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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Rada městské části:
l podpořila dva projekty
zaměřené na zapojování občanů
do rozhodování a plánování
budoucnosti Klánovic – revizi
dopravního značení a urbanistickou
studii Ideální Klánovice.

ážení a milí spoluobčané,
Klánovice se v březnu 2021 staly
centrem pozornosti médií a to
díky unikátní očkovací akci, kterou
naše MČ realizovala ve spolupráci
s Fakultní nemocnicí Královské
Vinohrady. Překonali jsme
nemalé překážky, zvládli jsme
obtíže registračního systému
a výsledkem je to, že většina
klánovických seniorů a učitelů
má naočkovanou první dávku
vakcíny proti nemoci covid‑19.
Nejsem asi jediná, kdo má
z výsledku našeho úsilí ohromnou
radost. Aktivní přístup naší radnice
nabízíme jako inspiraci i pro ostatní
městské části. Konkrétní pomoc
při očkování jsme již nabídli i pro
sousedy v Újezdě nad Lesy.
Vážení a milí spoluobčané,
před námi je další velmi důležitý
úkol. Do 17. dubna máme
možnost připomínkovat tzv. EIA
na „Klánovickou spojku“. Tato
stavba natrvalo ovlivní život
většiny našich občanů. Proto
naše městská část ve spolupráci
s experty a právníky připravuje
připomínky.
Dovoluji si vás vyzvat, abyste své
připomínky zaslali na adresu: KÚ
Středočeského kraje, Zborovská
11, 150 21 Praha 5 nebo datovou
schránkou na keebyyf.
Pošlete prosím své připomínky
i k nám na úřad (urad@praha
‑klanovice.cz), abychom měli
přehled o zaslaných námitkách
a případně je i použili. Děkuji vám
za spolupráci,
vaše starostka, Zorka Starčevičová
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l na návrh radního pro výstavbu
Pavla Jaroše schválila další kroky
k přeložení Šestajovického
potoka: souhlasy s dělením
pozemků a stanovisko k veřejně
prospěšné stavbě mateřská školka
Přímské náměstí.
l schválila drobné dokončovací
práce v ZŠ Smržovská 1
(dodatečná injektáž jedné stěny).

Orientační čísla potřetí

l do rozpočtu MČ přijala dotace
z magistrátu: 2 miliony korun
na opravu školky a 50 tisíc
korun pro místní knihovnu.

Klánovice naplňují zákon o hlavním městě a budou
mít čísla orientační i popisná. Úřad žádá občany
o dodržení doporučeného vzhledu číslování.

l schválila nový jednací
řád komisí, který umožňuje
účast členů na jednání pomocí
videokonference.

V

minulých číslech Zpravodaje
jsme podrobně informovali o tom,
že Klánovice konečně budou mít
orientační čísla. Jak se situace vyvíjí
a jaký je aktuální stav?

l projednala formu pronájmu
nově zrekonstruovaného bytu
ve Slavětínské 120.

Magistrát začal bezodkladně
prověřovat projekt číslování z roku
2012, aktualizuje ho a vkládá
čísla do tzv. Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí.
Tím se číslování stává oficiálním
a začíná platit. V Registru se čísla
objevují abecedně podle názvu
ulice (s výjimkou krátkých ulic
U Besedy a V Žáčku, na kterých
jsme si vyzkoušeli spolupráci MČ
a MHMP). Celá akce by měla trvat
do konce roku 2021.

l na základě konzultací s Komisí
pro výstavbu schválila orientační
seznam priorit MČ v oblasti
investic do sportu.

