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Starostka informuje

„

Můžeme být vzorem transparentního

Financování
Schválený z minulých Příspěvek
rozpočet
roků
magistrátu

Rozdíl
skutečnosti
oproti
Skutečné schválenému
čerpání
rozpočtu

2018 24 0340

0

20 384

25 949

-1 915

2019 27 650

2 570

21 272

24 297

3 353

2020 27 431

0

22 038

25 156

2 276

2021 30 344

1 558

23 132

28 485

1 859

2022 33 784

4 000

23 761

zatím není zatím není

Z výše uvedené tabulky jasně vyplývá, že přestože
rozpočty na rok 2019 a 2021 byly schváleny jako
schodkové, ve skutečnosti byly rozpočty vyrovnanými.
Naopak rozpočet na rok 2018 byl schválen jako
vyrovnaný, ale reálně byl schodkový, což je v rozporu
s tím, co bylo veřejnosti mnohokrát opozicí tvrzeno.
Tabulka níže znázorňuje čerpání financí podle zaměření,
tedy nedůležitějších kapitol a odvětví:
ČERPÁNÍ FINANCÍ BEZ DOTACÍ

v tis. Kč

NĚKTERÉ Z KAPITOL ČI ODVĚTVÍ ROZPOČTU

2018

2019

2020

2021

Péče o zeleň

3 468

4 554

3 334

5 231

Doprava

4 704

1 563

2 607

2 915

MŠ

1 150

1 253

1 565

1 453

ZŠ

3 552

4 352

4 831

4 855

Sport, zájmová činnost, rekreace

1 295

294

302

339

Kultura a cestovní ruch

5 997

1 681

1 777

1 974

360

502

2 079

2 313

Zastupitelstvo

Bezpečnost a požární ochrana

1 505

1 986

2 071

2 056

Činnost místní správy - úřad

7 752

6 880

7 195

7 067

ROZPOČET VČETNĚ DOTACÍ

BŘEZEN 2022

v tis. Kč

Rok

Stav po finančním vypořádání
PŘÍJMY

Stav po finančním vypořádání
VÝDAJE

2014

25 852,09

21 952,95

2015

34 315,08

28 546,23

2016

47 866,55

22 587,23

2017

77 268,78

57 555,16

2018

57 538,48

99 557,22

2019

52 407,34

40 794,46

2020

55 977,59

50 362,09

služeb, stavebního materiálu,
změnami v zastupitelstvu apod. Pro
takové případy jsme dali do rezervy
více než dva miliony korun.
Vytvořili jsme podmínky, aby se
už neopakovala situace, ve které se
ocitlo současné zastupitelstvo, když
v listopadu 2018 po komunálních
volbách mělo převzít odpovědnost
za MČ. Tenkrát bylo na ustavující
schůzi předloženo usnesení, kterým
měli nově zvolení zastupitelé
schválit převod 1,5 mil. korun
z hospodářské činnosti na již
hotovou zakázku (!). Zastupitelstvo,
které vzejde z voleb v roce 2022,
nebude nuceno krýt žádné podobně
nezodpovědné rozpočtové hazardy.
Chráníme klánovické finance, které
jsme dali do pořádku. Naše obec
je tak vzorem transparentního,
šetrného a funkčního hospodaření.
Najdete na cityvizor.praha.eu.
Vaše starostka Zorka
Starčevičová

Pro rok 2021 bude stav znám po finančním vypořádání cca v dubnu 2022.

Městská část kromě hlavní činnosti provozuje také tzv.
vedlejší hospodářskou činnost (VHČ). Ta zahrnuje
především výnosy z pronájmů bytových i nebytových
prostor, pozemků a inzerci. A náklady na opravy
bytového fondu, mzdové prostředky v hale atd. Přes
nelehké kovidové období se nám v roce 2020 podařilo
zůstat v kladných číslech a v roce 2021 dokonce zisk
výrazně zvýšit:
VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST v tis. Kč
Rok

Výnosy

Náklady

Zisk/ztráta VHČ

2014

4003

2442

1 561

2015

4164

2655

1 509

2016

4419

2692

1 727

2017

4326

5212

-886

2018

5303

3541

1 762

2019

3042

1689

1 689

2020

4969

4945

24

2021

6318

3676

2 642

I letos jsme při sestavování rozpočtu vycházeli ze
zkušenosti z předchozího roku a předpokladů vývoje
cen tak, aby byly nejprve pokryty pravidelné a pro
chod městské části nutné výdaje. Jedná se o poslední
rozpočet tohoto volebního období, se kterým bude
hospodařit i nově zvolené zastupitelstvo. Kalkulovali
jsme s nepředvídatelným zvyšováním cen energií,
Předešlá volební období
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“

MČ ale díky dalším dotacím, které začleňuje během
roku, hospodaří s mnohem větším rozpočtem:

FOTO: NOVORAMAFOTO; STUDIO MARCUS

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH ROZPOČTŮ MČ
PRAHA-KLÁNOVICE ZA ROKY 2018 – 2022 v tis. Kč

Zastupitelstvo,
které vzejde z voleb
v roce 2022, nebude
nuceno krýt žádné
nezodpovědné
rozpočtové hazardy.

FOTO TITULNÍ STRANY A TATO STRANA: STUDIO MARCUS

současné době probíhá ještě finanční vypořádání
s hl. m. Prahou a magistrát nám schválí převedení
nevyčerpaných dotací. Navíc během roku budou
přicházet další dotace, takže rozpočet naroste. Některé
dotace přes nás jenom protečou, například pro ZŠ a MŠ.
Jiné se v našem rozpočtu projeví (např. dotace pro
knihovnu, hasiče, z výherních automatů, na školení,
atd.). Proto není jednoduché systém rozpočtu krátce
popsat. Zajímavější než schválený základní rozpočet je
skutečné čerpání rozpočtu.

Rok

hospodaření

Zastupitelstvo městské části schválilo rozpočet v hlavní
činnosti na rok 2022. V tomto roce budeme hospodařit
s částkou 33,783 milonů korun.

V

Poděkování zaměstnancům úřadu
Lednová a únorová vlna koronaviru tvrdě zasáhla i náš úřad.
Některé dny jsme na radnici fungovali jen ve dvou lidech z deseti. Chci
poděkovat zaměstnancům za trpělivost a ochotu podřídit se podmínkám,
jejichž smyslem bylo zabránit šíření a dalšímu mutování viru. Občanům
děkuji za toleranci a dobrou mysl.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

Rada městské části:
l schválila nový volební řád
školské rady Masarykovy ZŠ.
l objednala opravu rozbitého
skla u vchodu do Haly starosty
Hanzala, hradí se z pojištění.
l řešila plíseň a další vady
bydlení v obecním bytovém
domě u Bazaru.

l podpořila návrh rozpočtu
a uložila jeho předložení
zastupitelstvu k definitivnímu
rozhodnutí.
l nesouhlasila se zahájeným
stavebním řízením na
mimoúrovňovou křižovatku na
dálnici D11 Beranka a požádala
o přijetí za účastníka řízení.

Zastupitelstvo městské části
Veřejná schůze zastupitelstva se konala 10. 2. 2022. Zastupitelé:
l schválili rozpočet městské
části a související usnesení.
l přidělili peníze na provoz
klánovických spolků a organizací.

l na návrh tajemníka Vilguse
požádali magistrát o svěření
několika pozemků pod
komunikacemi a parkovištěm před
Besedou na MČ Praha-Klánovice.

l udělili čestná občanství
významným osobnostem naší
městské části.

l vzali na vědomí další rozvoj
projektu bytových domů na
severu Klánovic.

