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Rada městské části:
l jmenovala členy konkurzní
komise pro výběr nového ředitele
nebo ředitelky Masarykovy základní
školy Klánovice.
l přidělila finance spolkům v rámci
dotačního programu.
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l vzala na vědomí odstoupení
vítěze na pronájem Kulturního
centra Beseda a uložila tajemníkovi,
aby oslovil předkladatelku druhého
nejlépe hodnoceného projektu
k zahájení jednání o uzavření
nájemní smlouvy.

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

JUBILANTI
ČERVEN 2021

l schválila výsledek prvního
ročníku participativního rozpočtu ve
škole – realizaci venkovního altánu.

Návrh změn
dopravního značení

l vybrala zhotovitele zakázky
„Rekonstrukce kuchyně MŠ
a vstupu do objektu MŠ V Žáčku“
za 1,76 milionu korun. Projekt
financuje magistrát.

Revize dopravního značení, o které jsme vás
informovali v dubnovém Zpravodaji, může přinést
našim ulicím až o 300 dopravních značek méně.

Pozvánka na zastupitelstvo:

V

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
MARCUS
STUDIO

VILGUS
PETR
G L AT S C H / P I X A B AY:
BRUNO
KYTICE:
FOTO:

n Na pravidelné schůzce s veliteli
městské a státní policie se řešila
problematika parkování,
překračování rychlosti
a bezpečnost. n Náš úřad
navštívil tajemník magistrátní
místopisné komise, pan Jaroslav
Peterka. Řešilo se jednak
pojmenování nových ulic
v Klánovicích, a zároveň
revize v místech, kde byly
odhaleny chyby. n V koordinaci
s architektem, radními a fotbalisty
je upravován projekt přestavby
zázemí FK Klánovice V Jehličině.
n Pokračuje příprava instalace
mluvících sirén a bankomatu
v Klánovicích. n Úřad opakovaně
řešil problém nepovedené
střechy přístavby mateřské
školky, která vznikla v minulém
volebním období.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

Klánovicích jsou nyní stovky
dopravních značek, přičemž většina
z nich je zcela zbytečná. To je
výsledek studie, kterou brzy na jaře
zadala rada MČ Praha‑Klánovice
dopravnímu projektantovi Ing.
Květoslavu Syrovému. Výsledkem
je praktický návrh, který bude
projednán s občany a úřady
a nakonec bude realizovaný přímo
v klánovických ulicích.

STRANA:

n Úřad komunikuje s magistrátem
o odsvěření komunikací
a sloupů veřejného osvětlení.
n Je dokončován přechod úřadu
pod jednoho telefonního
operátora. Po dlouhém úsilí jsou
konečně rušeny nepoužívané
linky a služby, které již nejsou
potřeba. n Pokračovala
naše jednání s firmami,
které chystají rekonstrukci
kabelů vysokého napětí
v jižní části Klánovic s cílem
využít rekonstrukce k tomu,
aby ulice v budoucnu vypadaly
lépe. n Významným způsobem
jsme obohatili a zpřehlednili
webové stránky úřadu. Jste
‑li zvědaví, podívejte se na ně
na adrese www.praha‑klanovice.
cz. n Zajistilili jsme opravu
autobusové zastávky Smiřická,
kterou poškodilo neznámé vozidlo.

TATO

Telegraficky z kanceláře úřadu:

A R D O N Y I / P I X A B AY;

které se koná ve středu 16. června 2021 od 18:00
v sále hotelové školy, Slavětínská 82.
Program jednání bude oznámen na webových stránkách MČ.

GÁBOR

zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice,

STRANY

ážení spoluobčané,
jsem ráda, že ve chvíli, kdy píši
tento sloupek, je pandemie zase
více na ústupu a rozvolňování
pokračuje.
Pracujeme na zjednodušení
dopravního značení,
připravujeme opatření vycházející
ze studie tzv. Dešťovka, zahájili
jsme rozsáhlé rekonstrukce
v mateřské škole a námi zahájený
a finančně podpořený první školní
participativní rozpočet už má svůj
vítězný projekt.
Co se týká rekonstrukce
zázemí pro fotbalisty, zdědili
jsme projekt za bezmála 40 mil.
korun. Podařilo se nám jej
předělat na plně funkční za
25 mil. korun. Po získání financí
z magistrátu jsme připraveni tuto
významnou investici zrealizovat.
Máme velkou radost z nového
Klánovického trhu. Přejeme paní
Michopulu a jejímu týmu velký
zdar a děkujeme za její mimořádné
úsilí a cit pro ekologickou
udržitelnost a fair trade.
Pronájem KC Beseda se poněkud
zkomplikoval. Vítězný uchazeč
odstoupil od spolupráce poté, co se
opozici podařilo na zastupitelstvu
prosadit úpravy smlouvy. Oslovili
jsme proto provozovatele, který se
umístil na druhém místě.
Na závěr mi dovolte poděkovat
všem, kteří jste s námi
v nelehké době podpořili a stále
podporujete naše klánovické
podnikatele a živnostníky.
vaše starostka Zorka
Starčevičová

Jubilanti

S

l schválila účetní závěrku za
loňský rok, rozpočet na rok 2021
a střednědobé výhledy rozpočtu
na roky 2022 a 2023 pro základní
a mateřskou školu.

TITULNÍ

V

Co vás zajímá

FOTO

Slovo starostky
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Odstranění přebytečných značek
je ale pouze jedním přínosem
dopravní studie. Hlavním smyslem
je dopravně zpřehlednit a sjednotit
Klánovice a zvýšit smysluplnost
všech dopravních opatření. Přemíra
značek totiž způsobuje, že je
účastníci provozu přestanou vnímat
a značky ztrácejí smysl. Navržená
opatření zdůrazňují respekt ke
všem účastníkům provozu a zvyšují
bezpečnost chodců a cyklistů.
Co studie předkládá k veřejnému
projednání:

1. RYCHLOSTNÍ REŽIM
V ULICI SLAVĚTÍNSKÁ
l V centru (úsek Lochenická až
Šlechtitelská) je navrženo 40 km/h.
V okolí křižovatky Slavětínská
x Smiřická je úsek s omezením
na 30 km/h rozšířen i o prostor
přechodu pro chodce.
2. ZKLIDNĚNÍ ULICE
SLAVĚTÍNSKÁ
l Nové ochranné cyklopruhy a další
vodorovná značení se stanou prvky
liniového zklidnění.
l Rozdělení přechodu ochrannými
ostrůvky přinese zvýšení
bezpečnosti při přecházení.

Zdeňka Novotná
Miroslav Hauzner
Jiřina Štichová
Libuše Tomášková
Dagmar Polcerová
Jarmila Procházková
Jana Fischerová
Helena Jiskrová
Oldřich Vyšata
Josef Červenka
Erna Kolátorová
Vlasta Kašparová
Dagmar Krátká
Ivana Štěpánová
Vilma Holá
Ivan Karlin

3. KŘIŽOVATKA
SLAVĚTÍNSKÁ X SMIŘICKÁ
l Zde je vyšší důraz kladen na
zklidnění pomocí vodorovného
značení.
l Dále díky přeuspořádání prostoru
dojde k optickému zúžení jízdních
pruhů na 2,5 m. (Pokrač. na str. 4)

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., Ph.D. Petr Vilgus, Tel: 602 607 994, E-mail: tajemnik@praha‑klanovice.cz
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vyznačení příčných čar na vjezdech
do křižovatek, tedy vodorovné
dopravní značení, které upozorní
na křižovatku.

Optické zúžení jízdních pruhů na Slavětínské má vést k pomalejší jízdě.

Toto opatření automaticky vede
k pomalejší jízdě.
l V jižní části MČ se ochranné
cyklopruhy s lehkými úpravami
krajnice vejdou už nyní, v severní
části budou nutné drobné stavební
úpravy krajnic vozovky.
4. ÚPRAVA OKOLÍ
ZASTÁVKY NÁDRAŽÍ
KLÁNOVICE – SEVER
l Úpravou parkoviště s točnou
před železniční zastávkou dojde
k lepší organizaci autobusů dle
požadavků ROPID: dvě zastávky
a tři odstavná stání. Bude se jednat
o dočasnou nestavební úpravu,
která bude vyzkoušena v režimu
zkušebního opatření.
5. DOPRAVNÍ REŽIMY
A REDUKCE DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ
l Sloučením dopravních režimů do
jednotných zón 30 dojde ke vzniku
intuitivního a přehledného režimu.
l Smyslem je využití obecných
pravidel provozu – přednosti zprava
apod. Obojí přinese zásadní redukci
nadbytečného dopravního značení.
l Dojde k omezení tranzitu
zklidněnými zónami podél lesa
(Mechovka, Blešnovská).
6. ZOBOUSMĚRNĚNÍ
VYBRANÝCH ULIC
l V souvislosti se zjednodušením
předností v jízdě, jednotnou
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funkcí zklidněných zón a redukcí
značení, projektanti dále
navrhují zobousměrnění většiny
v současnosti jednosměrných
ulic. Vzniknou tak jednopruhové
obousměrné komunikace.
l Šířky pro vyhýbání vozidel jsou
dostatečné. Dalším legálním a praxí
vyzkoušeným řešením, zajišťujícím
větší pozornost řidičů a zklidnění
dopravy, je možnost používat
k vyhnutí vjezdy do nemovitostí
a křižovatky (dle technických
podmínek).
7. REŽIM ULIC
ŠLECHTITELSKÁ
A K RUKAVIČKÁRNĚ
l Obě ulice zůstávají v režimu
zóny 30. Vzhledem k významu
těchto ulic je však do budoucna
doporučeno zrealizovat alespoň
jednostranný chodník či pochozí
pás, s ohledem na venkovský
charakter celé komunikace
(K Rukavičkárně).
l Ulici Šlechtitelská zatěžuje
doprava ke koupališti, kempu
a hřištím. Proto projektanti navrhují
ponechat rozlišení přednosti
v jízdě na křižovatkách a doplnit
vodorovné dopravní značení.
l Ulici K Rukavičkárně naopak
kromě autobusu využívají pouze
rezidenti, neexistuje zde žádný
veřejný cíl a území není průjezdné.
Na křižovatkách se proto navrhuje
ponechat přednost zprava a možné

8. ŠKOLNÍ ULICE
l Zvláštní roli v projektu hraje tzv.
školní ulice, která zahrne část ulic
V Soudním, Mechovka a V Žáčku.
Zlepšení organizace dopravy u školy
a školky probíhá samostatným
projektem, koordinovaným
s úpravami dopravních režimů
a značení. Smyslem je jednak
zvýšit bezpečnost provozu před
školou, jednak zabránit zácpám na
křižovatce Slavětínská x V Soudním.