Z kanceláře úřadu:
l Starostka MČ odeslala
požadavek Technické správě
komunikací, aby došlo k zahájení
magistrátních investičních
akcí na rekonstrukce ulice
Slavětínská ve dvou fázích
(1. úsek Smiřická – hranice Prahy
a 2. Smiřická s přednádražním
prostorem a mostem přes trať)
a ulice Šlechtitelská poté, co
proběhne její odsvěření.
Součástí požadavku je i výzva
k řešení kanalizace na Slavětínské,
kde už před lety bylo průzkumem
potvrzeno, že je ve špatném stavu.
l Starostka MČ požádala magistrát
o poskytnutí dotace pro hasiče
na pořízení velkokapacitní
cisterny CAS 30 jako náhrady
za stávající velkokapacitní cisternu
CAS 32 na podvozku Tatra 148
z roku 1982.
l Starostka MČ vyzvala magistrát
k řešení neúnosné situace
s parkováním v Klánovicích.

l Tajemník MČ odeslal
magistrátu dopis s požadavkem
na odsvěření vybraných
komunikací a pozemků. K tomu
jej zavázalo hlasování zastupitelů
na konci ledna.
l Tajemník MČ je v intenzivním
kontaktu s IT odbory
na magistrátu a městskou firmou
Operator ICT s cílem dovybavit
úřad počítači a programy,
včetně videokonferenčních.
V lednu byl mj. nasazen systém,
který umožňuje, aby část
zaměstnanců mohla plnohodnotně
pracovat z domova. Došlo už
k posílení datové linky, kterou pro
úřad zajišťuje MHMP.
Úřad je také připraven
na testování Portálu Pražana
a dalších moderních systémů
usnadňujících kontakt radnice
s občany. Novinky by se měly
projevit v létě nebo na podzim
letošního roku.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

POKRAČOVÁNÍ
název vaší ulice je zkraje abecedy
(v momentu uzávěrky byly hotové
ulice s počátečním písmenem
A a B), můžete se na orientační číslo
vaší nemovitosti podívat na adrese
https://1url.cz/@orientacnicislo.
Stačí vyplnit ulici, popisné číslo
domu (to, co se nemění) a část
obce Klánovice. Když kliknete na
„vyhledat“, objeví se vám tabulka,
kde v kolonce „Č. or.“ uvidíte své

orientační číslo. Pokud je místo
v tabulce volné, magistrátní úředníci
se k vám ještě nedostali a je třeba to
zkusit později.

VYJEDNALI JSME PRO VÁS

Vedení radnice vyjednalo speciální
cenu 240 Kč za 1 ks smaltované
cedulky se Smaltovnou Mišík
Hodonín s.r.o. Poštovné a balné je
175 Kč. Kontakt: Smaltovna Mišík
Hodonín s.r.o., Peter Hílek, Tel +420
518/346 735, smaltovna@smaltovna.
com, www.smaltovna.com
Pokud tento kontakt využijete,
při objednávce uveďte všechny
požadované údaje:
l modrá tabulka – pražský vzor:
číslo ORIENTAČNÍ, jméno ulice.
l červená tabulka – pražský vzor:
číslo POPISNÉ, Klánovice, Praha 9
Připomínáme, že podle zákona musí
majitel nemovitosti zajistit označení
na vlastní náklady. Můžete využít
tuto aktuálně vyjednanou nabídku,
nebo si vše zařídit samostatně.

JAK NAJDETE SVÉ
ORIENTAČNÍ ČÍSLO

Magistrát nebude informovat
každého majitele nemovitostí zvlášť,
ale informace budou zveřejňovány
postupně na jednom místě. Pokud

Správné označení by mělo vypadat
jako na fotce v tomto článku.
Děkujeme vám za spolupráci.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

Budova IZS Klánovice

a Smidarské, s ohledem na napojení
komunikací a velikost pozemků.
Umístění na těchto pozemcích
schválilo zastupitelstvo MČ v roce
2016. Byla zpracována prostorová
studie a vybrán návrh ateliéru
Vyšehrad. Minulému vedení MČ se
podařilo dohodnout s magistrátem,
že studii budovy IZS zafinancuje
město. To se také stalo a v roce 2018
byla schválena studie budovy.

V poslední době, na základě zveřejněných informací,
se objevily další „zaručené zprávy“, tentokrát
o budově Integrovaného záchranného systému (IZS).