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

Pozdrav z Masopustu

Více fotek z Masopustních dnů v Klánovicích
2022 najdete v příštím Zpravodaji.

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

Současné volební období
BŘEZEN 2022
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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zprávy z úřadu

T

o ale není důvod, aby se o to se
vší vážností nepokoušela.
Partnerem obce (v našem případě
městské části) mohou být v tlaku
na rozumnou zástavbu podle
stavebního zákona pouze sousedé
stavby. Veřejnost byla novelou
z 1. 1. 2018 z účasti ve stavebních
řízeních vyšachována.
Proto se městská část připojila
ke společné žalobě sousedů proti
rozhodnutí magistrátu, kterým
magistrát, jako odvolací orgán,
potvrdil předcházející rozhodnutí
Stavebního úřadu Praha 21. Ten
povolil stavbu naddimenzovaného
bytového komplexu Klánovické
terasy na Slavětínské.
Hlavní důvody, proč městská část
považuje komplex Klánovické terasy
(dále označený jako Záměr) pro
Klánovice za nevhodný, jsou tyto:
Záměr není možné zařadit
do zástavby typické pro lokalitu
Klánovic.
l Záměr představuje nadměrné
a nevhodné využití pozemku,
l
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Městská část se odvážně rozhodla
využít všechny formy obrany proti
devastaci svého území nevhodnou
zástavbou. Považuje za nutné
přetnout začarovaný kruh, v němž
se jedna nevhodná stavba stává
precedentem pro povolení dalších.
Výsledkem žaloby bude rozsudek,
který v tuto chvíli nelze předvídat.

Novinky
z dopravy
CYKLISTICKÉ ZNAČENÍ
Máme zpracovaný projekt
rekonstrukce a doplnění
cyklodopravního značení. Ten jsme
nechali schválit policií a silničním
správním úřadem, protože jde
o dopravní
značky a nelze
je umístit
bez povolení.
O realizaci
jsme požádali
Technickou
správu komunikací. V terénu by
se značky měly objevit v průběhu
března.
CYKLOOBOUSMĚRKA
U ŠKOLY
Cyklistický semafor v centru
Klánovic, ke kterému se cyklisté
dnes nedostanou kvůli zákazům
vjezdu do jednosměrek, opět získá

Novinky
z místopisu

smysl. Vyznačíme cykloobousměrky
V Soudním a ve Smržovské.
Cykloobousměrky a jednopruhové
obousměrné ulice s výhybnami
chceme rozšířit i na další místa
v Klánovicích.

ORIENTAČNÍ ČÍSLA:
BLÍŽÍ SE FINÁLE!

V průběhu ledna
a února magistrát rychle
dokončoval číslování
budov orientačními
čísly. Pokud vás zajímá, jaké máte
číslo, najdete jej na našem webu
na adrese https://1url.cz/@cislo.
Modré a červené smaltované
cedulky vám nejlevněji vyrobí ve
firmě na adrese www.smaltovna.
com. Modré orientační číslo je
za 240 korun, červené popisné
za 260 + 170 korun poštovné.

BEZPEČNÉ PŘECHODY
NA SLAVĚTÍNSKÉ
Přecházení v jižní části Slavětínské
bude bezpečnější. Dva přechody na
nároží s Axmanovou a Kuchařskou
budou pomocí plastových
montovaných dílů přebudované tak,
aby vznikl bezpečný čekací ostrůvek
uprostřed vozovky. Takto zúžený
prostor pro auta na přechodu sníží
rychlost projíždějících aut.

NOVÉ CEDULE
Na základě našeho podnětu
probíhají též výměny starých
uličních cedulí a doplňování
označení ulic a náměstí v místech,
kde chybí. Vysloužilé cedule
s desítky let starou patinou budou
využity pro výzdobu v Besedě.

Pokud bude tato úprava kladně
přijata chodci a motoristy, dojde
k celkové rekonstrukci přechodů
v rámci akce BESIP.
NOVÝ VÝJEZD Z
PARKOVIŠTĚ U HALY
Otevřeli jsme druhý výjezd
z parkoviště u Haly starosty Hanzala
ve směru do Medinské. Původní
projekt s tím počítal, ale výjezd zůstal
uzavřen. Prozatím je výjezd zajištěn
provizorními plastovými bloky,
později bude upraven stavebně.

Jubilanti

S

na mnoha místech nesrozumitelná
nebo nepraktická. Navrhli jsme
proto konkrétní úpravy. Klánovice,
stejně jako ostatní městské části
Prahy, si nemohou schvalovat
vyhlášky samostatně, musí je
schválit pražské zastupitelstvo.
Jakmile budou naše úpravy přijaty,
budeme vás o tom informovat.

Čestní občané
Klánovic
Čestný
občan
Klánovic
22. 3. 2022

Udělení čestného
občanství Klánovic
schválili zastupitelé
10. února 2022.

T

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

Městská část má velmi
omezené možnosti, jak
se bránit proti necitlivé
výstavbě na svém území.

rozměr zpevněných ploch,
zastavěných ploch a hrubé podlažní
plochy neodpovídá charakteru
lokality.
l Záměr snižuje vysoký podíl
ploch zeleně v dotčeném území
a vymezuje její nevhodné rozdělení.
l Do prostoru mezi uliční
a stavební čarou není možné umístit
stavbu parkoviště.

FOTO: PETR VILGUS; STUDIO MARCUS

Bráníme se
nevhodné
stavbě

Zprávy z úřadu

Chceme
novelizaci
Rada MČ žádá Prahu
o novelizaci vyhlášky,
týkající se pití alkoholu
a poplatku za využívání
veřejného prostranství.

O

bě vyhlášky jsou v části platné
pro Klánovice v zastaralém stavu,
používají i dávno neplatné názvy
obchodů a míst a jejich formulace je

omuto rozhodnutí předcházelo
přijetí pravidel pro udělování
čestných občanství a cen městské
části na schůzi zastupitelstva
v prosinci 2021 a doporučení
kandidátů od Letopisecké komise.
Čestnými občany se stanou David
Jehlička, Ivan Karlin, Helena
Kocourková, Anna Plechatá
a Michal Voráček.

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

JUBILANTI
BŘEZEN 2022
Květoslava Šenfelderová
Vlasta Jarolímová
Tomáš Růžička
Jiří Korger
František Novotný
Štefan Šuhajda
Marie Vidiečanová
Alena Voglová
Ivana Lounková
Eva Buchmannová
Eva Slavíková
Daniela Wagnerová
Zdeněk Zvoníček
Stanislav Selix
Dagmar Skalická
Slávka Ferešová
Jaromír Steklík

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-KLÁNOVICE
všechny srdečně zve
na slavnostní ceremonii

PŘEDÁNÍ
ČESTNÉHO
OBČANST V Í
v Kulturním centru Beseda
v úterý 22. března 2022
od 17:30 hodin.

BŘEZEN 2022
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Právě se děje

SOBOTA 9. 4. 2022
9:00–12:00
l Lovčická x Malšovická ulice
SOBOTA 23. 4. 2022
9:00–12:00
l Přímské náměstí

VOK KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
SOBOTA 26. 3. 2022
9:00–13:00
l Přímské náměstí
l Všestarská x Jeníkovická ulice
SOBOTA 23. 4. 2022
9:00–13:00
l Medinská x Smiřická ulice
(u bytových domů)
l Kuchařská x Aranžérská ulice
(u stanoviště tříděného odpadu)

VRAKY V ULICÍCH
Na to, co je a co není vrak se
dlouhodobě liší názor veřejnosti
a přísná hlediska zákona. Od roku
2020 se ale definice vraku rozšířila
o auta, která mají více než půl roku
propadlou technickou kontrolu.
Bohužel loňská koronavirová
omezení tuto lhůtu protáhla.
Odtahy opuštěných vozidel proto
zajistíme, jakmile to bude legální.