Přidělování
orientačních
čísel pokračuje
Domy v klánovických
ulicích dostávají
orientační čísla, díl pátý.

9. PROVOZ CYKLISTŮ
l Společně s liniovým zklidněním
Slavětínské jde ruku v ruce i zvýšení
bezpečnosti novými cyklopruhy.
l Obousměrný provoz s jednotnou
předností zprava znamená i zlepšení
prostupnosti celých Klánovic pro
pohyb jízdních kol.

lednu letošního roku
zastupitelé schválili přidělení
orientačních čísel pro většinu
nemovitostí v Klánovicích. Proces
má v rukou pražský magistrát,
který už přidělil čísla v ulicích
Aranžérská, Axmanova, Bělečská,
Blešnovská, Boušova, Bydžovská,
Černilovská, Čibuzská, Čmelická,
Divecká, Dobřenická, Dohalická,
Habrovská, Kuchařská, Lochenická,
Mechovka, Nové Dvory, Smiřická,
Stádlecká, Řepečská, U Besedy,
U Trativodu, V Jehličině,
V Soudním, V Žáčku a Votavova.

Všechny podklady k projektu,
včetně mapek s konkrétními
návrhy změn, jsou zveřejněny na
webu městské části www.praha
‑klanovice.cz a na facebooku.
V červnu se bude konat veřejná
debata k tomuto tématu. Datum
bude upřesněno podle aktuálních
možností v závislosti na nařízeních
vlády – sledujte web a facebook MČ.
Na základě tohoto projednání poté
projektant návrh dopracuje, následně
bude projednán se silničním
správním úřadem a dopravní policií
a poté bude realizován.
Naším cílem jsou bezpečnější
a pro život příjemnější Klánovice.
A spokojení občané, jejichž zájmy
radnice hájí. Smysluplná organizace
a zklidnění dopravy podle
doporučeného schématu k tomu
neodmyslitelně patří.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

cedulky s červeným popisným
číslem. Pro klánovické občany
se nám podařilo domluvit velmi
nízkou cenu smaltovaných cedulek
– orientační číslo stojí 240 Kč
a popisné číslo 260 Kč + poštovné.
Jedná se o smaltovnu Mišík,
smaltovna@smaltovna.com,
tel: +420 606 713 451.

Změna
provozovatele
KC Beseda

Zda již máte své číslo přidělené
a všechny aktuální informace
sledujte na webu: Městská část –
Současné téma‑studie‑projekty
– Orientační čísla v Klánovicích
(https://1url.cz/@cislovani)

uzavření smlouvy nyní rada
jedná s předkladatelkou druhého
nejúspěšnějšího projetu.

V

FOTO: STUDIO MARCUS

Návrh změn
dopravního značení
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Pokračování ze strany 3

FOTO: STUDIO MARCUS
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Magistrátní úředníci nachází
v Klánovicích velké množství chyb
v evidenci nemovitostí a opravují
je, proto celý proces postupuje
pomaleji. Nikdy se nikdo tak
detailně a komplexně nepodíval
na to, jak jsou budovy a pozemky
očíslovány, proto je nyní potřeba
opravit nedodělky z minulosti.
Pokud už máte přidělené
orientační modré číslo, můžete
si objednat modrou cedulku.
Prosím, překontrolujte si, jestli též
na nemovitosti máte platný vzor

Nová lesní
hřiště v plném
provozu
Začátkem května jsme
oficiálně otevřeli dvě
lesní hřiště: Mechovka
a na cestě Vojenská.

H

řiště zřídila městská část
s Nadací pro obnovu a rozvoj pana
Michala Voráčka, ve spolupráci
s lesními správci. Slavnostnímu
otevření hřišť 4. května 2021 byl
jako host přítomen radní hl. m.
Prahy pro oblast sportu a školství
PhDr. Mgr. Vít Šimral. Hřiště jsou
pohodlně dostupná pěšky a na kole
a měla by dobře sloužit malým
i velkým ke zpestření pobytu
v našem krásném lese.

Z podpisu smlouvy na
provozování Kulturního
centra Beseda sešlo.

O

Projekt spolku Artbufet Matyáše
Nádassyho, který vyhrál otevřenou
soutěž v roce 2020, neměl
v pandemii vůbec šanci začít
a klánovické kulturní centrum
zůstalo kvůli vládním opatřením
zavřené. Mezitím probíhalo několik
kol prověřování výběrového řízení
na základě podnětů, které byly
podány na magistrát a Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže.
Oba úřady potvrdily, že naše MČ
postupovala správně. Následovalo
jednání o detailech nájemní smlouvy,
smlouvy o spolupráci a úpravě
dalších vztahů. Na návrh opozice
schválilo dubnové zastupitelstvo
několik zásadních úprav smluv
s provozovatelem. A nato spolek
Artbufet spolupráci s MČ ukončil.
Rada MČ bezodkladně oslovila
předkladatelku druhého
nejúspěšnějšího projetu, paní
Janu Pexovou. V době uzávěrky
tohoto čísla probíhají jednání
s paní Pexovou s cílem uzavřít
smlouvu a schválit ji na červnovém
zastupitelstvu. Provoz centra by měl
začít v první polovině července.

ČERVEN 2021
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Zprávy z úřadu

J

iž jsme vás informovali, že v červnu
2019 se Klánovicím podařilo
stáhnout z jednání zastupitelstva
hl. m. Prahy změnu územního
plánu pro tuto stavbu. V roce
2020 jsme zaslali připomínky ke
zjišťovacímu řízení a v dubnu 2021
jsme zpracovali a podali erudované
připomínky k dokumentaci EIA.
Dne 19. května 2021 se konalo
online veřejné projednání záměru
Klánovická spojka, které přineslo
nadějný zvrat v celé kauze.
Ze závěru dokumentace EIA vyplývá,
že v případě realizace spojky by se
v Klánovicích značně zvýšil provoz,
a tím by došlo k dalšímu zhoršení
limitů stanovených zákonem,
které jsou již nyní překračovány.
Zpracovatelka dokumentace mimo
jiné konstatovala, že tzv. varianta
nula, tedy žádná spojka, je v současné
době pro Klánovice a pro Šestajovice
nejlepší variantou. Klánovická
spojka by mohla být přijatelná pouze
po uvedení do provozu dalších tří
dopravních staveb: Pražského okruhu
D0-511, přeložky silnice I/12 Újezda
a Běchovic a přeložky silnice II/101
Říčany – Brandýs nad Labem.
Náměstek hejtmanky Středočeského
kraje pro oblast silniční dopravy
6
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Komise pro
výběr ředitele
základní školy
Ředitel naší ZŠ odchází
na ministerstvo školství.
Probíhá konkurzní
řízení, výsledek bude
známý na konci června.

CityVizor aneb

vidíte do nás!
Jsme transparentní, jak
jsme slíbili. Proto jsme
se připojili k pražskému
projektu CityVizor.

C

hcete nahlédnout do
hospodaření městské části? Zajímá
vás, kolik stojí ošetření stromů, jaké
byly náklady na věnec k pomníku
nebo za kolik jsme nakoupili knihy
do knihovny? Toto vše vám ukáže
aplikace CityVizor. Na adrese
https://cityvizor.praha.eu/Klanovice/
najdete detailní informace
o příjmech i čerpání rozpočtu.
Přejeme příjemné počtení.

Participace 21
zná vítěze

R

ada městské části jmenovala
konkurzní komisi v tomto složení:
radní pro školství Ing. Petr Soukup
(předseda komise, jmenován
zřizovatelem), zastupitel doc. dott.
Giuseppe Maiello, Ph.D. (člen
komise, jmenován zřizovatelem),
Bc. Jana Vlásenková (členka, určená
magistrátem), PhDr. Jitka Tůmová
a Mgr. Bc. Jiří Trunda (odborníci,
určeni Českou školní inspekcí), Mgr.
Lucie Burešová (školní inspektorka
České školní inspekce), Mgr.
Jolana Fuchsová (pracovnice školy,
určená tajnou volbou) a Ing. Alena
Kolovrátková (zástupkyně školské
komise). Tajemníkem komise
je MgA. Petr Vilgus, Ph.D. jako
zaměstnanec zřizovatele.

žáci celé školy vybírali 10 finalistů.
V těsném hlasování se nakonec
vítězem stal projekt venkovní učebny
v altánu. Nyní již na realizaci pracuje
nadšený tým dětí, rodičů i pedagogů.
Těšíme se, že v některém z dalších
Zpravodajů zveřejníme výsledek. Za
informace děkujeme koordinátorce
projektu, paní Denise Mikelové.
Projekt Participace 21 iniciovala
a financovala naše městská část
částkou 50 tisíc korun.

Pébéčko, první projekt
participativního
rozpočtu v Klánovicích,
vzbudil mezi žáky naší
školy obrovský zájem.

D

o projektu, jehož smyslem je
praktická výuka finanční gramotnosti
a rozvíjení komunikačních
a rozhodovacích dovedností dětí,
bylo přihlášeno neuvěřitelných 55
návrhů na vylepšení prostředí školy.
Návrhy zpracovávali žáci 3. – 9. tříd.
Ze všech přihlášených návrhů pak

Očkování jede
Úspěšný projekt
očkování proti nemoci
Covid‑19 v Hale starosty
Hanzala pokračuje.