Začátek za starosty Loserta
FOTO: PETR VILGUS

V

Co vás zajímá

F O T O T I T U L N Í S T R A N Y A TAT O S T R A N A : S T U D I O M A R C U S

Slovo starostky

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Myšlenky na rekonstrukci
budovy zbrojnice byly živé již za
pana starosty Loserta, kdy byly
zpracovány návrhy na úpravu
centra městské části společně
s údržbou. Tyto studie ale nebyly
dále rozpracovány.

Posun projektu 2014 – 2018

Velký posun nastal zpracováním
tzv. rozvojové studie v minulém
volebním období, kde již bylo
navrženo přemístění hasičské
zbrojnice a údržby na jiné místo.
Jediné možné místo vzešlo ze
studie umístění u ulic Slavětínské

Úspornější verze

V roce 2019 nechal na základě studie
magistrát zpracovat projektovou
dokumentaci. (Pokračování na str. 4)
DUBEN 2021
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Zprávy z úřadu

pokračování ze strany 3

související informace z webu MČ
Praha‑Klánovice a praha.eu:
Klánovická spojka nijak nesouvisí
s domem IZS – místní hasičská
zbrojnice nebude sloužit pro zásahy
na dálnici. Pro tyto účely bude
zřízena zbrojnice profesionálních
hasičů v Běchovicích.
Zadavatelem stavby je Hlavní město

PARKOVACÍ ZÓNY

Zdržování projektu trvá
Téměř po roce od schválení parkovacích zón
v Klánovicích pražský magistrát nekoná.

S

neustálým odsouváním realizace
již schváleného řešení na svém
území Klánovice nesouhlasí.
Na začátku loňského léta klánovičtí
zastupitelé schválili vznik placené
parkovací zóny, která měla
regulovat nápor středočeských
motoristů na klánovické nádraží.
Argumentovali jsme tím, že
jakékoliv možné rozšiřování
parkovacích kapacit nebo dokonce
výstavba domu P+R není otázka
měsíců, ale 5–10 let, a že Klánovice
potřebují okamžitou ochranu

Participativní
projekt Ideální
Klánovice

�� Redakce doplňuje dvě

před nájezdy vozidel. Magistrátní
rada vyhlášení zón vloni schválila.
Přestože v jiných městských částech
už zóny vznikly a fungují, naše se
nepohnuly vpřed ani o píď.

ODPOVĚĎ Z MAGISTRÁTU

Paní starostka Zorka Starčevičová
napsala na přelomu února a března
2021 náměstkovi hl. m. Prahy
pro oblast dopravy Adamovi
Scheinherrovi urgentní výzvu,
ve které žádala urychlené řešení
neúnosné situace s parkováním
v Klánovicích. Pan náměstek na

Praha a veškerou dokumentaci
zveřejňuje na tenderarena.cz.
Název zakázky: Stavba č. 44062
„Výstavba budovy IZS na úz. MČ
Praha-Klánovice“.
tuto výzvu odpověděl dopisem
dne 15. 3. 2021, z něhož citujeme:
„Proces přípravy a realizace projektu
ZPS na území vaší městské části
musí být z celoměstského pohledu
v souladu s celkovým řešením
dopravy v klidu v daném území.
Projekt ZPS je administrativně
v zásadě připraven. Před jeho
realizací však musíme mít jistotu
vzájemné shody případně vzájemné
dohody obou městských částí
minimálně na koncepčním řešení
dopravy v klidu v okolí železniční
stanice Praha – Klánovice…“

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA‑KLÁNOVICE, U Besedy 300/8, Praha‑Klánovice 190 14
ID datové schránky: 2u4aks8 Web: www.prahaklanovice.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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Zahajujeme projekt
zapojení občanů do
rozhodování nazvaný
IDEÁLNÍ KLÁNOVICE.

Zadání prací na projektu
Přestupní bod Pražské
integrované dopravy
Klánovice jsme domluvili
s náměstkem primátora
Petrem Hlaváčkem.