Kapalné odpady musí být pouze
v pevně uzavřených nádobách!

OTVÍRACÍ DOBA DEPONIE
11. březen – 31. říjen 2022
PONDĚLÍ

15:00 – 18:00

STŘEDA

15:00 – 18:00

PÁTEK

15:00 – 18:00

SOBOTA

9:00 – 12:00

O státních svátcích je zavřeno.

Kompletně na webu městské části:
praktické info – Kam s odpady.
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Dům pro integrovaný
záchranný systém
PLAKÁTOVACÍ PLOCHY
V Klánovicích je stále málo míst,
kam vyvěsit pozvánku do kina,
nabídku na prodej domácího medu
nebo parte. Plakátovací plochy
zvažujeme instalovat u Včely, pošty
a koupaliště. Souhlasíte? Napište nám
na tajemnik@praha-klanovice.cz.
Připravili Petr Vilgus
a Zita Kazdová

H I S T O RI E

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

P

MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A POTRAVIN. OLEJŮ
ČTVRTEK 21. 4. 2022
17:40–18:00
l Votavova ul. (u nákup. střediska)
18:10–18:30
l Krovova ul. (u rest. Katalpa)
18:40–19:00
l Šlechtitelská x Libčanská ul.

Informujeme

FK KLÁNOVICE ROSTE
Díky teplé zimě roste výstavba
nového zázemí pro sportovce na
hřišti V Jehličině rychleji. Je hotová
hrubá stavba přízemí, betonuje
se schodiště, pokládají se stropní
panely. Následovat bude betonáž
věnce, vyvázání výztuže, začne se
zdít obvodové zdivo prvního patra
a letos bude hotovo.
PLATEBNÍ KARTY
Potřebujete přímo na úřadě zaplatit
poplatek za psa, za výpis z rejstříku
trestů nebo za nějaké další služby
s výjimkou nájmů? Od února 2022
můžete na našem
úřadě využít
i platbu kartou.

oplatek můžete zaplatit
l hotovostí nebo kartou v pokladně
Úřadu MČ Praha-Klánovice, nebo
l na účet č. 2000707339/0800,
variabilní symbol 1341 a číslo
popisné, do zprávy pro příjemce
uveďte celé jméno majitele a ulici.
Úhradu na účet je třeba zaslat tak,
aby byla připsána do 31. 3. 2022.
Výše poplatků zůstává nezměněna.
Úřad MČ Praha-Klánovice

Připravujeme

Z

ákladní a mateřská škola ve
spolupráci s úřadem připravují
projekt na zklidnění dopravy u školy
během ranní špičky. O projektu,
nazvaném Školní ulice, budeme
informovat.
Petr Vilgus

F O T O S T U D I E 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 M Č ; H A S I Č I : P Ř E V Z AT O Z FA C E B O O K U

BIO VOK KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Zprávy z úřadu
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Kam s odpady

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

A

H ARM O NO G RAM

Na posledním zasedání zastupitelstva MČ Klánovice
se vedla diskuze, jak je to se stavbou Domu pro
integrovaný záchranný systém (Dům IZS).

P

ůvodní plány na přestavbu hasičské zbrojnice v Klánovicích se datují do
období starosty Hanzala, kdy vznikly studie úpravy zbrojnice a údržby na
současném místě.
Po schválení rozvojové studie v roce 2016 se zpracovala tzv. Prostorově
provozní analýza – studie již na umístění mezi Klánovicemi a Šestajovicemi.
V roce 2018 si studii převzal magistrát hl. m. Prahy (MHMP) a nechal
ji dopracovat. Na základě této studie vznikla projektová dokumentace.
Z důvodu snížení ekonomické náročnosti celé stavby nechal v roce
2020 MHMP studii Domu IZS upravit. Upravená studie byla schválena
a v průběhu roku 2021 se upravovala projektová dokumentace.
Dle posledních informací by mělo být v průběhu roku 2022 vydáno stavební
povolení a v roce 2023 zahájena výstavba. Předpoklad výstavby je dva roky,
tedy do roku 2025.
Doufám, že bude tentokrát tento horizont naplněn, abychom se nemýlili
jako Zdravotnická záchranná služba (která bude součástí nového Domu
IZS), která měla v roce 2018 ve svém výhledu uvedeno zahájení provozu na
stanovišti Klánovice v roce 2021… Držme si tedy palce, aby byl nový termín
2025 dodržen.					
Bc. Pavel Jaroš, radní
Vážení spoluobčané,

přijměte pozvání na

DEN KL ÁNOVIC
v úterý 22. března 2022.

16:30 na parkovišti u Haly starosty Hanzala
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTA
17:30 v Kulturním centru Beseda
PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ČESTNÝ OBČAN KLÁNOVIC
Za MČ Praha‑Klánovice vás srdečně zve Zorka Starčevičová, starostka

Zásahy hasičů
V lednu a únoru 2022 se střídal
silný vítr s vichřicí. Zásahy
hasičů tomu odpovídaly.
Jednotka vyjížděla
k uvolněným
plechům a padlým
stromům opakovaně
od 30. ledna do
(zatím) 19. února.
LINKY 150 A 112
Pokud jsou vyhlášeny výstrahy
před nebezpečnými jevy (vítr,
lijáky…) jsou všechny jednotky
hasičů uvedeny do pohotovosti
Operačním střediskem. Mimořádné
události (např. padlé stromy) je
v tomto případě nutné
hlásit přímo na linku
150 nebo 112. Našim
občanům samozřejmě
rádi pomůžeme, ale
v situacích, kdy platí výstraha
a tedy pohotovost pro všechny
jednotky, určuje priority
Operační středisko pražských
hasičů, které má okamžitý
přehled o situaci na území Prahy.
VĚTVE NA CHODNÍKU
Pokud se jedná o spadlé větve,
které netvoří překážku silničního
provozu a lze je bezpečně obejít,
není nutné volat hasiče. Stačí věc
oznámit správci, u nás na úřad MČ,
a ten zajistí úklid na chodnících.
PŘÁNÍ DO DUBČE
Nová hasičská
zbrojnice v Dubči
byla slavnostně
otevřena dne 12. února 2022.
Děkujeme za pozvání na tuto
slavnost a přejeme kolegům, ať
se jim v nových prostorech dobře
slouží. Vždyť teprve letos získali
své první stálé sídlo od svého
založení v roce 1879!
Pavel Jaroš, velitel jednotky SDH
(redakčně zkráceno)
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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

KLÁNOVICKÝCH ZASTUPITELŮ

Co Klánovicím přinese nový manuál

P

ravidla dlouhodobě chyběla
a jejich absence se negativně projevila
v městském plánování a výstavbě.
Metodika spoluúčasti se vztahuje na
situace, kdy město zvyšuje hodnotu
pozemků developera změnou
územního plánu. Developer bude
nově muset při rozsáhlejší výstavbě
městu na oplátku za zhodnocení
pozemků zajistit výstavbu školy,
školky, kvalitního veřejného
prostoru a zeleně, nebo zajistit
určitý podíl bydlení či finanční
kompenzaci do dané lokality. Nová
Metodika spoluúčasti se označuje
též jako Metodika kontribuce
investorů do území. Podrobně je
vše vysvětleno na webu praha.eu.
Metodika spoluúčasti je přelomový
dokument, který po 32 letech
dokázala domluvit a prosadit až
současná pražská koalice. Protože
se týká celé Prahy, tedy i Klánovic,
oslovila jsem k tomuto tématu
všechny zastupitele a požádala je
o odpovědi na dvě otázky.
Všechny strany nebo uskupení
dostaly stejné podmínky a mohly
využít stejný prostor.
8
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1. Co by Metodika

spoluúčasti investorů
na rozvoji území
mohla přinést
Klánovicím?

