 15. ÚNORA 2022.
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281 867 578
775 213 201

Jóga jako bezpečný a zdravý pohyb, cesta ke koncentraci
a důkladné relaxaci. Nabízím jemné i dynamičtější cvičení,
létající jógu v závěsných sítích pro dospělé i děti i individuální
lekce přizpůsobené na míru podle Vašich potřeb.

LIBOR ŠMOLDAS

Přijďte si vyzkoušet lekci do studia
Yoga Klánovice, Lovčická 974

Ranní jóga

9. ÚNORA V 19:30

od 3. 1. 2022 otevřené lekce
pondělí a středa 8:30 – 9:40

KC BESEDA, vstupenky i online: www.kcbeseda.eu

Permanentka 10 lekcí / 1600,- Kč nebo jednotlivá lekce: 200,- Kč

Vinyasa Flow

Kurz 6. 1. – 16. 6. 2022
čtvrtek 18:30 – 19:40
21 lekcí / 2900,- Kč

pá 18.3. 19.30

Vinyasa je spojením dechu a pohybu, není tedy třeba
se nechat odradit divně znějícím názvem.
Přijďte vyzkoušet mírně dynamičtější variantu jógy.

Přednáška a beseda s

Individuální lekce – po domluvě

Více info na www.yoganapohodu.cz

PETREM HAVLÍČKEM

Ilona Větrovská
tel.: 777 660 953
specialistou
na výživu
vetrovska.ilona@seznam.cz

a zdravý životní styl

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

Kontakt – náš milý šéfkavárník
Pavel Bodor: 731 266 464, www.kcbeseda.eu

Servisní technik pro chladící a klima. zařízení
Instalatér / údržbář

Kontakty:
www.awcool.cz
administrativa@awcool.cz

VÝŠE UVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ VYJADŘOVAT NÁZOR REDAKCE ZPRAVODAJE.

ček

Oplanská 2614
Praha 9 – Újezd nad L.

Novinář Petr Vizina si bude povídat
s umělcem a hudebníkem
Františkem Skálou
Předprodej na kcbeseda.eu

- Co je to ten zdravý
životní styl - jídlo, pohyb
nebo něco víc?
- Džungle ve výživě výživové směry, počet jídel,
guruové a vědci
- Co ovlivňuje to, co jíme,
a jsme to, co jíme?
- Co je to dobrá a zdravá
strava?
- Vysoce průmyslově
zpracované potraviny škodí, či nikoli, a jak je
poznat?
- Jak si jednoduše
složit dobrý jídelníček

Na výživu selským
rozumem aneb
Když všechno
Přednáška
a beseda
víme, proč to
nedokážeme dělat
Přednáška a beseda s

s

PETREM HAVLÍČKEM
19. 2. specialistou na výživu
PETREM HAVLÍČKEM

18:00

a zdravý životní styl

Jak na výživu selským
rozumem aneb Když víme,
proč to nedokážeme dělat.

19. 2. 18:00
LEDEN – ÚNOR 2022
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Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
individuální přístup
angličtina, španělština a němčina

kdykoli podívat.

AKREDITACE

MŠMT

Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz
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celoroční program
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ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

www.victoria-school.cz
Zlepšete své zdraví a kondici pomocí
starodávných funkčních technik čchi-kung.
Získejte více klidu,
koncentrace a vyrovnanosti.

Zdravotní cvičení

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů

I N Z E Rtel:
C E603326965
Martin Balcar

Cvičení není náročné a je vhodné pro každého

24

pracoviště: Přišimasy, Hradešín
sklady Marca, 728995839

Pravidelné lekce

Informace: 607 582 706
iborelvhnizde@gmail.cz

LEDEN – ÚNOR 2022

Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.
Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

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.

úklid skladů a výrobních hal,
práce se strojem na podlahu, 4,5 hodiny denně,
z Úval BUS 423,

střechy, okapy, fasády a jiné

Studio zdraví
REZONA – Klánovice

Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.

ODPOLEDNÍ ÚKLID 16 TIS./MĚS,

Soubor jednoduchých tělesných
a duševních cvičení pomůže zvýšit životní
energii a fyzickou kondici.

Rezidence Wellness
BLATOV – Újezd nad lesy

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

e
voj
oz
ír

s rodilými mluvčími

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
v Klánovicích

výškové práce

Atelier4M

interiérový design
Ing. Marek Trešèák
+420 608 202 179
marek@atelier4m.cz
www.atelier4m.cz

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
LEDEN – ÚNOR 2022
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RODINNÉ
DOMY

v Horních Počernicích

Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice
ovice.cz

www.utrativodu-klan

Více informací na:

602 350 055
2.NP

stavba a prodej zahájen
1.NP

30 let zkušeností
v realitách

WWW.KONHEFROVYDOMY.CZ

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

BYTOVÝ
DŮM

pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
PRON

A J AT

O

DOPRODEJ
nových bytů
v Klánovicích

PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah,
podlahová plocha 578 m2, pozemek
1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice

V O VÁ N

O

PRONÁJEM – hezký RD 4+kk/G, podlahová
plocha 160 m , zahrada 580 m2,
Kopretinová ul., Šestajovice

PRONÁJEM – byt 1+kk, 40 m2,
Starokolínská ul., P9 – Újezd n.L.

cena 49.000.000,-Kč

REZER

2

Á
PROD

NO

PRODEJ – nově zrekonstruovaný byt 3+kk
63 m2 + lodžie 2,1 m2 + sklepní kóje 8 m2,
Malkovského ul., Praha 9 – Letňany

PRON

A J AT

Pilotní projekt
nového žití a bytí
Více informací na:

602 350 055

O

13 bytů v centru Klánovic

PRONÁJEM – samostatný domek 20 m2
k bydlení i podnikání,
Starokolínská ul., P9-Újezd n.L

Klánovické terasy
26
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BESEDA
BESEDA
vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

vstupenky
vstupenkyobjednávejte
objednávejtena
nakcbeseda.eu
kcbeseda.eu

13/2 čtvrtek

KINO 19.30

Kulturní
Kulturní
centrum
centrumBESEDA,
BESEDA,
Slavětínská
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Praha
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– Klá
–K

únor 22
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únor22
2

ULIČKA PŘÍZRAKŮ režie: Guillermo del Toro

13/2čtvrtek
čtvrtekPRO DĚTI
KINO
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19.30
19.30
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režie:
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TALKSHOW19.30
19.30
Ivo
Ivo
aaLibor
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MIMOŘÁDNÁ
UDÁLOST
režie: Jiří Havelka
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čtvrtekPRO DĚTI
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19.30
19.30
MIMOŘÁDNÁ
UDÁLOST
UDÁLOSTrežie:
režie:Jiří
JiříHavelka
Havelka
13/2 neděle 10/2
KINO
16.00
GUNDA režie:MIMOŘÁDNÁ
Viktor
Kossakovsky
13/2neděle
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PRODĚTI
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16.00
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režie:
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23/2 středa
BIO SENIOR 14.00
PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA
A KAREL režie: Patrik Hartl
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středa
BIOSENIOR
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