P

P

roč? Protože jsme toho názoru,
že Klánovice by svou budoucnost
neměly nechat v rukou osudu
a soukromých developerů, ale měly
by ji naplánovat místní obyvatelé ve
spolupráci s radnicí.
Pravda je, že Klánovice jsou
„pouze“ městská část Prahy, ne
samostatná obec jako Šestajovice,
Jirny nebo Úvaly. Nemáme územní
rozvoj zcela ve svých rukou, větší
část regulací pro naše území je
v rukou celopražských zastupitelů,
radních a úředníků.

TRVÁME NA SVÉM

Formálnímu důvodu odsouvání zón
nerozumíme. Jsme přesvědčeni, že
když městská část žádá magistrát
o vyhlášení regulace parkování,
má magistrát povinnost vyjít MČ
vstříc a neblokovat řešení, které je
z našeho pohledu správné, potřebné
a prospěšné pro občany Klánovic.
Petr Vilgus, tajemník úřadu
Podrobné informace k tématu
„Parkovací zóny“ přinesl Zpravodaj
ve třech číslech: 6, 7–8 a 9/2020.
Dokumentaci projektu najdete na
webu praha‑klanovice.cz, proklikem
„Městská část“–“Doprava“–
“Doprava – dokumenty“.

(v roce 2016 nominováni v soutěži
Architekt roku) i to, co nás v rámci
projektu čeká. Budoucnost Ideálních
Klánovic je ve vašich rukou.

Přestupní bod
v Klánovicích

FOTO: STUDIO MARCUS; PETR VILGUS

Bohužel nedostatek financí
zapříčinil pozastavení prací a zadání
nové, úspornější verze budovy
IZS, která je k připomínkování
uživatelům. O dalším postupu
budeme informovat. Informace
o vývoji okolo IZS podáváme
prostřednictvím Zpravodaje
a jednání na zastupitelstvu.
Pavel Jaroš, radní

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; FA C E B O O K S D H

Co vás zajímá
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Přesto naše vize mohou přispět
k tomu, aby rekonstrukce
i novostavby měly takový charakter,
který nám bude dělat radost, aby
doprava v obci nebyla pro zlost
a abychom dokázali projednat
s místními rezidenty veřejné stavby
jako školky, školy, hřiště nebo
zařízení pro seniory.
Koronavirus bohužel zasáhl
i zpracovatelský tým CCEA MOBA,
a proto se uvedení participace
posunulo až na další měsíc. V příštím
čísle vám představíme Yvette
Vašourkovou a Igora Kovačeviće

rostor u klánovického nádraží
prošel před lety částečnou obnovou
při rekonstrukci trati a nádraží,
ale vše zůstalo jen v půli cesty.
Veřejný prostor mimo nádraží
je tu nehezký, asfaltové povrchy
v mizerném stavu, autobusy
zastavují u bariérových zastávek.

Zároveň se tu připravují velké
investice, které bychom rádi ovlivnili.
Které to jsou? Praha bude muset do
pár let zrekonstruovat most přes trať,
zřejmě i s křižovatkou u zastávky
Smiřická. Správa železnic pak
pravděpodobně bude prodlužovat
nástupiště kvůli tomu, že na naší trati
začnou jezdit delší vlaky. Zároveň
Praha usiluje o to, aby zastávky MHD
byly pohodlné, bezbariérové a hezké.
Cílem klánovického projektu bude
jednak navrhnout a v etapách

uskutečnit přestavbu přednádražního
prostoru tak, aby byl hezký a funkční,
jednak půjde o vzorový projekt, jak
by podobný přestupní bod Pražské
integrované dopravy měl vypadat.
Čekají nás hezké věci, zůstaňte
naladěni na tento informační kanál!

Návrh změn
dopravního
značení
V klánovických ulicích
je někde tolik dopravních
značek, že připomínají
spíše dopravní hřiště.