2. Jaký je váš názor
na stavby, které

změnu územního plánu
nevyžadují?

Měl by mít investor

– například od určité
velikosti stavby –
uloženou veřejně
prospěšnou povinnost
vůči městské části?
Pokud ano, tak
v Klánovicích jakou?
Odpovědi jsou seřazeny abecedně.

ČAS NA ZMĚNU

HLAS KLÁNOVIC

1. Uplatnění metodiky přinese
řád, rovná pravidla a finance, které
vylepší služby pro naše současné
i budoucí občany. Dosud to bylo
tak, že investoři využívali všech
plusů Klánovic pro tvorbu vlastního
zisku, problémy a náklady přenášeli
na naši radnici a její rozpočet. Více
zastavěného území a větší množství
bytových domů = více kilometrů
různých podzemních kabelů a rour,
více pouličních lamp, více ulic,
které je třeba opravovat a ze kterých
uklízíme sníh, větší poptávka po
škole, školce, policii, parkování
a po dalších obecních službách.
Je trestuhodné, že jasná pravidla
pro spoluúčast investorů na řešení
těchto nákladů nezačala platit hned
v devadesátkách, ale až v roce 2022.
Nicméně díky za to. Pravidla byla
schválena díky fungující magistrátní
koalici, které nejsou lhostejné
problémy občanů a městských částí.

1. Pokud by se jednalo o změny
území ve větší míře, myslíme tím
velké plochy, byla by upravená
metodika dobrým vodítkem.
Většina území v našem katastru
je již buď v území stabilizovaném,
nebo územním plánem pokrytém
a není moc variant na změnu.
Většina žádostí o změnu jsou
individuální stavebníci rodinných
domů a jedná se pouze o změny
koeficientů z A na B.

2. Nalijme si čistého vína – z něčeho
se musí zaplatit přístavba školy,
opravy komunikací, platy strážníků
nebo provoz veřejné dopravy.
Peníze si netiskneme a získáváme
je z daňových příjmů. Buď investoři
zaplatí jednorázový „balík” peněz
na tyto služby v momentu výstavby
nového domu, nebo tyto peníze
budeme muset získávat od všech
našich obyvatel formou opakovaně
zvyšované daně z nemovitosti.
Jsme jednoznačně pro nezatěžování
občanů a přenesení nákladů
na rozvoj veřejných služeb i na
stavebníky a developery. Vyzýváme
tedy stavební komisi, aby připravila
analogickou metodiku i pro stavby,
které změnu územního plánu
nevyžadují, a veřejně ji představila.
Z. Bubeníková, M. Jágrová, G.
Maiello, Z. Starčevičová

2. Zde považujeme za dobré být
velmi opatrní. Jsou investoři, kteří
staví svépomocí, ale i investoři,
kteří by mohli přispět na urychlení
obecně prospěšných staveb, stejně
jako na opravy komunikací apod.
V minulých volebních období
se již někteří starostové touto
myšlenkou zabývali, ale odezva od
investorů moc pozitivní nebyla.
Doporučovali bychom k tomuto
tématu širokou diskuzi s občany.
M. Gabriel, P. Jaroš

ODS

FOTO: STUDIO MARCUS

Hlavní město Praha v lednu 2022 schválilo
Metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji území.

pro jednání s developery

FOTO: PETR VILGUS

Zeptali jsme se

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

1. ODS nepovažuje za žádoucí
a pro Klánovice přínosné současný
územní plán hl. města Prahy na
území Klánovic jakkoliv měnit ve
prospěch developerů. Tudíž tuto
metodiku neplánujeme využít.
Pro městské části by naopak bylo
přínosem, kdyby jejich stanoviska
měla větší váhu v tvorbě a změnách
územního plánu, což je ale věcí
Statutu hl. m. Prahy, tedy obecní
vyhlášky a nikoli metodiky.
2. Po investorech lze vyžadovat
jen to, co umožňuje zákon, jímž
je v tomto případě právě územní
plán. Cokoliv jiného by bylo

Masivní zástavba negativně
mění charakter Klánovic.

popřením pravidel právního státu.
Představa, že stát, obec či městská
část bude komukoliv zasahovat do
jeho práv ukládáním povinností
nad rámec zákona, je pro ODS
nepřijatelná. Povšimněme si, že
metodika nemluví o „ukládání
veřejně prospěšných povinností“,
ale o transparentních podmínkách
pro dobrovolně uzavřenou dohodu
mezi developerem a městem
pro změnu územního plánu ve
prospěch developera. Cestou pro
udržení charakteru Klánovic jako
rezidenční čtvrti převážně rodinných
domů proto vidíme především
v korektním a trpělivém jednání
s investory (stavebníky) o podobě
každé nové stavby, což v řadě
případů již přineslo výsledky, a to
při čitelném (a pro investory tudíž
předvídatelném) stanovisku MČ jako
účastníka stavebních řízení. Dále by
měly městské části intenzivně jednat
s politickou reprezentací hlavního
města o možnosti přijetí tzv.
regulačního plánu, což je upřesňující
a detailnější regulační norma pod
územním plánem, která by většinu
problémů v Klánovicích vyřešila.
V. Gotthardt, S. Jaroš,
A. Kolovrátková, K. Loucký,
F. Polák, P. Šafránek

STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ
1. Klánovice se rozrůstají.
S rozvojem je spojená i zvýšená

Zeptali jsme se
poptávka po místech v mateřské
a v základní škole. Výstavbou je
dotčena i dopravní infrastruktura.
V rámci současného zákona
o rozpočtovém určení daní nemají
obce žádné dodatečné příjmy
související s touto výstavbou. To
přináší při výstavbě odpovídající
infrastruktury nemalé problémy.
Městská část v rámci svého
rozpočtu má jen velmi omezené
možnosti dlouhodobě plánovat
výstavbu občanské vybavenosti,
neboť téměř veškeré investice
Klánovic jsou financovány
z účelových dotací Magistrátu
hl.m. Prahy. V případě zavedení
nových pravidel by se mohla tato
situace výrazně zlepšit a pravidla
byla již na půdě Magistrátu hl.m.
Prahy vytvořena. Bude nyní
na nás, zastupitelích Klánovic,
tyto podmínky upravit pro naše
potřeby. Tato pravidla by měla být
jasná a srozumitelná, měla by platit
pro všechny bez rozdílu a hlavně
by měla umožňovat pružnější
výstavbu občanské vybavenosti.