P
F O T O : S T U D I O M A R C U S ; T O M Á Š H R A D E C K Ý ; P O C I T O V E M A P Y. C Z

Projednávání záměru
Klánovická spojka
postoupilo do další fáze.

Mgr. Martin Kupka konstatoval,
že zájem o stavbu měla zejména
předchozí politická reprezentace
městských částí a obcí. Nyní
se situace změnila a s novými
podmínkami není tato stavba pro
Středočeský kraj prioritou.
Informace k projektu Klánovická
spojka najdete na webu MČ.

F OTO : S P O J K A ‑ W E B M Č ; Š K O L A , S T U D I O M A R C U S ; W E B C I T Y V I Z O R ; W E B PA RT I C PA C E 21

Naděje v kauze
Klánovická
spojka

Zprávy z úřadu

oté, co bylo v dubnu zdárně
ukončeno kompletní očkování
nejstarších a nejzranitelnějších,
otevřely Klánovice očkování pro
širokou veřejnost, a to i z ostatních
městských částí a sousedních obcí.
Očkovat lze ale pouze věkové
a profesní kategorie, kterým stát
toto průběžně umožňuje. Očkování
bude pokračovat do té doby, dokud
budeme týdně registrovat alespoň
sto občanů z Klánovic a okolí.
Podrobné informace najdete na
aktualizovaném plakátku na str. 24.

Odpady aktuálně
VOK KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
SOBOTA 12. 6. 2021
9:00–13:00
l Přímské náměstí
l Všestarská x Jeníkovická ul.

Inventura
telefonních
linek na úřadě
Radnice sjednotila
telefonní a datové služby
pod jednoho operátora
a zrušila nevyužívané
pevné linky.

J

edna komplexní smlouva „na
všechno“ přinesla nesrovnatelně
výhodnější podmínky, ceny
a limity proti původnímu stavu.
Na základě analýzy potřeb úřadu
došlo k významnému snížení
počtu pevných linek, které jsou
dlouhodobě nevyužívané.
Zaměstnanci jsou vybaveni
služebními mobilními telefony
s neomezenými hovory a SMS.
Všechny telefony a emailové
adresy najdete na webu MČ –
Kontakty – Kontakty úřad.
Výrazná úspora při zefektivnění
telefonů umožnila např. doobjednat
internetové připojení pro hasiče a na
další místa využívaná veřejností.

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

PONDĚLÍ
STŘEDA
PÁTEK
SOBOTA

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

–
–
–
–

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

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

O

d května do září se mohou
zapojit všechny pražské městské
části a jejich občané. Rozcestník
jednotlivých městských částí je na
adrese https://www.pocitovemapy.
cz/praha/. Klánovice najdete pod
správním obvodem Praha 21. Svůj
pocit z místa, kde bydlíte, pracujete
nebo dobře znáte nemusíte
omezovat jen na Klánovice.
I váš názor pomůže Prahu vylepšit!

Zdravá Praha
Celá Praha odstartovala
unikátní kampaň
„Pocitová mapa Zdravá
Praha 2021“.

Připravili: Zita Kazdová a Petr
Vilgus, tajemník úřadu
ČERVEN 2021
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Zásahy hasičů

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Komise pro životní prostředí

Zeptali jsme se

Kde se berou vajíčka?

Jaký byl přelom dubna
a května z pohledu
klánovických hasičů?
Uplynulé období bylo ve znamení
rozvolňování protiepidemických
opatření. Proto mohlo dojít i na
obnovení pravidelných sobotních
schůzek hasičů. Hasiči se věnovali
údržbě techniky a její přípravě na
STK, výcviku a údržbě zbrojnice.

l 1. 5. jsme se společně s kolegy
z hasebních obvodů stanic
Satalice, Strašnice a Holešovice
zúčastnili školení na dýchací
techniku, kterou pořádala stanice
HS 10 Satalice.

l 11. 5. v 7:09 byla jednotka
vyslána s CAS 16 Iveco do lesa –
prodloužení ulice Habrovská
k požáru porostu. Jednotka
vyjela v počtu 1+5. Na místě byl
zjištěn požár porostu na ploše cca
50 m2. Pomocí vody z cisterny byl
požár likvidován a jednotka se
v 7:53 vrátila na základnu. Opět se
ukázalo, že včasné ohlášení požáru
může zabránit velkým škodám!
Pavel Jaroš, velitel JSDH

8
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Z

akládající členku, paní Hanu
Michopulu, jsme požádali, aby
nám projekt přiblížila.

Prvomájové uklízení

Hejno slepic doma na dvorku si ti
šťastnější z nás dokáží představit.
Ale chov komunitní?
H. M.: Znamená to, že o slepice
se stará sedm rodin, každý den
v týdnu jedna. Většina z nás si
neumí představit, že bychom se
o slepice starali každodenně, ale na
střídačku s ostatními, to už je jiná.
Proto komunitní chovy. Vymyslela
je Anička Hudská z turnovské
organizace ZaZemí a nejvíc jich
je právě na severu Čech – v okolí
Jablonce, Liberce a Turnova. Ten
náš, klánovický, je první pražský.

Sobotu prvního května jsme zvolili za symbolické
datum pro jarní úklid v našem lese.

D

obrovolnickou brigádou, na níž jsme opět spolupracovali se sousedy
ze spolku Újezdský STROM, jsme se zaregistrovali v letošní jarní kampani
Ukliďme Česko. Zároveň jsme se přihlásili i k celopražskému měsíci Země,
který odstartoval 22. dubna na Den Země.
V jedenácti lidech jsme uklidili okolí nádraží
a okraje lesa podél kolejí na klánovické a újezdské
straně, vysbírali téměř 10 pytlů „směsného“
nepořádku a do tříděného odpadu vynesli
plechovky, plasty a elektrosoučástky. Manželé
Mikušovi se připojili vyčištěním ústí potoka na Placinách.
Všem dobrovolníkům děkujeme, že svůj volný čas věnovali práci pro
zlepšení našeho prostředí a našemu úřadu děkujeme za odvoz a likvidaci
nasbíraných odpadků. Děkujeme i všem občanům, kteří v přírodě uklízejí
nejen sami po sobě, ale i po bezohledných návštěvnících našeho lesa.
Zdeňka Bubeníková, předsedkyně KŽP

FOTO: DODALA HANA MICHOPULU

jsme se postarali o vyvěšení
a sejmutí vlajek na státní
svátky, a to v ulicích Slavětínská
a Šlechtitelská. U pomníku
padlých na Den vítězství 8. 5.
jsme drželi čestnou stráž.

Pokud vás také šokovala tato odpověď z jednoho
nedávného průzkumu, máme pro vás dobrou zprávu.
V Klánovicích funguje první komunitní chov slepic!

F O T O : FA C E B O O K S D H ; Z I TA K A Z D O V Á A M A R I E M I K U Š O V Á

l Pro naši městskou část

"VYRÁBÍ SE V SUPERMARKETU."

V názvu je slovo "komunitní".
Jak se tedy zapojují místní?
H. M.: Komunita je právě
těch sedm rodin a já věřím,
že i v metropoli přibudou další.
Chystáme se dělat jednou měsíčně
Den otevřených dveří, kde zájemcům
ukážeme, jak to vlastně funguje.
První setkání bude 27. června v 15
hodin, v zahradě naproti domu č.
322 v Lovčické ulici.

Jak jste se k nápadu dostala Vy
a jak se projekt ujal v Klánovicích?
H. M.: Dělala jsem s Aničkou
Hudskou rozhovor pro podcast
Potraviny a celá myšlenka mě
nadchla. V lockdownu jsem
o slepicích vážně uvažovala, ale
netroufala jsem
si na ně sama.
Můžete zachránit
Přivezli jsme
Teď máme slepičí
slepice z velkochovů
partu a funguje to
a dát jim šanci na
zbědované slepice,
skvěle. Nenechte
normální život?
které nevěděly,
se odradit tím,
H. M.: Ano,
jak
udělat
krok.
že potřebujete
zachraňujeme
Dnes se krásně opeřují volný pozemek
takzvaně vynesené
a lidi, které možná
slepice z velkochovů,
a užívají si život na
zatím ani neznáte.
které jsou po
sluníčku a v trávě.
Všechno se dalo do
roce a půl určené
pohybu překvapivě
k zabití. Snažíme
První kroky na
rychle a na první
se tím upozornit
čerstvém vzduchu.
pohled nemožné
na problematiku
se uskutečnilo
etiky velkochovů.
během ani ne dvou
Přivezli jsme si úplně
měsíců.
zbědované slepice,
které nevěděly, jak
Tak to je dobrá
udělat krok. Dneska
zpráva pro
se už krásně opeřují
Klánovice, pro
a užívají si život na
všechny, kdo se
sluníčku a v trávě.
chtějí zapojit
V Klánovicích! Která
nebo inspirovat
slepice to má?

Zachráněná slepice.

Náš kurník. Sami jsme ho
vyrobili a jsme na něj pyšní.

Část naší slepičí party.

a samozřejmě i pro hlavní hrdinky
projektu – slepice, zachráněné
z otřesných podmínek velkochovů.
Závěrem se můžeme vrátit k otázce
z úvodu: kde se berou vajíčka?
Správná odpověď je, že vajíčka
snášejí slepice. Živí tvorové, kteří
potřebují naši péči. A my máme
i jejich prostřednictvím šanci na
návrat do reality.
Za rozhovor děkuje
Zita Kazdová.
ČERVEN 2021
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však pro Klánovice tyto převislé
sorty žádný význam. V jedné
zahradě jsme našli dokonce mladý
cedr libanonský, který vypadal
velmi slibně. Krásný projekt pro
školní děti, ne? Vypěstovat cedry
pro svou obec. Ať mají pěstitelské
práce smysl a není to jen pruda.