T

aké jste si toho všimli? Je to
nepřehledné a zároveň nebezpečné,
protože v takovém místě řidiči často
zapomínají na obecná pravidla
provozu, jako je přednost zprava.
Radnice proto zadala u dopravního
projektanta Ing. Květoslava
Syrového studii, která navrhne
revizi dopravního značení.
Cílem je ušetřit značky, sjednotit
a zpřehlednit dopravní režimy,
zlepšit legální průjezdnost ulic
pro cyklisty, navrhnout opatření
proti rychlé jízdě v obytných
zónách, připravit realizaci tzv.
školní ulice u Masarykovy základní
školy a udělat vše pro plynulost
a bezpečnost veřejné dopravy.
I tým pana projektanta byl dočasně
paralyzován koronavirem, proto bližší
informace budou v příštím čísle.
Petr Vilgus, tajemník úřadu
DUBEN 2021

5

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zprávy z úřadu

Solidarita
s utiskovanými

„V

ycházíme z toho, že web MČ
vzniká pro občany za veřejné peníze,
a proto by údaje měly být volně
k dispozici ke sdílení pro každého
uživatele,“ říká Petr Vilgus, tajemník
úřadu. Na základě této změny
jsme byli informováni Národní
knihovnou ČR že klánovický obecní
web byl zařazen do pravidelného
sběru dat, tzv. webarchivu. Ten
zaručí uchování zveřejněných
klánovických informací i v případě,
že by náš web byl někdy zcela
změněn nebo vymazán.

Klánovický
podcast

P

Další novinkou je
seriál rozhovorů
s klánovickými
osobnostmi.

rvním hostem paní starostky
Zorky Starčevičové, která rozhovory
moderuje, byla v pátek 5. 3. 2021
zástupkyně ředitele Masarykovy
základní školy a místní kronikářka
Jolana Fuchsová. Dalšími hosty
v březnu byli starosta Sboru
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Klánovice se opět
připojily k symbolické
podpoře ochrany
lidských práv Tibeťanů
a obyvatel Číny.

B

arevnou tibetskou vlajku
na budově úřadu MČ Praha
‑Klánovice vyvěsili dne 10. března
2021 starostka Zorka Starčevičová
a předseda kontrolního výboru
ZMČ Karel Loucký. Letos poprvé
zavlála tibetská vlajka i nad budovou
Senátu PČR.

Nová štěpka
na hřišti
Po dvou letech provozu
bylo nutné doplnit
měkký a bezpečný
podklad na fitness hřišti
v Medinské ulici.

Nezapomeňte
se „sečíst“

Jubilanti

S

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

Sčítání obyvatel, domů
a bytů začalo o půlnoci
z 26. na 27. března 2021.

JUBILANTI
DUBEN 2021
Anna Uggéová
Věra Černá
Hana Pourová
Jan John
Věra Pištěková
Pavel Šťastný
Jiří Kroužil
Adéla Doležalová

M

ěstská část proto obnovila
vrstvu kvalitní štěpky bez kůry
a hřiště je zase jako nové. Na
tomto hřišti i na všech dalších
veřejných prostorách stále platí:
Noste respirátory a udržujte
bezpečnou vzdálenost. Děkujeme
za ohleduplnost k ostatním!

Vykácené
stromy budou
nahrazeny
V Medinské ulici mezi
bytovkami byly na
základě dendrologického
posouzení označeny
a vykáceny tři smrky
a jedna bříza.

H

lavními důvody kácení byla
odborně prozkoumaná provozní
bezpečnost a zdravotní stav. Ztráty
budou na podzim nahrazeny
novou výsadbou zejména listnatých
stromů, které mají šanci obnovit
příjemné a krásné prostředí.
Více v příštím Zpravodaji.

FOTO: K Y T I C E – B R U N O G L A T S C H / P I X A B A Y ; H Ř I Š T Ě : S T U D I O M A R C U S , P E T R V I L G U S ; L I D É : F R E E P H O T O S / P I X A B A Y

Webové stránky
městské části Praha
‑Klánovice jsou nově
zveřejňovány pod
svobodnou licencí
Creative Commons.

dobrovolných hasičů a vedoucí
kroužku mladých hasičů Martin
Žebro a Petr Vilgus, tajemník úřadu.
Rozhovory budou pokračovat vždy
v pátek v podvečer a poslechnout si je
můžete na facebooku a webu městské
části. Pokusíme se najít způsob, jak
alespoň části rozhovorů přenést do
tištěné podoby ve Zpravodaji.