2. Klánovice se dlouhodobě
masivní výstavbě brání.
Domníváme se, že hromadná
výstavba není pro Klánovice
vhodná. V Klánovicích ale
dochází k zahušťování zástavby,
změna koeficientu zastavěnosti by
tomuto poplatku být podrobena
měla. Stran povinnosti uložit
investorovi vystavět na svých
pozemcích veřejnou stavbu se
domníváme a rovněž doufáme,
že tato problematika bude
v Klánovicích mimořádná.
Budoucnost v Klánovicích vidíme
v individuálně rodinné zástavbě.
Klánovice takto byly založeny
a snažíme se o to, aby tato
výjimečnost byla v Klánovicích
zachována.
J. Bek, P. Fischerová, P. Soukup
BŘEZEN 2022
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Koncem listopadu
2021 jsem
s velkou lítostí přijala zprávu
o tom, že zemřel nejstarší občan
(muž) Klánovic, pan Václav Mencl.
Poslední rok jeho života jsem
měla možnost s ním strávit nějaký
čas, když jsme spolu dávali
dohromady jeho životní příběh
pro rozhovor do Klánovického
zpravodaje. A pak při občasných
návštěvách, protože se cítil
osaměle, když mu zemřela
milovaná družka, za kterou se do
Klánovic před 37 lety nastěhoval.
Přes svůj vysoký věk a samotu,
kterou pociťoval, zářil pan Václav
pořád dobrou náladou, byl aktivní,
pracovitý a přátelský.
V září jsme společně
s rodinou a přáteli oslavili
jeho 97. narozeniny.
Byli jsme přesvědčeni,
že minimálně stovku
oslavíme také.
Ještě začátkem listopadu se
pan Václav těšil na jaro. Prý má
moc práce na zahradě. A musí
uklidit dílnu, zasadit rajčata
a krmit ptáčky… Bohužel, už se
to nestane. Není tu a nám, kteří
jsme ho znali, moc chybí. Myslím
na něj a přeji si, aby jeho věčná
zahrada byla ještě krásnější než
ta, kterou opustil v Klánovicích.
Měj se v ní hezky, Václave.
Zuzana Vyskočilová
Medailon Václava Mencla najdete
v Klánovickém zpravodaji
1-2/2021. Klánovický podcast
s panem Menclem z 1. října 2021
si poslechněte na webových
stránkách MČ Praha‑Klánovice.
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Lesní koutek
KLÁNOVICE OBKLOPUJE ÚŽASNÝ ORGANISMUS
ZVANÝ LES. CHCETE SE O NĚM DOZVĚDĚT NĚCO VÍC?

Listujeme starými novinami. O čem se psalo ve
třetím ročníku Klánovických novin v roce 1992?

Policie a traktor

V prvním čísle členka redakční
rady Jaroslava Housková popsala,
jak v noci slyšela, že kdosi odjíždí
s traktorem ze stavební ohrady
firmy, která tu tehdy budovala
elektrorozvodnou síť. Zavolala
tedy na 158 a ohlásila podezření
z krádeže. Ráno pak zaznamenala,
že traktor byl opravdu ukraden.
Volala znovu na policii a dozvěděla
se, že hlídka do Klánovic nemohla
přijet, protože službu konající
policista neměl řidičské oprávnění.
Dostal prý ale pokyn, aby se díval
z okna, zda neuvidí jet kolem
traktor. Dnes může tahle historka
znít jako špatný vtip – prestiž policie
se naštěstí zvýšila a v Klánovicích
máme i vlastní služebnu.

Hodnota lesa, klánovičtí
podnikatelé, Radniční sloupek

Častý přispěvatel do Klánovických
novin MUDr. Jaroslav Brabenec se
zamýšlel nad tím, jakou hodnotu
má pro Klánovice náš les, jaká mu
hrozí nebezpečí (tehdy především
rozšiřování obaloven živičných směsí
na katastru Běchovic) a jak bychom
mohli nejlépe využívat hodnoty, které
nám poskytuje. KN od prvního čísla
zveřejňovaly seznam soukromých
podnikatelů, sídlících v Klánovicích
a poskytujících služby pro potřebu
obyvatel. V KN byl otiskován
Radniční sloupek, kde
své názory prezentovali
členové zastupitelstva
a úřadu MČ.

Rozkol místního
tisku, Drobné
provozovny

Na titulní straně
druhého čísla rozebral
Radan Huth v článku
Někdo nemluví pravdu

způsob, jímž byly pronajaty tehdejší
Drobné provozovny v areálu úřadu
MČ. Podnikatelský záměr jednoho
z uchazečů byl přijat na úřadě, ale
nebyl předán všem členům rady
MČ, když o pronájmu rozhodovala.

Houby,
které tvoří
informační síť

Tady si dovolím historickou
poznámku – i nadále jsme
v KN otiskovali příspěvky, které
obsahovaly kritiku konkrétních
činů nebo prohlášení představitelů
Klánovic, pokud podle našeho
nejlepšího „vědomí a svědomí“
tyto činy nebo prohlášení byly
v rozporu se skutečností nebo
s dobrými mravy. Klánovické
noviny tak začaly být částí
„Radnice“ považovány za
„opoziční“, což koncem roku 1992
vedlo k tomu, že Místní úřad
začal vydávat vlastní tiskovinu –
Klánovický zpravodaj.

Stromy jsou navzájem ve spojení, a to nejen přes své
kořeny. Půdu prostupují vlákna houbového internetu.

O

houbách a jejich soužití se
stromy jsme psali v listopadu 2021
v článku Houby, které moří stromy.
Představili jsme schopnost hub
likvidovat zbytky odumřelého dřeva
a zapojovat se do koloběhu lesa.
Houba je ale obdivuhodný,
dosud ne zcela probádaný,
mnohotvárný organismus.
Víte například, že houby
tvoří lesní informační síť?

Soutěž na park a rozhovor
s tajemnicí

Ve třetím čísle vyhlásila Komise
výstavby veřejnou soutěž na úpravu
prostoru dnešního Parku Hedviky
Vilgusové (tehdy i v dobách
dřívějších sloužilo tohle prostranství
převážně jen k tomu, že tam
kluci ze školy hráli v přestávce
mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním mezi stromy
s tenisákem fotbal). V Radničním
sloupku informovala
tajemnice úřadu
o prodeji obecního
traktoru, valníku
a fekální cisterny.
Důvod, způsob i cena
prodeje pak byly
předmětem rozhovoru
s paní tajemnicí.
Z Klánovických
novin 1, 2 a 3 / 1992
vybral Tomáš Ruda

Jak funguje lesní síť

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; P Ř E V Z AT O Z FA C E B O O K U

NA PANA
VÁCLAVA
MENCLA

Klánovice před 30 lety

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; K N : A R C H I V T O M Á Š E R U D Y; L U P A : J J U N I / P I X A B AY

Vzpomínáme

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Platí se cukrem

Stejně jako náš internet není
zadarmo, ani lesní internet
nefunguje sám od sebe. Platidlem
za informace mezi stromy je výživa,
pro zjednodušení ji můžeme nazvat
cukrem. Stromy potřebují cukr aby
rostly, vytvářely dřevo,
listy, kůru. A dokonalým
koloběhem si v listech
cukr vytvářejí. Za lesní
internet houby požadují
od stromů až třetinu
jejich produkce cukru.

Houby, které sbíráme,
jsou v podstatě výtrusy
v lákavém obalu, jako
např. jablko na jabloni.
Mnohem větší část
houby roste pod zemí
a může se rozšířit na
mnoho set metrů.

Když chce nějaký strom
něco důležitého sdělit
jinému stromu, začne
svými kořeny vypouštět
tekutinu. Konce kořenů
jsou obalené měkkým
tkanivem houby, který vypadá
jako vata. Tady houba přijímá od
stromu zprávu a vede ji jemnými
bílými vlákny dál. Vlákna
prorůstají veškerou lesní půdu.
Stromy tak mohou vzájemně
komunikovat. Příkladem je třeba
zpráva o napadení hmyzem, na
které tak zdravé stromy mohou
připravit svůj obranný aparát.