Exotické konifery

Z opravdu exotických konifer
najdete v Klánovicích dokonce už
vcelku urostlou jedli španělskou,
menší sekvojovec, metasekvoj,
japonskou kryptomerii a velmi
vzácný pajehličník. S ohledem
na jeho velmi pomalý růst jde také
o „urostlý“ exemplář.
Místním fenoménem okolí
Šlechtitelské je pak kalifornská
borovice Jeffreyiova. Jde
o mimořádně krásný a poměrně
vzácný strom s dlouhými nasivělými
jehlicemi. Některé kusy jsou již
plodné a mají krásné veliké šišky.
Tento druh bývá zaměňován

Stromy, zlato Klánovic – díl III.
KLÁNOVICE A JEJICH BOHATSTVÍ POHLEDEM ONDŘEJE FOUSE

Pokračujeme třetím dílem, věnovaným exotickým dřevinám, cedrům, lipám
a platanům, které nalezneme v Klánovických zahradách.

Mezi nejstarší exotické dřeviny
v Klánovicích patří jedlovce, kapitální
douglasky a nemálo sošných jedlí
kavkazské i kalifornské provenience.
Americký vliv je tu hodně znát.
Velké přísušky v letech 2015 a 2018
nám ukázaly poměrně tvrdý výběr
a dnes je jasné, že smrky ztepilé sem
nemá smysl sázet. Většina z nich
výrazně ztratila na vitalitě a bylo
by vhodné zvážit jejich setrvání.
S velkou pravděpodobností budou
napadeny houbou nebo kůrovcem
a pak už nebude důvod na nic
čekat. Naproti tomu většina jedlí
a douglasek si zde vede velmi dobře
a jsou k sosnám dobrou volbou.
Postupně odchází většina vejmutovek
a jejich příbuzenstva s pěti jehlicemi
ve svazku, trpícího rzí. Druhým
hostitelem je zejména černý rybíz,
hojný na zahradách. Odolnější jsou
10
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Také balkánské borovice černé
a bělokoré bývají napadány
houbovými chorobami a usychající
koncové přírůstky větví jsou
vidět i v Klánovicích. Obvykle
jde o důsledek šoků, pak je nutné
napadené části vystříhat a spálit.
Následně dobře zalít a nastýlat
kompost v tenké vrstvě pod
korunou, to může strom zachránit.
Z čeledi cypřišovitých se jedná spíše
o menší druhy a z nich mnohé také
utrpěly suchem. Pro lesní charakter
tak zeravy a cypřišky nemají valný
význam a působí v Klánovicích
spíše cizím dojmem. Výjimku
tvoří snad vzrůstné zeravy řasnaté
a cypřišky nutkajské, které tvoří
i zde větší stromy a mají rozsáhlejší
kořenový systém, který je umí

Za úvahu by stálo
rozšíření některých
dubů, zejména
cerových. Jejich hlavní
zástupce, dub cer,
se u nás vyskytuje
na jižní Moravě.

lépe zásobit vodou. Opět se jedná
o dřeviny pacifického severozápadu.
Někdo tam měl asi tetičku, protože
konifer západního pobřeží zde
najdeme požehnaně.

Cedry v Klánovicích

Velkým překvapením pro nás bylo,
když jsme v Klánovicích objevili
čtyři desítky krásných vitálních
cedrů, obvykle mladých exemplářů
do třiceti let. Významná část z nich
přežila již několik tvrdých zim, a lze
je tedy považovat za dostatečně
prověřené. U cedrů je právě
jejich původ velmi důležitý. Jeden
z našich nejstarších cedrů ostatně
můžete vidět v nedaleké Uhříněvsi,
v ulici K Netlukám. Vzrostlé cedry
jsou k vidění také na Dobešce,
na Balkáně, na Třebešíně, nebo
mladší kus v Nerudově ulici. Právě
semenáče těchto prověřených
jedinců by byly k výsadbě
v Klánovicích zdaleka nejvhodnější.
U komerčně nabízených sivých
cedrů atlaských se málokdy
dozvíme, kde bylo osivo sebráno.
Převislé kultivary, například
v Dendrologické zahradě
v Průhonicích, byly v tuhých
zimách těžce poškozeny, nebo úplně
zmrzly. Z hlediska porostu nemají

Doplňková lípa a platan

Z listnatých stromů je tu samozřejmě
oblíbená lípa. Bohužel lípa srdčitá
místním podložím a přísušky
vysloveně trpí. Na Slavětínské
bude tak obtížné alej dlouhodobě
udržet ve vitálním stavu. Lepší
výsledky jsou s lípou velkolistou,
která je zde také hojněji zastoupena
a tvoří základ někdejší hlavové aleje
K Rukavičkárně, která prošla velmi
správně ošetřením.
Obecně lze do budoucna doporučit
lípy jako doplňkové. Podobně by
měly být chápány i platany, kterým
se zde sice daří, nicméně zásadně
mění charakter celé obce a s jejich
použitím je nutné zacházet
opatrně. Za úvahu by ovšem stálo
rozšíření některých dubů, a to

zejména cerových, jak již zmiňuji
dříve. Jde o celou sekci dubů,
jejichž hlavní zástupce, dub cer,
se u nás vyskytuje na jižní Moravě.
Bezpochyby by velmi dobře snášely
místní podmínky. Také některé
americké červené duby jako třeba
dub šarlatový, marylandský či
Buckelyův s krásným podzimním
vybarvením by na zdejším písku
prosperovaly. (Pokračování příště)
Ing. Ondřej Fous
Autor je zahradník. Pracoval
a pracuje na četných krajinářských
řešeních zahrad a parků, mimo
jiné je spoluautorem revitalizace
Čelakovského sadů a okolí Národního
muzea 2018, která je jednou
z prvních vlaštovek použití principů
modrozelené infrastruktury v Praze.
Ing. Fous je součástí týmu odborníků
aktuálně zpracovávané Studie
opatření pro zadržování a využití vody
z dešťových srážek na území MČ
Praha-Klánovice firmou TIMAO, s.r.o.

O čem se mluví
Úskalí projektu Lesopark Klánovice
Nedávno se k nám dostala zpráva o tom, že v bývalém
prostoru Golf se chystá nový majitel vybudovat velký
areál s množstvím různých placených aktivit.

J

e potěšující, že klubovna by
byla opět využita a mohla tak
sloužit k příjemnému odpočinku
a občerstvení kolemjdoucích turistů
i k posezení místních v nádherném
prostředí Přírodního parku
Klánovický les – Čihadla.

F OTO: S TU D I O M AR C U S

Stromy z Ameriky i odjinud

pouze některé euroasijské druhy,
americké obvykle podlehnou.

FOTO: ST UD I O MA R C US

V

minulých dílech jsme mluvili
o konceptu zahradního města,
o stromu, který funguje jako
klimatizace, o ceně a hodnotách
stromů a lesa. Už víme, že podpisem
Klánovic jsou borovice a dub, ale
že v zahradách rostou i krásné buky,
ovocné stromy a konifery.

s běžnější borovicí těžkou. Ta má
ovšem jehlice spíše zelené, šišky
menší a habituelně v dospělosti není
zdaleka tak krásně sošná.

NEZAPOMÍNEJME, ŽE JSME
V PŘÍRODNÍM PARKU!
Obecně za problematické však
považujeme jakékoli zásahy
do krajiny Přírodního parku
Klánovice – Čihadla, který zajišťuje
určitou míru ochrany přírody celého
Klánovického lesa, včetně uvedené
lokality. Tyto podmínky musí platit
nejen pro okolní les, ale i pro vlastní

areál kolem bývalé klubovny Golfu.
Jedná se především o zónu klidu,
jízda na koních je povolena pouze
po vyznačených trasách, je zakázán
samozřejmě vjezd motorových
vozidel, používání pyrotechniky,
pálení ohňů, zakázáno je i oplocení
– byť by šlo o vlastní pozemky,
v neposlední řadě je zakázána
i stavba nových objektů.
Obrovským problémem je
plánované parkoviště v areálu
a kdekoli v okolí lesa. V projektu
se sice počítá s tím, že návštěvníci
budou jezdit vlakem, o čemž ale silně
pochybujeme. Kromě toho se počítá
i s návštěvností celých skupin, např.
škol, tedy s parkováním autobusů.

NESOUHLASÍME S PROJEKTEM
Cílem ochrany přírodního parku
Klánovický les – Čihadla je
zachovat jej v co nejpřirozenější
podobě, včetně lokálních porostů
křovin a druhové rozmanitosti.
Podrobně rozpracované připomínky
k chystaným aktivitám podle
prezentace, zveřejněné na zasedání
MČ Klánovice dne 14. 4. 2021, jsme
zaslali k rukám starostky.
Rozhodně však nesouhlasíme
s chystanými aktivitami
a projektem nového investora.
Nezbývá, než být obezřetní a bedlivě
sledovat všechny dostupné materiály
k plánovanému projektu.
Mgr. Marie Macháčová
a Ing. Petr Macháč,
ZO ČSOP Praha Klánovice
Pozn. red.: Starostka potvrdila přijetí
připomínek a považuje je za zcela
v souladu s jejím osobním postojem.
ČERVEN 2021
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Rozhovor

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

S MICHALEM ČERNÝM, ODCHÁZEJÍCÍM ŘEDITELEM

MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH

velmi jasnou koncepci vzdělávání,
kterou jsem představil a během
svého působení také do značné míry
naplnil. Samozřejmě i mé názory se
během těch 28 let trochu posunuly.

Za dobu mého působení se
několikrát přistavovalo, škola má
dnes poměrně moderní prostory
i dobré vybavení, přesto je v tomto
směru pořád co zlepšovat, zejména
v zázemí pro učitele je pořád
hodně rezerv.