F O T O : W E B M Č ; M E D I N S K Á : S T U D I O M A R C U S ; T I B E T: FA C E B O O K M Č ; H Ř I Š T Ě : P E T R V I L G U S

Dobré zprávy
o našem webu

Zprávy z úřadu

P

ovinnost platí pro všechny,
včetně cizinců s dlouhodobým
pobytem. Můžete postupovat
jednoduše a bezpečně online,
nebo budete muset vyplnit listinný
sčítací formulář. Veškeré informace
najdete na webu Scitani.cz nebo
na vybraných pobočkách České
pošty a krajských správách Českého
statistického úřadu.

Hřiště v lese:
potěšte se!
Dvě dětská hřiště nám
3. března 2021 předala
firma Lefay s.r.o.
Najdete je v lese u tzv.
vojenské asfaltky.

P

Nové narcisky
vítají jaro
V zelených pásech
na Slavětínské jsou
od loňského podzimu
zasazeny stovky cibulek
různých druhů narcisů.

A

stronomické jaro letos začalo
20. března v 10:37. A co na to
klánovické narcisky? Jděte se
podívat!
Informace z Klánovic
připravila Zita Kazdová

rojekt vznikl díky finančnímu
přispění ve výši 711 703 korun
od Nadace pro obnovu a rozvoj
Dr. Ing. Michala Voráčka. Díky
souhlasu Lesů ČR a Lesů hl. m.
Prahy byla hřiště umístěna na jejich
pozemcích. Děkujeme. Přístup je
pohodlný jak na kole, tak pěšky.
Hřiště začala sloužit už v této
komplikované době. Slavnostní
otevření si necháme na dobu, až
to epidemiologická situace dovolí.
Rádi vás pak pozveme a o termínu
budeme informovat.
Zorka Starčevičová

I

Napsali nám

njekce se nebojíme,
covidu se ubráníme!
Pozitivně naladěni a potěšeni
přítomností naší starostky, která
po celou dobu očkování nám
seniorům byla oporou, odcházeli
jsme s „vakcínou“. Seniorské
velké díky za zajištění očkovací
akce. Za prostory, zdravotnický
personál atd. Poděkování patří
Mgr. Starčevičové a MUDr. Bekovi.
Z dopisu paní Kolaříkové,
klánovické občanky

DUBEN 2021
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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Komise pro životní prostředí

BIO VOK KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Navrhli jsme a připravili
dvě informativní cedule

SOBOTA 10. 4. 2021
9:00–12:00
l Lovčická x Malšovická ul.

Městská část zadala výrobu a cedule by měly být
umístěny v první polovině letošního roku.

VOK KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
SOBOTA 24. 4. 2021
9:00–13:00
l Přímské náměstí
l Všestarská x Jeníkovická ul.

NEBEZPEČNÝ ODPAD A
POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ
ČTVRTEK 22. 4. 2021
17:40–18:00
l Votavova ul. (u nákupního
střediska)
18:10–18:30
l Krovova ul. (u rest. Katalpa)
18:40–19:00
l Šlechtitelská x Libčanská ul.

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

P

rvní cedule by měla být umístěna
tam, kde se opakovaně vyskytují
nelegální skládky bioodpadů.
Informuje občany o tom, že
skládkování mimo místa k tomu
určená je zakázané, pod pokutou až
75 000 korun. Současně informuje,
kam je možné rostlinný odpad ze
zahrad bezplatně uložit.
Druhá cedule by měla být
instalována na okrajích
Klánovického lesa s apelem na
návštěvníky, aby se zde chovali
s úctou a respektem k rostlinám
i zvířatům, udržovali pořádek
a neodhazovali odpadky.
Pro většinu z nás je samozřejmé
chovat se v lese tiše a neničit vše
kolem sebe. Bohužel se však mezi
návštěvníky najdou tací, kterým je
potřeba připomenout, že pokud si
chceme kolem sebe udržet krásné

a zdravé prostředí, musíme se podle
toho chovat. A o lese, ve kterém
jsme všichni pouze na návštěvě, to
platí dvojnásob.
Zdeňka Bubeníková, KŽP