Vzájemná pomoc

Z cukru od stromů houby
vytvářejí plodnice – to
jsou ty hříbky, lišky a jiné
houby, které na podzim
sbíráme a které jsou především
potravou pro lesní živočichy. Zároveň
stejná houbová vlákna, která slouží
jako lesní internet, přepravují i cukr,
když jej pošle jeden strom na pomoc
druhému. Takto si pomáhají stromy
stejného druhu. Houby ale tajně
„podstrkují“ cukr i jiným druhům
stromů. Zajišťují si tak přežití, pokud
by jeden druh stromů vymřel.

Podle knihy Petera Wohllebena Slyšíš, jak mluví stromy?; s laskavým
svolením nakladatelství kazda. Shoda jména nakladatelství se
jménem šéfredaktorky Klánovického zpravodaje je čistě náhodná.

Co se děje na síti
Virtuální stopy už v polovině
února naznačovaly, že jarní
probouzení není daleko.
Prozíraví živnostníci ve skupině
Vivat Klánovice nabízeli
zahradnické a truhlářské
služby. Ve zmíněném prostoru
dobře fungovala nástěnka ztrát
a nálezů, jednou se zatoulal pes
a podruhé kdosi ohlásil nález
klíčů. Sousedská komunikace byla
rychlá a snad i užitečná.
O přízeň zákazníků na svých
facebookových stránkách usilovaly
známé provozovny – Zdravá
výživa nebo restaurace
Katalpa, Bazar či Babiččina
Beseda. Studio Pilates Art pro
změnu vábilo na
cvičení pro každého,
koho trápí bolesti
zad, kloubů a krční
páteře. Prodejna
Květiny Lucka
upozornila na svátek
zamilovaných. Na
čerstvé zboží lákalo
bistro Nádražní Klánovice.
FB stránka MČ se pochlubila,
že ve zlepšeném počasí několika
únorových dnů probíhá úklid
některých ulic. Nechyběla
fotografie pracovníků údržby.
Pět dnů po ukončeném zasedání
zastupitelstva měl záznam
z jednání (k dispozici na YouTube,
Praha‑Klánovice) 188 zhlédnutí.
Ve skupině Klánovické politické
kolbiště se objevila možnost
diskutovat o rozpočtu městské
části na rok 2022. Zájem
diskutérů byl mnohem menší, než
by si důležité téma zasloužilo.
Kolbiště může v příštích týdnech
a měsících posloužit všem, kteří
se zajímají o komunální politiku
a letošní volby.
Jiří Karban
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V

ěnujeme je památce Jiřího
Suchánka, autora těchto výletů,
který zemřel před deseti lety,
v únoru 2012. Připravte se na
dobrodružství, protože ne všechny
cesty jsou dnes takové, po jakých
nás pan Suchánek před lety vodil…

Začátek všech výletních tras je
na nádraží Praha Klánovice‑sever
u Kolomazné pece.
JELENI
VÝLET ČÍSLO 2:
VÝLET Č. 1:
MARKÉTA
(19,2 KM)
Od Kolomazné
pece vyjedeme do
Újezda nad Lesy
a dále do Koloděj.
Odbočíme směr
Uhříněves. Tam
ale nedojedeme,
v Hájku odbočíme

S V A Z

T ĚLE S NĚ

vlevo do Královic. Nalevo uvidíme
věž tvrze (vede k ní prudké stoupání),
pod ní odbočíme vlevo na Stupice.
MARKÉTA

VÝLET ČÍSLO 1:

P OS TIŽ ENÝC H

Březnový program v naší organizaci
Činnost na celý rok 2022 máme naplánovanou,
v březnu bude schůze a začneme s vycházkami.

V

měsíci únoru obdržel
každý člen „informátor" pro rok
2022, ve kterém byl seznámen
s plánovanou činností pro celý rok.

12
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Zároveň zde byly uveřejněny
jednodenní výlety a rekondiční
pobyty. V únoru jsme rovněž
vybírali členské příspěvky.

VÝLET Č. 2: JELENI
(21,2 NEBO 27,1 KM)
Vyjdeme jako na výlet č. 1. V Hájku
tentokrát neodbočíme na Královice,
ale pokračujeme přímo
a na rozcestí se vydáme
dvakrát lomenou cestou
ke hrázi Podleského
rybníka (viz mapička).
Pokračujeme po asfaltce
a projedeme statkem
a ohradami s jeleny.
Rybník objedeme
a směřujeme na Netluky,
cestou můžeme odbočit
ke starému židovskému
hřbitovu. Z Netluk
se vracíme na Hájek
a pak buď domů, nebo
navážeme na trasu č. 1
ke sv. Markétě.
Brožuru Klánovice
cyklistům s původními
texty Jiřího Suchánka
vydala Nadace pro
obnovu a rozvoj
Michala Voráčka.

Výroční členská schůze se koná
22. března 2022 – tradičně
v místní hotelové škole.
V březnu začneme s pravidelnými
vycházkami do okolí. Plán vycházek
bude uveřejněn na nástěnce
u autobusové zastávky a v klubu.
Těšíme se na bohatou účast na
všech akcích.
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice

aktuality, pozvánky a rozhovory JANY PEXOVÉ

ROZHOVOR S DANIELEM FLEKEM

Dřevo je kouzelný materiál
V KC Beseda se zabydlují řezbářské kurzy. Stojí za
nimi sympatický řezbář a houslař, pan Daniel Flek.

D

anieli, jak dlouho pracuješ se
dřevem?
Vyřezávám od malička. Nejdříve
ve skautu a na chatě, později, když
jsem získal potřebné dovednosti,
jsem začal realizovat loutky,
rekvizity do filmu a hudební
nástroje. Zhruba posledních dvacet
let také vedu kurzy a učím. Takže
dohromady skoro půl století.

FOTO: STUDIO MARCUS; ARCHIV JANY PEXOVÉ A DANIELA FLEKA

V několika pokračováních vám nabídneme tipy na
vyjížďky na kole s využitím pozapomenuté brožurky
Klánovice cyklistům.

Návštěva v Besedě

Další odbočka je opět vlevo na
silničku kolem valů slovanského
sídliště ke kostelíku sv. Markéty.
Zpět se vrátíme opět na silnici až do
Stupic a odtud na Koloděje, doleva
ke kolodějskému zámku. Z Koloděj
přes Újezd nad Lesy do Klánovic je
možné dojet po silnici. Nebo delší
cestou po cyklostezce Blatovská alej,
a dále Pilovskou ulicí pod viadukt
a po lesní cestě okolo golfové
klubovny ke klánovickému nádraží.
Na první výlet je možné navázat
druhým výletem:

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

Výlety na kole D Í L P R V N Í
s panem Suchánkem

Jak ses k práci se dřevem dostal?
Ta cesta byla delší. Vystudoval jsem
gymnázium, Fakultu humanitních
studií University Karlovy a v Chebu
Odbornou houslařskou školu. Během
studií a po nich jsem byl párkrát
zaměstnán. Vždycky jsem ale většinu
času trávil v dílně a dělal věci podle
vlastních návrhů nebo na zakázku.
S jakým dřevem pracuješ?
Nejradši pracuji s místními
dřevinami. Dříve jsem
hodně používal lípu
na loutky, nyní nejvíce
resonanční smrk
a fládrovaný javor klen. Ale
mám rád všechna dřeva,
každé se na něco hodí.
Je každý
výrobek originál?
Ručně vyrobená věc ze
dřeva určitě. Už proto, že
každý kousek dřeva je sám

KC BESEDA

originál. Také proto, že ruce
stejnou věc nakonec udělají
trochu jinak. Každý člověk
navíc dodá předmětu svou
jedinečnost. Umělecký záměr, to už
je něco trochu jiného.

„

Daniel Flek, řezbář a houslař.