Jaká byla klánovická škola, když
jste přišel? Pamatujete si, jaké byly
Vaše první kroky? První slepé
cesty? A první úspěchy?
Vtipné bylo, že v době příchodu
jsem byl ve škole třetí nejmladší,
z učitelů vůbec nejmladší. Bylo
potřeba si zjednat respekt, taky
proto trvalo asi dva roky, než jsem
si s některými učiteli začal tykat.

M

ichal Černý je ředitelem
klánovické školy 28 let a mnozí
Klánovičané jiného ředitele
nepamatují. Pan Černý letos uspěl
ve výběrovém řízení na pozici
"ředitele ředitelů", a to odboru
základního vzdělávání a mládeže
na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy ČR (MŠMT),
kam nastupuje od července. Na
rozloučenou se ve Zpravodaji spolu
ohlížíme za klánovickými roky.
Jste ředitel školy, učitel
matematiky, prezident
Asociace ředitelů základních
škol, vystupujete v médiích
s informacemi pro veřejnost.
A kdykoli se na Vás obrátím,
vyhovíte mi a odpovíte mi, za což
Vám velmi děkuji. Ale – jak to
zvládáte? Máte nějaké kouzlo na
natahování času?
To kouzlo nemám, odnášejí to
moji blízcí. Směrem k rodině
a kamarádům působím jako sobec,
12
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který své práci obětoval osobní
rovinu. Snažím se to vynahrazovat
o prázdninách a podobně, ale
v průběhu školního roku jsem
doma skoro nepoužitelný.
Do Klánovic jste přišel před 28
lety. Čím jste přesvědčil tehdejšího
zřizovatele, že vybral právě Vás?
Po pravdě, moc jsem přesvědčovat
nemusel. Panovaly obavy, aby se
vůbec někdo sehnal. Do prvního
kola konkurzu se nepřihlásil vůbec
nikdo, ve druhém kole jsme byli
dva. Nicméně tím nechci říct, že
jsem nebyl připraven, měl jsem

„

Jsou školy, které mají
PR fantastické,
ale v praxi je to
„naleštěná bída“.
A jsou školy, které
pracují úžasně,
ale nikdo o tom neví.

“

A z jaké školy dnes, po 28 letech
odcházíte? Za čím se můžete
s dobrým pocitem ohlédnout?
Myslím, že škola si zjednala v okolí
určitý respekt a renomé. Vždy jsme
se snažili v první řadě kvalitně
pracovat, ale zároveň to i „prodat“,
dbát i na PR. Jsou školy, které mají
PR fantastické, ale v praxi je to
„naleštěná bída“. A jsou školy, které
pracují úžasně, ale nikdo o tom
neví. Doufám, že my nejsme ani
jeden z těchto případů.

Co vidíte jako hlavní úkol pro
svou nástupkyni nebo nástupce?
Citlivě navázat na to dobré, co
ve škole je. Dotáhnout věci, které
jsem nedotáhl a případně odhalit
nedostatky, které už jsem neviděl
kvůli „provozní slepotě“. Teď
bude potřeba přepracovat školní
vzdělávací program, zapracovat do
něj novou výuku informatiky.
A co se týče prostor, ve škole moc
chybí dílny a také školní klub pro
starší děti.

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; N O V I N K Y. C Z

a nepodléhejte jí, odreagujte se od ní v prostředí,
kde se cítíte dobře... O šikaně, ale hlavně o 28 letech
v Klánovicích si povídáme s PaedDr. Michalem Černým.

Za první rok jsem zavedl desítky,
možná stovky opatření, z nichž
přežila tak pětina. Musel jsem
přijít na to, že i když máte dobrý
nápad, neprosadíte ho, pokud lidi
nepřesvědčíte, aby ho chtěli taky.
Některé cesty byly opravdu slepé.
Třeba si vzpomínám, jak jsem si
někde přečetl, že oranžová barva
stimuluje myšlení a nechal jsem
první třídy vymalovat na oranžovo.
Nevím, jestli to bylo kvůli tomu,
ale děti v těch třídách byly šíleně
divoké a paní učitelky byly doslova
na nervy, takže jsme učebny velmi
brzy pokorně přemalovali na bílo.
Na druhou stranu, některé tradiční
akce, školní časopis, základní
principy komunikace s rodiči a další
věci nám z té doby vydržely dodnes.

FOTO: STUDIO MARCUS

Šikanu si nepřipouštějte

Co se týče pedagogického sboru,
vždy jsem raději sázel na osobnosti
než na formálně bezchybné, ale
lidsky nezajímavé typy. Tím pádem
jsou ve sboru výrazné osobnosti
s mnoha originálními vlastnostmi.
Je obtížné tento soubor uřídit,
ale když se to povede, výsledky
jsou velice zajímavé. Mou snahou
rozhodně vždy bylo, aby se děti ve
škole nenudily.

S trochou nadsázky odcházíte
nyní z první linie do velína.
Budete mít svobodu pracovat na
smysluplných věcech? Nepřepadla
Vás obava, zda nevstupujete do
Kafkova zámku?
Já doufám, že Kafkův zámek
to úplně nebude, protože
z ministerstva i teď občas vypadne
něco smysluplného. Že to bude
úplně jiný, a pro mě ze začátku
obtížně pochopitelný svět, na to se
snažím připravit. Budu se ale snažit
si vybojovat to, abych skutečně
mohl dělat na smysluplných
věcech, aby mě úřední šiml zcela
nepřeválcoval.

Rozhovor

školní psycholog nebo asistent
pedagoga žádnou dlouhodobou
jistotu, že na svém místě zůstane.
Tohle chceme změnit.

„

Musel jsem přijít na to,
že i když máte dobrý
nápad, neprosadíte
ho, pokud lidi
nepřesvědčíte,
aby ho chtěli taky.

“

Čemu se chcete na ministerstvu
zejména věnovat?
Určitě revizi rámcového vzdělávacího
programu, po zhruba patnácti
letech se chystá naprosto zásadní
změna a modernizace „osnov“.
Stejně tak se chystají velké změny
v systému a organizaci vzdělávání,
má být třeba obnoveno cosi jako
bývalé školské úřady, ale mělo by
to být mnohem méně byrokratické
a školám, ale i zřizovatelům
především pomáhat.
Také způsob financování školství
bude přecházet od rozvojových
programů k systematickému
státnímu financování. Laicky
řečeno, v současnosti nemá třeba

„

Vždy jsem raději
sázel na výrazné
osobnosti. Tak
máme pedagogy
s mnoha originálními
vlastnostmi.

“

„Klánovice jsem si opravdu zamiloval.
Žijete v jednom z nejlepších míst pro život,“
říká v rozhovoru Michal Černý.

Poslední otázkou se dotknu
šikany. O Vás je známo, že jste
k šikaně nesmlouvavý, že poznáte
skutečnou oběť i pravého agresora,
mnohdy skrytého v pozadí. Ale –
dokázal byste zkušenost ze školní
šikany zevšeobecnit pro veřejný
prostor? A poradit, jak s šikanou
účinně bojovat?
To je velmi dobrá otázka, šikana se
určitě neomezuje jenom na školy
a podobné instituce.
Zvlášť v dnešní době informačních
technologií se veřejný prostor stává
velmi těsným a propojeným, takže
skutečně připomíná instituci, ze
které „není úniku“.
Bylo by to na dlouhé povídání,
ale ta nejjednodušší rada pro
oběť zní: šikanu si nepřipouštějte,
nepodléhejte jí, odreagujte se od ní
v prostředí, kde se cítíte dobře a kde
vám nikdo neubližuje. Pokud se
konfrontaci s agresorem nevyhnete,
nevkládejte do komunikace emoce,
nepouštějte si agresora k tělu,
nenechte se vtáhnout a zasáhnout.
Pokud se vám to nedaří, neváhejte
se obrátit na psychologa.
Pane řediteli, Váš odchod je pro
Klánovice velká změna. Dovolte
mi, abych Vám za Klánovický
zpravodaj velmi poděkovala
a popřála Vám do nové pracovní
etapy vše dobré, úspěch
a spokojenost. Co vzkážete na
rozloučenou našim čtenářům?
Klánovice jsem si opravdu
zamiloval. Určitě také víte, že žijete
v jednom z nejlepších míst pro
život, minimálně v rámci Prahy.
Držím vám palce, aby se tato situace
měnila pouze a jenom k lepšímu!
Rozhovor vedla Zita Kazdová
ČERVEN 2021
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Barevný rok ve školce

Co se děje na síti

Bez emocionálních výbuchů se
zatím obešla zmínka, že mezi
kandidáty pro říjnové volby
do Poslanecké sněmovny
se objevil jeden z našich
zastupitelů. (Tak schválně,
kdo to je? Hádejte a zajímejte
se.) Zatím není známo, zda se
k němu přidá někdo další, kdo
bude Klánovice reprezentovat
v dresu jiné volební strany.
Radniční stránka naší MČ
pokračuje ve zveřejňování
podcastů – záznamů
audionahrávek rozhovorů
starostky Zorky Starčevičové
s pozoruhodnými lidmi. Mnohé
překvapilo i pobavilo klábosení
s Matějem Novotným, který je
spojen s FB skupinou Nekorektní
Klánovice.
Jiří Karban

J

ak již bylo stránkách Zpravodaje
psáno, náš letošní školní program se
jmenuje „BARVY PRO MOTÝLKA
BÉŇU“. To znamená, že děti během
každého měsíce hledají jednu
z barev, kterou původně sněhově bílý
Béňa touží mít na svých křídlech.

NOVÉ CESTY
S DISTANČNÍ VÝUKOU

Doba covidová Mezi námi

FOTO: DODALA DANA RADINOVÁ

Ve zmíněném
virtuálním prostoru
stejně jako ve skupině
Klánovické politické
kolbiště se opakovaně
objevila Klánovická
spojka. Cizinec by si mohl
myslet, že je řeč o novém
thrilleru, avšak každý nelhostejný
občan moc dobře ví, co všechno
se děje kolem připravované
dopravní stavby a že je nutné
tuto kauzu podrobně sledovat.