Prosíme, udržujte pořádek!

l

DĚKUJEME,
ŽE CHRÁNÍTE NAŠE
PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ
Č Á S T
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Neoprávněné založení skládky a odkládání odpadů mimo vyhrazená místa lze postihnout pokutou až do výše 50 000 Kč.
Neoprávněný zábor veřejného prostranství dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona 251/2016 Sb. – lze postihnout pokutou až do výše 75 000 Kč.
PŘESTUPKY PROTI UVEDENÝM ZÁKONNÝM POVINNOSTEM LZE OZNÁMIT MĚSTSKÉ POLICII  156, POLICII ČR  158,
ÚŘADU MČ PRAHA-KLÁNOVICE  281 962 264 a 281 960 216.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE UDRŽOVAT KLÁNOVICE ČISTÉ!
PRAHA-KLÁNOVICE

Co je Klánovická spojka

P R A H A- K L Á N OV I C E

NA DEPONII MČ VE SMIDARSKÉ ULICI
DO KONTEJNERU NA BIOODPAD BIO VOK
NEBO OBJEDNAT KONTEJNER ÚŘADU

MĚSTSKÁ ČÁST

edná se o aktualizovanou, nově
doplněnou, rozšířenou dokumentaci.
K dokumentaci záměru se nyní
může vyjádřit široká veřejnost.

RESPEKTUJTE LES
A VŠE, CO V NĚM ROSTE A ŽIJE

za poplatek na čísle 603 578 405 a 605 272 413.
Klánovičtí občané nad 65 let
věku mohou požádat klánovickou
radnici o dotované bezplatné
přistavení kontejneru na rostlinný
odpad ze zahrad.
Zdroj: ÚMČ

J

Odpadky, i nalezené, vyneste prosíme z lesa
a odhazujte je do odpadkových košů.

rostlinný odpad ze zahrad lze odložit pouze
l

Je zveřejněno celkové hodnocení dokumentace
„Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí“
(tzv. velká EIA) k dopravní stavbě Klánovická spojka.

PŘÍRODNÍHO PARKU KL ÁNOVICE - ČIHADL A

ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ
l

Klánovická spojka – EIA

VSTUPUJETE
DO KLÁNOVICKÉHO LESA

M Ě S T S K Á

Zásahy hasičů
KONEC ÚNORA
A ZAČÁTEK BŘEZNA 2021

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

SOBOTA 24. 4. 2021
9:00–12:00
l Přímské náměstí

Důležité

F O T O O D P A D Y: A R T U R Z I M / P I X A B AY

Odpady aktuálně

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Klánovická spojka je součástí
projektu zahrnujícího tři obrovské
dopravní stavby: mimoúrovňovou
křižovatku na dálnici D11 Beranka,
Hornopočernickou spojku (tzv.
Východní obchvat) vedoucí
na silnici II/611, a Klánovickou
spojku vedoucí na Slavětínskou
do prostoru mezi Klánovicemi
a Šestajovicemi (někdy nazývaná
Jižní tangenta).

Co (ne)chtějí Klánovice

Městská část od počátku požadovala
řádné a podrobné vyhodnocení
vlivu stavby na životní prostředí,
dopravní zatížení a život obyvatel,
viz Zpravodaj 7-8/2019.
Záměr ve stávající podobě odmítlo
klánovické zastupitelstvo dne 16. 12.
2019. Možnost stavby podmínilo
výstavbou související dopravní

infrastruktury, která by Klánovicím
dopravně odlehčila. Konkrétně
se jedná o stavbu 511 – tzv.
Běchovickou křižovatku na obchvatu
Prahy v úseku od D1 po Běchovice,
o přeložku I/12 – tzv. Obchvat
Újezda a o přeložku II/101 – obchvat
Úval, Jiren a dalších obcí na současné
silnici č. 101.