Každý kousek
dřeva je originál.
Ruce stejnou věc
nakonec udělají trochu
jinak. Navíc každý
člověk dodá předmětu
svou jedinečnost.

Co Tě na práci se dřevem baví?
Se dřevem se dají provádět hotové
divy. Řezat, štípat, ohýbat, barvit,
různě spojovat: je to kouzelný
materiál, vznikne, vyroste. A to mě
na něm také baví. Proto také stromy
sázím, starám se o ně a to, jak
rostou, mi přináší radost. Podobně
jako děti.

Čím se zabýváš v poslední době?
Co se týče dřeva, tak nejvíce
času trávím stavbou a opravami
houslí a kytar, také učím a občas
vedu řezbářské kurzy. Celodenní
řezbářský kurz v KC Beseda
v prostoru kavárny
se konal letos v lednu
a pro velký úspěch
jsme přidali další
termín 9. dubna,
kde zbývá již jen pár
posledních míst.
Děkujeme za
rozhovor a budeme
se těšit na viděnou
ŘEZBÁŘSKÝ KURZ S DANIELEM FLEKEM
v dubnu!
v KC Beseda se koná v sobotu
Jana Pexová,
9. dubna 2022, od 8:30 do 16:00.
Živá Beseda

“

Okénko do příštího měsíce

l PÁTEK 1. 4. DAN BÁRTA A ILLUSTRATOSPHERE
Nezaměnitelný hlas a technika, prvotřídní hudebníci a písně napříč žánry a generacemi už déle než dvacet let.
l SOBOTA 2. 4. DIVADELNÍ SOUBOR BEZDÍKOV: PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMĚJÍ ČÍST V MAPÁCH
Muži nechápou, proč se ženy nemohou chovat více jako muži a ženy očekávají, že jejich muži se budou chovat stejně
jako ony. Seriózní výzkum originálně zpracoval režisér Miroslav Hanuš.
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Hydepark zastupitelů

Hydepark zastupitelů

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

KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN

Vážení spoluobčané, na
zastupitelstvu, konaném 10. 2. 2022,
se schvaloval mj. i návrh rozpočtu
MČ na rok 2022. Velmi negativní
reakci opozičních zastupitelů
vyvolal návrh na úpravu jednoho
stání v naší hasičské stanici prodloužení o cca 1,5 m, protože na
podzim dostaneme velkokapacitní
cisternu a ta se do stávajících
prostor nevejde. V postoji některých
opozičních zastupitelů, podepřeném
argumenty: „na co potřebujeme tak
velkou cisternu?“, „v našich úzkých
komunikacích stejně nezahne“,
dokonce zaznělo i „vraťte dotaci“.
Tomuto myšlenkovému pochodu
vůbec nerozumím a nechápu,
jak může zastupitel toto vyslovit.
Jsem přesvědčen, že každý člověk
ucházející se ve volbách o vaši
přízeň, musí být mj. přesvědčen
o nutnosti zajištění bezprostřední
bezpečnosti a ochrany jak vašeho
zdraví, tak i majetku občanů
v kritické situaci. Takový postoj je
pro zastupitele nejen povinností,
ale i osobní ctí.
—
Veronika GOTTHARDT
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Zdá se, že období covidových
restrikcí máme za sebou.
Nedokážeme přesně odhadnout, jak
se bude situace vyvíjet, máme ovšem
velkou naději, že se v nejbližší
době již nedočkáme nových
omezení. Naopak – od poloviny
února se opět otevírají služby i pro
14
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neočkovanou část obyvatel, které
byl přístup ke kultuře, do restaurací
či za sportem ještě donedávna
odepřen. Poskytovatelé těchto
služeb to neměli a pořád ještě
nemají lehké. Nyní máme možnost
se zase víc otevřít společenskému
životu a poskytovatele těchto služeb
podpořit. Máme zde Kulturní
centrum Beseda, které si zaslouží
naši podporu, aby pro nás i nadále
mohlo připravovat pestrý program.
Cobydup to máme na Chvalský
zámek do Horních Počernic, který
má tradičně krásný program, snaží
se i kulturní dům v Jirnech. Pojďme
je společně podpořit účastí na jejich
akcích. Ať nemusíme spílat státu či
obcím kvůli nedostatečné finanční
podpoře kultury.
—
Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Stav ulic a chodníků ve velké části
Klánovic je stále velmi špatný. ODS
proto dlouhodobě prosazuje jejich
opravy a rekonstrukce jako jednu
z největších priorit naší městské
části. Po masivních opravách
v letech 2017 a 2018 se tyto práce
v posledních třech letech téměř
zastavily. Aby se opět rozběhly,
je třeba zásadně změnit způsob
jednání s magistrátem (zajišťuje
celkové rekonstrukce tj. uliční
povrchy a pod ulicemi uložené sítě,
kanalizace atd.) i ochotu investovat
do oprav komunikací více peněz
z našeho vlastního klánovického
rozpočtu. Při projednávání rozpočtu
na tento rok ODS, stejně jako
v letech minulých, předložila návrh
na snížení některých zbytečných
výdajů a přesunutí takto ušetřených

peněz právě do kapitoly oprav ulic.
Předseda finančního výboru Gabriel
to jménem celé koalice odmítl; 1,5
mil. Kč je prý stejně málo a opravit
pár ulic navíc nemá cenu. Podle nás
by to cenu mělo.
—
Alena KOLOVRÁTKOVÁ
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Poslední jednání zastupitelstva
se neslo ve stejném duchu
jako uplynulé tři roky s koalicí
v Klánovicích. Hlavním bodem
programu bylo schválení rozpočtu
naší městské části na tento rok. Při
projednávání rozpočtu se potvrdilo,
že Klánovicím chybí dlouhodobé
strategické plánování v mnoha
oblastech. Co nám rozhodně
nechybí, je neustálé vracení se
do minulosti a připomínání
si domnělých křivd a bolístek
z minulých období proložených
občas nějakou dezinformací ze
strany koalice. Bohužel s ohledem
na blížící se volby asi nemůžeme
očekávat v následujících měsících
změnu k lepšímu.
—
Karel LOUCKÝ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Nejdůležitějším bodem únorového
jednání klánovického zastupitelstva
bylo projednání a schválení
rozpočtu na rok 2022. Paní
starostka předložila rozpočet se
základními parametry: příjmy
cca 29,7 mil. Kč, výdaje cca 33,7
mil. Kč, dofinancování z minulých
let 4 mil. Kč. Ve výdajích se počítá

Giuseppe MAIELLO
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
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

mj. se 400 tis. Kč na přeložku
Šestajovického potoka, 900 tis. Kč
na doplatek nového hasičského
auta (má se přebírat koncem roku),
900 tis. Kč na dočasnou úpravu
hasičské zbrojnice (nové auto se
do ní nevejde) a navýšením výdajů
na úřad MČ o cca 900 tis. proti
skutečnosti roku 2021. Výdaje
na úřad tak mají činit 9,98 mil.
Kč, téměř třetinu všech výdajů
Klánovic. ODS podala komplexní
rozpočtově neutrální protinávrh,
který redukoval nehospodárné
výdaje a naopak navyšoval kapitolu
na opravu ulic z 2,5 na více než
4 mil. Kč. Tento protinávrh
bohužel koalice odmítla a schválila
starostkou předložený návrh.
—