Letošní rok je pro nás, pedagogy, velkou výzvou.

Organizace Mezi námi, o.p.s. propojuje generace.
Postupně se všichni naučili v práci pokračovat
i v době covidové a přinášet radost dětem i seniorům.

Program Povídej

Za normální situace
děti z mateřských školek
docházejí do domovů
důchodců a věnují se
společným aktivitám.
Skupiny se naučily
komunikovat na dálku
online a neustále si
vyměňují pozdravy
a dárečky.

Program Přečti

online prostředí. Konaly
se přednášky na témata
z oblasti psychologie,
seberozvoje, stravování
a podobně. K dispozici jsou
krátká videa se cvičením
a pravidelná „povídací“
online setkání.
Pohádkové babičky
a dědečci
četli dětem
i v ochranných
pomůckách.

Zde naopak senioři za normální
situace přicházejí číst dětem do
mateřských školek před spaním.
Ze seniorů – dobrovolníků vznikl
Klub pohádkových čtecích babiček
a dědečků, pro který Mezi námi
připravuje různé vzdělávací
a kulturní akce. Podle toho, co situace
dovolila, pokračovala setkání, výlety,
petanque a pikniky. Vzdělávací
akce se přesunuly kompletně do

Pohádkové babičky
a dědečci zůstávají
v kontaktu i se „svými”
školkami. Někteří četli
s ochrannými pomůckami až do
posledních chvil před zavřením
mateřských škol. Jiní natáčejí
videopohádky, které jsou umístěny
na YouTube kanálu Mezi námi.
Klánovické děti propojuje organizace
Mezi námi s obyvateli domova
s pečovatelskou službou v Běchovicích.
Informace poskytla Eliška
Beluhová, koordinátorka
Programu Přečti, Mezi námi, o.p.s.

F O T O : M E Z I N Á M I ; FA C E B O O K ; W E B P O L I C I E . C Z

Výstražně blikající otazník
se objevil nad Kulturním
centrem Beseda. Alespoň tak
to v polovině května působilo
ve vyhrocené debatě, která
nabobtnala ve skupině Vivat
Klánovice. Facebookoví střelci
hledali odpověď na otázku,
kdo se přičinil o to, že spolek
Artbufet (vítěz napínavého
výběrového řízení) nakonec
ztratil zájem o správcovství tak
důležitého místa.

Tento úžasný „kus ementálu“ ve třídě
Myšek slouží jako divadélko, prolézačka,
relaxační zóna i úložný prostor pro lehátka.

S příchodem března jsme, stejně
jako celé Česko, rozjeli distanční
výuku. Hledali jsme tedy možnosti,
jak takovou výuku – nevýuku udělat
zábavnou nejen pro „naše školkáče“,
ale zároveň pro jejich sourozence,
kamarády a v neposlední řadě pro
rodiče. Otevřely se před námi nové
cesty a cestičky a my jsem si mezi
nimi vybrali ty, které vedou do
našeho krásného lesa.

BARVY A NÁŠ LES

Výsledkem bylo celkem osm
týdenních lesních cest s úkoly,
motivovanými naším vzdělávacím
programem. V březnu jsme se
na třech cestách vydali se žlutou
barvou objevovat vesmír i s jeho
Ufíky a také oslavili Velikonoce.
V dubnu jsme se zelenou barvou
odemykali bránu jaru, poznávali
život hmyzáčků a s lesními skřítky
oslavili Den Země. Poslední týden
před znovuotevřením školky jsme
všem dětem uspořádali cestu
Čarodějnickou školou, která nám
alespoň trošku nahradila již druhý
rok bez pálení čarodějnic.

CO NÁS ČEKÁ DÁL?

Kdo ví... Motýlek Béňa hledá
v květnu červenou barvu – barvu

lásky. A u nás ve školce ji určitě
najde. Jak jinak než láskou, si
můžeme vysvětlit dokončení
herního prvku ve třídě Myšek, který
slouží jako divadélko, prolézačka,
relaxační zóna i úložný prostor pro
lehátka? Je to láska rodičů našich
dětí, kterým touto cestou za finanční
pomoc moc děkujeme, stejně jako
firmě Pražská plynárenská a.s.
a spolku Klánovice spolu o.p.s.
Za kolektiv MŠ Dana Radinová,
ředitelka školy
Doporučujeme rozhovor s paní
ředitelkou Radinovou z dubna
2021, který si můžete poslechnout
v záznamu Klánovických podcastů
na www.praha-klanovice.cz.

Klánovický
í!
c
a
r
v
trh se
5/6/2021
8—13 hodin

Každou sobotu:
ovoce a zelenina z Polabí a Mělnicka—trhová
restaurace—pečivo—maso a ryby—vajíčka
z volného chovu—výběrová káva—zmrzlina—
řemeslné pivo a limo—naturální víno—věnce—
výrobky ze dřeva—keramika—broušení nožů

Zapište si do kalendáře
PŘIPRAVUJEME VYSTOUPENÍ HUDBY HRADNÍ
STRÁŽE A POLICIE ČR A JEJICH PŘÁTEL.

+ Workshop Jak fermentovat zeleninu
(v 9.00 a v 11.00 h)

Tento třetí benefiční koncert na památku paní Hedviky Vilgusové
plánujeme na 21. září 2021, více informací v příštím čísle. Karel Vilgus
KlanovickyTrh_180x125mm.indd 1
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AKTIVITY A KLUBY

OBNOVUJEME NAŠI
ČINNOST
V dubnu úspěšně pokračovalo
očkování dalších našich členů a tak
jsme mohli zahájit pravidelné
procházky po okolí a postupně
obnovovat naši činnost.
ÚTERNÍ
VYCHÁZKY
Každé úterý se
nás pár sešlo na
vycházky, obešli
jsme les, došli
jsme také po cyklostezce do
Horních Počernic a navštívili jsme
zahradnictví. Další týden jsme
absolvovali tradiční „pochod“ ke
kapličce v Jirnech. Ve vycházkách
budeme i nadále pokračovat.
VÝLETY AUTOBUSEM
Na jaře plánujeme dva
jednodenní autobusové výlety.
Začneme 25. května výletem
do Pardubic. Další výlet se bude
konat 15. června. Pravděpodobně
budeme muset změnit cíl cesty,
protože v Hradci Králové ještě
nebude otevřena stará elektrárna,
ani akvárium. Tak asi naším cílem
bude Chrudim a okolí.
REKONDIČNÍ POBYTY
A MASÁŽE
Zájemcům o rekondiční pobyty
byly rozdány závazné přihlášky,
musí být odevzdány v pondělí
7. června. Termín úhrad obou
pobytů je uveden na přihláškách.
Na závěr ještě připomínáme,
že je možnost se přihlásit na
rehabilitační masáže u našeho
člena Martina Gabriela, dohoda
telefonicky na čísle 722 938 670.
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice
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Hydepark zastupitelů

K A R A T E

Od monitorů do života
I ve složité covidové situaci se nám podařilo
po celou dobu pandemie pokračovat v našich aktivitách.

N

eočekávali jsme žádný
finanční příjem, nenechali jsme se
deprimovat a nepostavili jsme se do
role pasivních diváků. Naopak!

Videa a online tréninky

Naši skvělí trenéři se nezalekli
kamer, a i když to není jednoduché,
stoupli si před ně a sami cvičili
s dětmi. Nebylo výjimkou, že
aktivně trénovali i čtyři hodiny
v kuse. Stálo nás to i nemalé
finanční náklady, ale my toho
nelitujeme, protože víme, že jsme
to dělali pro děti. Víme, že pro řadu
dětí v online videu chybí motivace
a rozhodně video nenahrazuje
trénink v tělocvičně, ale naše motto
bylo „ i kdyby to pomohlo jen
jednomu dítěti z deseti, má to velký
smysl“. Řada rodičů to průběžně
oceňovala a děkovala nám.

Povzbuzení i pro začátečníky
Proto jsme se v průběhu pandemie
rozhodli natáčet video tréninky
pro děti „karatem nepolíbené“.
Chtěli jsme tak dát prostor i všem
sourozencům a dalším dětem, aby
se do trénování zapojili. Podle
ohlasů se nám to povedlo.

Chceme děti vrátit do života

Ihned po uvolnění opatření jsme
opět začali trénovat společně a nyní
je náš cíl jasný: chceme pomoci
dětem opět se vrátit do normálního
života. Do života plného pohybu
a sociálních kontaktů s ostatními
dětmi. Věříme, že se nám to povede.
Kromě tréninků již nyní plánujeme
řadu akcí, včetně příměstských
táborů a soustředění. Více na webu
karate1.cz.
Filip Miler,
SK KAMIWAZA KARATE

TŘI PRO ZDRAVÍ 3+
srdečně zvou na červnové terénní závody
MTB Úvaly 2021 a Trail Run Úvaly v neděli 13. 6. 2021

15. ročník tradičního Cross country závodu se koná ve spolupráci
s městem Úvaly. Součástí jsou i Dětské závody a Trail Run. Startuje se
na hřišti u kostela u sousedů v Úvalech.

KoloBěh ve čtvrtek 24. 6. 2021

Unikátní závod dvojic Klánovickým lesem začíná na
multihřišti v Čentické ulici v Újezdě nad Lesy. 		
vše najdete na triprozdravi.cz

Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.
Jiří BEK
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN

F O T O : S T U D 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

SVAZ TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH

K A M I W A Z A

F O T O : S K K A M I W A Z A K A R AT E ; W E B T R I P R O Z D R A V I . C Z ; K A P L I Č K A : W E B O B C E J I R N Y

Aktivity klubu

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Vážení spoluobčané, jakmile byla
možnost očkovat proti Covid‑19,
napnuli jsme všechny síly, abychom
pro seniory 80+ očkování zajistili.
Povedlo se a pro nás to bylo
impulzem k pokračování i u skupiny
70+. Opět se to povedlo. Velmi
nás potěšila vaše příznivá reakce,
a proto v této činnosti pokračujeme
a pomoc jsme nabídli i sousedům.
Oslovili jsme vedení Újezda nad
Lesy a vedení Koloděj a dohodli
jsme se, že očkování v souladu
s vládním doporučením umožníme
i jejich občanům. Organizačně je
vše zajištěno s očkovacím Centrem
NZZ Jirny a očkování probíhá
každý čtvrtek u nás v Klánovicích,
v Hale starosty Hanzala. Počátkem
května došlo k další dohodě a vedení
Běchovic oznámilo svým občanům,
že díky spolupráci s námi,
mohou i „běchovičáci“ využít
očkování v Klánovicích.
Vážení, chci se s vámi podělit

o radost, která vyplývá ze
smysluplné práce pro vás a pro
zajištění ochrany vašeho zdraví.
—
Pavla FISCHEROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za STAN

Pokud čtete tuto rubriku pravidelně,
určitě už víte, co od koho můžete
čekat. Někdo píše fakta, někdo píše
jen negativně, někdo se snaží být
stále optimistický. Kandidovala
jsem za STAN, za stranu, která
o sobě říká, že je kompromisní. Líbí
se mi jejich přístup a hlavně to, že
se dokáží domluvit s ostatními. Do
parlamentních voleb jdou s Piráty.
Jejich kandidáta na senátora
podpořila TOP 09 a Piráti. Jen
tady, v našem rybníčku se to stále
nedaří. A když už se stane, že
mám ze spolupráce se zastupiteli
radost a začala bych jásat, dočtu
se v Hydeparku o pomyslném
plivnutí do tváře, o odfláknuté
práci a o házení špíny jeden na
druhého na sociálních sítích.

Je mi z toho smutno. Ale svůj
optimismus neztrácím a věřím, že
v příštím volebním období bude
ZMČ jednotnější, tolerantnější
a kompromisní.
—
Veronika GOTTHARDT
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Dne 6. 5. 2021 se na webu MČ
objevila informace, že spolek
Artbufet, který vyhrál výběrové
řízení pro KC Beseda, se rozhodl
ukončit s naší MČ spolupráci, která
ještě ani nezačala. V reakci na
toto sdělení se Rada MČ rozhodla
oslovit zájemce, který se umístil
ve výběrovém řízení na 2. místě.
Tím je spolek, který se prezentoval
s týmem Jany Pexové pod názvem
Živá Beseda. Projekt ŽB se profiluje
jako všestranně zaměřený spolek
lidí, které k sobě pojí bohaté
zkušenosti z oblasti kultury
a umění. Slibuje zajímavý mix
filmových i divadelních představení,
koncertů, (Pokračování na str. 18)
ČERVEN 2021
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výstav a workshopů, a to jak
pro mladé, rodiny s dětmi, tak
pro seniory, takže by si každý
měl přijít na své.
Je teď otázkou, jestli bude mít
tým Živé Besedy o navázání
spolupráce zájem. Pokud ano, mělo
by zastupitelstvo schválit smlouvu
v co možná nejkratším termínu,
abychom se mohli těšit na obnovení
klánovického kulturního života.
—
Pavel JAROŠ
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

Výstavba objektu IZS Klánovice
(společný objekt Hasičské zbrojnice
klánovických hasičů, Městské
policie, záchranné zdravotní služby
a údržby) se posunuje dál. Byla
nám předložena k připomínkám
upravená (zmenšená) studie
budovy, vycházející z původního
návrhu. Došlo ke snížení celkové
zastavěné a užitné plochy
jednotlivých budoucích uživatelů.
Tato studie byla po diskuzi přijata
a nyní se zpracovává projektová
dokumentace pro společné
územní a stavební řízení. Uplynulé
období, spojené s pandemií
Covid‑19 ukázalo, že novou stavbu,
odpovídající 21. století, si naši hasiči
i údržbáři zaslouží. Stávající objekty
hasičů i údržby jsou poplatné době,
kdy vznikaly a pro dnešní nároky již
nevyhovují. V padesátých letech, kdy

Hydepark zastupitelů

pokračování ze strany 17

stávající zbrojnice byla budována,
nikoho nenapadlo, že by se například
držela 24 hodinová pohotovost. Snad
se nám tedy podaří v průběhu tohoto
volebního období stavbu zahájit.
—
Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Vedení naší městské části si za
některé věci zaslouží pochvalu. Třeba
očkování seniorů bylo na jedničku.
Jiné výsledky budí přinejmenším
rozpaky. Nejen trhy nebo Beseda,
kde jsme o dobré služby přišli
kvůli neschopnosti se dohodnout.
Trvalou bolestí jsou veřejné zakázky
a jejich smluvní zajištění. Kontrolní
výbor opakovaně upozorňoval paní
starostku i pana tajemníka, že použít
objednávku pro větší akci namísto
smlouvy je pro MČ mimořádně
nevýhodné, a doložil to konkrétními
akcemi, kde se to skutečně ukázalo.
Zde neplatí zákonná ochrana
spotřebitele jako pro občany.
Objednávkou místo smlouvy se
zadavatel zbavuje nástrojů pro řešení
případných problémů v budoucnu.
A co myslíte? V květnu Rada MČ
rozhodla o rekonstrukci kuchyně
mateřské školy za jeden a tři čtvrti
miliónu Kč opět objednávkou.
Komu není rady, tomu není pomoci.
Bohužel ne na vlastní riziko, ale za
peníze daňových poplatníků.
—

není schopen určit, čeho a jak
chce dosáhnout, a dovést daný
projekt úspěšně do konce.“ Nevím,
proč mi to připomíná vedení
Klánovic. Tam, kde jen reagují
na vnější události, jsou celkem
úspěšní: příkladem je očkování
nebo stanovisko ke Klánovické
spojce. V dlouhodobých cílech
ale selhávají stejně jako stát.
Citujme z koaliční smlouvy:
„Rozvoj podmínek pro výstavbu
sociálního bydlení pro seniory.“
„Zklidněním dopravy podpořit
lázeňský charakter Klánovic.“
„Rozvoj kvalitních veřejných
služeb v oblasti školství, sociálního
systému, dopravy a bezpečnosti.“
Realita? Nic. A dvě třetiny
volebního období jsou za námi.
—

Alena KOLOVRÁTKOVÁ
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

V rámci programu „Participace
21“ vedení klánovické ZŠ
uspořádalo celoškolní projekt
participativního rozpočtování, ve
kterém se žáci zapojili mimo jiné
do rozhodovacího procesu s cílem
vylepšení školního prostředí.
Tento projekt rozvíjí děti hned
v několika oblastech. Vítězným
projektem se stal venkovní altán.
Velké poděkování si zaslouží paní
učitelka Denisa Mikelová, která
celý tento projekt koordinovala.
Slibovaného participativního
rozpočtu v Klánovicích jsme se
zatím nedočkali, ale dobrou zprávou
pro nás je, že se vedení naší MČ
má od koho učit. Stačí zajít do školy
mezi děti.
—

Giuseppe MAIELLO
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za ČAS NA ZMĚNU

Karel LOUCKÝ

Radě a správě naší městské části
se podařilo mnoho pozitivních
věcí! A všechno svědčí o tom,
že nikdo nechce usnout na
vavřínech. A pokud se zadaří,
Klánovice budou moci realizovat
další důležité projekty. Projekty
kvalitnější a s daleko menší finanční
nákladností, než jak byly plánovány
v minulosti. Konkrétně mám na
mysli nové šatny a zázemí pro
fotbalisty a obnovu alejí, které jsou
chloubou našich ulic.
Stejně jako další občané, kteří jsou
hrdí na krásu naší obce, bych byl
také rád, aby se vyřešila ještě jedna

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Že nefunguje stát, je veřejným
tajemstvím. Výroční zpráva
Nejvyššího kontrolního úřadu
říká doslova: „Společným
jmenovatelem nezanedbatelné části
problémů popsaných v této výroční
zprávě je také chybějící schopnost
státu jednat cíleně a systematicky.
Nadále pokračuje stav, kdy stát

FOTO: STUDO MARCUS
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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
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

F O T O : P I X O U R C E / P I X A B AY

INZERCE

drobnost: přemístění boxu zásilkové
společnosti na vhodnější místo.
Ulice Slavětínská je naše hlavní tepna,
v podstatě jakási výkladní skříň
Klánovic. Zdobí ji stromy a narcisy
a unikátní sochy. Zaparkovaná auta
s reklamními nápisy nebo užitečné
ale esteticky nevhodné boxy musí
najít lepší umístění. Samosprávě
děkuji předem.
—
Ferdinand POLÁK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Loni v květnu bývalý provozovatel
KC Beseda oznámil vedení naší
MČ, že zde v prosinci skončí.
Rada MČ v čele se starostkou
Starčevičovou tedy měla více než
půl roku na výběr provozovatele
nového. Jenže to nezvládla. Začalo
to špatně provedeným výběrovým
řízením, pokračovalo nekvalitně
připravenou smlouvou a vše
vyvrcholilo neschopností
připravit funkční provozní řád.
A tak došlo k nevyhnutelnému
– nový provozovatel oznámil
radnici, že už o spolupráci
nemá zájem. KC Beseda proto
zůstává zavřené. Nemůže za to
COVID, vždyť mnohá kulturní
centra i během pandemie nějak
fungují. Nemůže za to nikdo
z uchazečů, kteří připravili
kvalitní projekty. Nemůže za to
opozice, která opravila faktické
chyby v připravených smlouvách.
Nemohou za to sousedé, kteří
upozornili na nefér jednání

radních. Může za to jen a jen Rada
MČ, která jediná měla celý proces
ve své pravomoci. A tragicky
v této věci selhala.
—
Petr ŠAFRÁNEK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