Na minulém zastupitelstvu se
de facto neřešily útraty úřadu
MČ, což je logické. Vyšlo totiž
na světlo, že za poslední tři roky
se za úřad utrácelo daleko méně,
než v předchozím období! To
znamená, že to, co bylo v minulých
letech občanům prezentováno
(navýšená daň z nemovitosti a „tyto
prostředky mají být beze zbytku
použity výhradně na chod úřadu
MČ“), byla prostě lež. Lež, která
pak bohužel vedla 78 občanů,
aby se zapojilo do hanebné tzv.
Petice. Dnes se část zastupitelů
opozice snaží distancovat od tohoto

trapasu. Dokonce se zdá, že všichni
už ani nebudou kandidovat pod
stejnou vlajkou ODS. Ale stačí
to? Agresivní tón a osobní útoky
proti těm, kteří se zasloužili,
aby klientelismus v Klánovicích
skončil, pokračují vesele dál. Snaha
pochopit, co se opravdu odehrávalo
v posledních pěti letech, u těch,
kteří se chystají opustit loď pana
Poláka, stále chybí. Tak jak jim
máme důvěřovat?
—
Ferdinand POLÁK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

V rozpočtu Klánovic na rok 2022
se počítá s výdaji cca 2 mil. Kč
spojenými s nákupem nové velké
hasičské cisterny s šesti koly
a natáčecí zadní nápravou. Jistě
krásné auto. Jeho pořízení však
budí velké rozpaky. Podíváme
‑li se totiž na statistiku výjezdů
místních hasičů za poslední
roky, tak je zjevné, že na území
Klánovic takto velká cisterna najde
uplatnění jen zcela výjimečně.
A 900 tis. Kč určených na zvětšení
staré hasičárny (nová cisterna
se tam nevejde a v zimě by v ní
venku zmrzla voda) je už možné
považovat vysloveně za plýtvání.
Podle informací z úřadu se má totiž
již příští rok stavět nová hasičská
zbrojnice na okraji Klánovic.
Proto se ptám: Opravdu tak velkou
cisternu Klánovice potřebují?
A pokud ji vážně chtějí, opravdu

by nešlo na těch pár zimních
měsíců v příštím roce najít jiné
řešení (stávající menší cisterna,
spolupráce s hasiči v okolí…)?
Hasičům fandím, plýtvání ne.
—
Petr ŠAFRÁNEK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Participativní rozpočet je moderní
nástroj na skutečné zapojení
občanů do správy městské
části. V první fázi mají občané
možnost navrhovat, co by chtěli
v MČ vylepšit. Následně dojde
k výběru reálných projektů
a ty jsou předloženy občanům
k hlasování. Vítězné projekty jsou
do výše částky určené na tento
účel realizovány. V sousedním
Újezdě nad Lesy už to funguje
tři roky. Náš úřad nebyl za celé
čtyři roky schopen tento projekt
uvést v Klánovicích do života.
Nedočkáme se ho ani letos.
Přitom to koalice výslovně slíbila
v KZ, když odůvodňovali souhlas
s navýšením daně z nemovitých
věcí. Výmluvy na Covid jsou
trapné, vše může proběhnout
korespondenčně, není třeba se
nikde shromažďovat. Ale pro úřad
by to byla práce navíc, kterou nikdo
v Klánovicích není ochoten udělat,
i když koalice schválila navýšení
výdajů na provoz samotného úřadu
o 900 tisíc na neuvěřitelných téměř
8 milionů korun.
—
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Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
… BEZ ŠANONU BOSS

individuální přístup
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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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A že moderní neznamená vždycky drahé, o tom se přesvědčíte
celoroční program v ceníku. Máte zájem o nezávaznou nabídku?
Kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci!

www.victoria-school.cz

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

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.
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v ceníku. Máte zájem o nezávaznou nabídku?
Kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci!

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

výškové
práce
INZERCE

Atelier4M

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

Martin Balcar tel: 603326965

NOVÁ MOBILNÍ PEDIKÚRA
Profesionální péče u Vás doma,
pedi mokrá i suchá (skalpel, bruska).
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Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice
63(&,x/1352-(.&(6(61į(128+/$',128=98.8$Ãx67(Ã10269Ñ7/(10

Ceny od
20.455.000,-Kč

PRODE J ZAHÁ JEN
ovice.cz

www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách

602į1267+/'x19$Ē,&+'7(.91$Ē+(51,Ã&(1(%29=$+5$'Ñ%(6('<5(=(59$&(
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Ing. Zdirad Pekárek

Bářino toulavé divadlo uvádí pohádku

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
PRON
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DOPRODEJ
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pá 18.3. 19.30
A J AT

Předprodej na: KCBESEDA.EU

PRONÁJEM – hezký RD 4+kk/G, podlahová
plocha 160 m , zahrada 580 m2,
Kopretinová ul., Šestajovice
2

cena 150,-Kč/m2

PROD

ÁNO

6. 3. 2022
16:00

O

nových bytů
v Klánovicích
PRONÁJEM – obchodní prostor 67 m2
včetně zázemí, kryté parkovací stání,
Slavětínská ul., Klánovice

O STATEČNÉ
MARGITCE

PRON

A

J AT O

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

25 v Besedě
23/3 — 20/4 2022
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy
studentů Knižní grafiky Vyšší odborné školy
grafické ve středu 23/3 v 19 hodin.

PRODEJ – pozemek 5.229 m2 (orná půda),
ul. Ke kolodějskému zámku,
Praha 10 – Dubeč

18
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PRODEJ – nově zrekonstruovaný byt 3+kk
63 m2 + lodžie 2,1 m2 + sklepní kóje 8 m2,
Malkovského ul., Praha 9 – Letňany

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

linoryty lepty litografie riso
hellichovka.cz

BESEDA

vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice
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113/3 čtvrtek

KINO 19.30

V létě ti řeknu jak se mám, režie: Marta Ferencová

114/3 pátek

FILMOVÝ KLUB 19.30

Zpráva o záchraně mrtvého, režie: Václav Kadrnka

116/3 neděle

DIVADLO 16.00

Bářino toulavé divadlo, O statečné Margitce

118/3 úterý

TÝMOVÁ HRA 19.00

NA KVÍZ, vědomostní soutěž, rezervace: nakviz.cz

119/3 středa

MIMIKINO 9.30

Matky, režie: Vojtěch Moravec (s hlídáním dětí)

BIO SENIOR 14.00

Srdce na dlani, režie: Martin Horský

110/3 čtvrtek

KINO 19.30

Betlémské světlo, režie: Jan Svěrák

1 11/3 pátek

FILMOVÝ KLUB 19.30

Nejhorší člověk na světě, režie: Joachim Trier

117/3 čtvrtek

KINO 19.30

Batman, režie: Matt Reeves

118/3 pátek

POKEC V BESEDĚ 19.30 Petr Vizina a František Skála

20/3 neděle

KINO 16.30

22/3 úterý

ČESTNÝ OBČAN 17.30 Slavnostní předání cen čestným občanům Klánovic
KONCERT M.Burešová (zpěv) a P. Bílková (klavír)

23/3 středa

VERNISÁŽ 19.00

25 v Besedě, studenti Knižní grafiky VOŠ Grafická

24/3 čtvrtek

KINO 19.30

Poslední závod, režie: Tomáš Hodan

25/3 pátek

FILMOVÝ KLUB 19.30

Bod varu, režie: Philip Barantini

27/3 neděle

KINO PRO DĚTI 16.00 Příšerákovi 2, režie: Holger Tappe

29/3 úterý

TÝMOVÁ HRA 19.00

NA KVÍZ, vědomostní soutěž, rezervace: nakviz.cz

30/3 středa

JAM SESSION 19.00

Hudebníci všech žánrů, spojme se!

131/3 čtvrtek

KINO 19.30

Známí Neznámí, režie: Zuzana Marianková

11/3

Haftaňan a 3 mušteriéři, režie: Toni García

18/3