1. Podle dostupných informací má
být součástí letošní rekonstrukce
místních komunikací i ulice
Kunčická. Každý se může
přesvědčit, že tato ulice má kvalitní
asfaltový povrch, silniční obrubníky
po obou stranách a po jedné straně
chodník z betonových dlaždic.
V Klánovicích jsou mnohem horší
komunikace, čekající marně na
rekonstrukci. Opravdu musíme
Kunčickou rozkopat a vyhodit
tak peníze za její rekonstrukci?
Argument, že to platí magistrát,
neobstojí. Jsou to také peníze nás,
daňových poplatníků.
2. Na sociálních sítích se často
diskutuje problém rychlosti
aut v Klánovicích. Padají
i extrémní návrhy, jako
například na Slavětínské
30, ve zbytku Klánovic
20. K čemu jsou ale
dobré značky, když
jejich dodržování nikdo
nevymáhá? Když policie
jednou za uherský rok změří
rychlost na Slavětínské, navíc
tak zdaleka viditelným způsobem,
že údajně chytí 2 hříšníky
za den, nic to neřeší.
—

VÝŠE UVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ VYJADŘOVAT NÁZOR REDAKCE ZPRAVODAJE.
Klánovický zpravodaj, periodický tisk městské části, registrován u MK ČR dne 10. 2. 2012 pod číslem E 12804; Číslo vydání: 6/2021;
Vydává: Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, 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,
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cena 6 490 000 Kč,-

zahradou
řadový rodinný dům se
Mimořádná nabídka –
ci, užitná
rea
rek
k
i
k trvalému byd2lení
a krytým bazénem
Písek
2 pozemek 383 m , Lázeňská ul.,
plocha 220 m ,

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 19.745.000,-Kč

Připravujeme

www.zdiradpekarek.cz
REZE

RVAC

E

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

PRODEJ – strategický stavební pozemek
o výměře 8.262 m2,
Revoluční ul., Šestajovice
PRON

A J AT O

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy
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PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

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

ČERVEN 2021

21

INZERCE

INZERCE

PŘEMĚŘENÍ ZRAKU

Unikátní mobilní vyšetřovna
KDO VÁS VYŠETŘÍ?
Vyšetření provádí zkušený, vysokoškolsky
vzdělaný optometrista

Aktuálně hledám

me
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b
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n mě
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U
Í CEN
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Kč

300

Kč /

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

a
osob

ístě
na m
brýlí 0 Kč
í
n
e
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ku 15
Při za me část
te
č
.
y
e
k
d
v
o
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AKCE 1+1
Všechny brýlové
obruby do 1 999 Kč,
druhé zdarma
dle vašeho výběru

PRO BRÝLE
NEMUSÍTE DO OPTIKY,

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.

OptikDoDomu přijede za vámi
Garantujeme doživotní záruku na brýlové obruby
Desetitisíce spokojených zákazníků po celé ČR

termín: 5. června 2021
místo: Úvaly

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

telefon pro objednání:

777 11 77 29

www.OptikDoDomu.cz

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

BA Z É N OV Á S E N Z AC E
B E Z C H L Ó R O V Á Ú P R AVA V O D Y
TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ BAZÉN
VODA NIKDY NEZEZELENÁ

PŘEDVÁDĚCÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.GREENLION.CZ

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

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

klavír, kytara (akustická i elektrická), rychlokurz klavíru pro dospělé
➢ učíme se hrát pro vlastní potěšení, písničky si sami vybíráte
➢ prázdninová výuka – „balíček“ 5 lekcí na týden, výuka od září
UČEBNA: Slavětínská 1072
PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

www.pavelhokr.cz
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OPATŘENÍ ÚŘADU

BĚHEM PANDEMIE

OČKOVÁNÍ V KLÁNOVICÍCH
Vážení spoluobčané, zajistili jsme pro vás pokračování očkování proti Covid‑19. Očkování pro další
věkové kategorie bude probíhat tak, jak se pro konkrétní kategorie bude otevírat registrační systém.
Očkování nově poskytujeme i občanům z jiných městských částí a sousedních obcí.

D E S AT E R O P R O O Č KO V Á N Í V K L Á N O V I C Í C H
1. Spadáte‑li do VĚKOVÉ NEBO PROFESNÍ KATEGORIE,
nám na telefon 281 961 201.

u které je očkování státem umožněno, zavolejte
Do Centrálního registru vás zaregistrujeme sami.

2. Každý ČTVRTEK DOPOLEDNE v Hale starosty Hanzala,

až do odvolání, očkují pracovníci Centra zdravotní péče Jirny.

3. Očkují se POUZE OBJEDNANÍ! K dispozici máme vždy 100 dávek na jeden

termín. Podle naplnění tohoto počtu vás objednáme na konkrétní datum a hodinu.

4. Prosíme, DODRŽUJTE DATUM A ČAS, na který jste objednáni. Jste-li
akutně nemocní (např. s horečkami a virosou) je očkování nevhodné a termín telefonicky zrušte.
5. Při čekání dodržujte BEZPEČNÉ ROZESTUPY a řiďte se pokyny

organizátorů a zdravotníků.

6. S sebou si vezměte osobní doklady včetně průkazu pojištěnce.
Po očkování budete muset vyčkat půl hodiny na místě kvůli případné reakci na vakcinaci.
7. Po první dávce dostanete KARTIČKU S POTVRZENÍM.

Je to váš aktuální očkovací průkaz, neztraťte ho. Do kartičky bude zapsána i druhá dávka. Certifikát
o kompletním očkování vydá CZP Jirny. Poté budete vyzváni, abyste si ho na úřadě vyzvedli.

8. Druhou dávku dostanete ZA ŠEST TÝDNŮ. Je nutné, abyste s tím
počítali již v okamžiku objednání na první dávku. Datum, kdy vám bude aplikována druhá
dávka, vám předem sdělíme na telefonní číslo, které jste uvedli při registraci.
9. Klánovice nabízejí očkování v blízkosti bydliště a v sousedské
atmosféře. Je‑li vám tato nabídka blízká, využijte ji!
10. Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost

a přejeme všem pevné zdraví!

Hala starosty Hanzala

OPATŘENÍ ÚŘADU

BĚHEM PANDEMIE

MAPA: GOOGLE MAPS; FOTO: STUDIO MARCUS

Mgr. Zorka Starčevičová, starostka, MUDr. Jiří Bek, místostarosta
tým zdravotníků Centra zdravotní péče Jirny a pracovníci úřadu MČ Praha‑Klánovice

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KLÁNOVICE A TIMAO s.r.o.

srdečně zvou obyvatele Klánovic
na veřejnou ONLINE prezentaci závěrů

STUDIE OPATŘENÍ
PRO ZADRŽOVÁNÍ A VYUŽITÍ VODY
Z DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK NA ÚZEMÍ
KLÁNOVIC
Vážení občané,
zapojte se do rozhodování
o budoucnosti Klánovic!

VE ČTVRTEK 17. ČERVNA
OD 17:30 HODIN
Na prezentaci se přihlásíte proklikem na webu MČ v AKTUALITÁCH.

Zpracovatel, společnost TIMAO s.r.o. se těší na setkání s vámi
a na vaše podnětné připomínky a dotazy.
MĚSTSKÁ ČÁST

PRAHA-KLÁNOVICE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KLÁNOVICE

srdečně zve obyvatele Klánovic
na veřejné jednání

JAK ZJEDNODUŠIT
A ZPŘEHLEDNIT DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ?
Přijďte s námi diskutovat o návrhu
dopravního značení v Klánovicích
s projektantem Ing. Květoslavem Syrovým.

ve čtvrtek 10. června od 18:00 hodin
v sále hotelové školy, Slavětínská 82
JSME TO MY, KDO TU ŽIJEME, BUĎME TO MY,
KTEŘÍ SPOLEČNĚ ROZHODNEME!
Podklady budou od 3. června zveřejněny na webu MČ.
MĚSTSKÁ ČÁST

PRAHA-KLÁNOVICE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KLÁNOVICE ZVE NA

LETNÍ KINO,

KTERÉ SE BUDE PROMÍTAT POD ŠIRÝM NEBEM
U HALY STAROSTY HANZALA
pondělí 14. června 22 hodin

MEKY, dokumentární/životopisný, ČR/Slovensko, 2020, 80 min

Byl to tehdy jeden z největších šoků naší populární hudby, po čtrnácti nepřetržitých vítězstvích Karla Gotta v anketě Zlatý
slavík mu tuhle nejprestižnější hudební cenu Československa vyfouknul plachý brýlatý outsider, zpěvák Miro Žbirka
z Bratislavy. Psal se rok 1982, Meky zažíval svou vlastní beatlemánii, psal hity, které žijí doteď. Film Meky vypráví o naprosté
oddanosti hudbě, o víře ve vlastní cestu, přestože často vedla jinudy, než mu všichni doporučili. Režisér Šimon Šafránek,
držitel Českého lva za dokument King Skate, vytvořil dynamický portrét hudební legendy s využitím Žbirkovy otevřené zpovědi,
současných záběrů a rozsáhlého archivního materiálu.

úterý 15. června 22 hodin
HAVEL, drama/životopisný, ČR, 2020, 105 min

Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osobností naší historie Václava
Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavný. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí
na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy,
vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film Havel nabízí především velký,
vzrušující a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho.

středa 16. června 22 hodin
3BOBULE, komedie, ČR, 2020, 101 min

Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je
však odcizily a momentálně žijí odděleně. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se za
dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby
pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, které
nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav Postránecký)

čtvrtek 17. června 22 hodin

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY, animovaný/rodinný/povídkový, ČR, 2020, 45 min

Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět. Ten velký, to je Nedvěd, a ten mrňous zase
Miška. Spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali svá věčně hladová bříška.
Příběhy plné vtipu, dobrodružství a ponaučení ocení nejmenší diváci i jejich starší sourozenci a rodiče. Takže
hurá na medvědy!

VÝTĚŽEK Z DOBROVOLNÉHO VSTUPNÉHO BUDE LETOS VĚNOVÁN
LÉKAŘŮM, SESTŘIČKÁM A ZDRAVOTNÍKŮM.