Kde najdete informace

Podrobné informace najdete na webu
praha‑klanovice.cz, proklikem na
„Městská část“–„Aktuality“–„Opět se
probudil projekt...“
K záměru stavby v roce 2019 posílaly
připomínky i sousední městské části
a obce, spolky a občanské organizace.
V nejbližším okolí např. spolek
Šestajovice pro život nebo Újezdský
STROM, informace najdete na jejich
webových stránkách.
Datum, do kdy je možné se vyjádřit,
se řídí od data vyvěšení v hl. m.
Praze. Termín pro vyjádření se
tedy posouvá z původně ohlášeného
12. 4. na 17. 4. 2021. Zita Kazdová

V uplynulém období,
s ohledem na mimořádná
opatření vlády, byl pro
naši jednotku ve znamení
pohotovostí.
Pohotovost se slouží
v minimálním počtu
1+3 na zbrojnici po dobu 24 hodin
od 7:00 do 7:00 následujícího
dne. Při pohotovosti je jednotka
povinna vyjet do 2 minut od
vyhlášení poplachu. Pohotovost
jsme drželi ve dnech 19. a 28.
února, 5. a 14. března.
l 19. 2. ve 12:07 byla jednotka

vyslána na likvidaci ropné látky
do ulice Novopacké.
Téhož dne v 15:47 byla jednotka
vyslána do ulice Slavětínské
k dopravní nehodě motocyklu
a osobního
automobilu se
zraněním. Na
místě členové
jednotky provedli nezbytnou
předlékařskou první pomoc,
zajistili místo nehody a řídili
dopravu. Po příjezdu lékaře
pacienta předali ZZS. Po odvozu
pacienta jednotka provedla úklid
vozovky a místo předala Policii
ČR. Na základnu se vrátila po
dvou hodinách.
l 14. 3. v 10:53 byla jednotka

vyslána do ulice Hruškovské,
kde jsme spolu s HZS Praha
otevřeli byt v rodinném
domě na žádost Policie ČR
a provedli průzkum objektu.
V 11:35 se jednotka vrátila na
základnu.
S nastupujícím jarem
připomínáme zákaz spalování
listí a jiného odpadu a zákaz
rozdělávání ohňů v lese.
Bc. Pavel Jaroš, velitel jednotky
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V E Ř E J N Ý P R O S TO R

„Hlavní“ dubnové svátky jsme
zmínili v loňském Zpravodaji
4/2020. Letos připomínáme:

Klánovický trh znovu zrozený
vracet. Bude to hodně práce. Trh se
musí vybudovat od základů, z nuly,
ale je to i šance postavit ho pevnější,
odolnější a věřím, že i lepší.

Výběrové řízení na
provozování farmářského
trhu v Klánovicích vyhrála
paní Hana Michopulu.

P

7. DUBNA SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ
Zejména za současné situace
je apel tohoto svátku velmi
naléhavý. Za své zdraví
zodpovídáme zejména my sami!
Rozumný pohyb, rozumná strava,
spánek, práce i odpočinek, péče
o své okolí, o vztahy s lidmi
i s přírodou a radost ze života,
to je příspěvek každého z nás ke
Dni zdraví. Velké poděkování
posíláme dnes všem lékařům,
sestrám a pracovníkům ve
zdravotnictví. Jejich práce
a neuvěřitelné nasazení nás
všechny už rok vytahuje
z velkého průšvihu. Děkujeme!
VELIKONOCE slavíme v prvním
dubnovém týdnu: Zelený čtvrtek
1. dubna, Velký pátek 2. dubna,
Bílá sobota 3. dubna, Hod Boží
velikonoční 4. dubna.
Pomlázka je v pondělí
5. dubna. Zita Kazdová
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o 11 letech, kdy první trh
v Klánovicích spoluzakládala, nyní
přichází s novým, komunitním
a otevřeným projektem.
Farmářské trhy v Klánovicích
budily v minulém roce vášně
zejména na sociálních sítích. Jak
jste se s tím vyrovnala?
Konec trhů mě hodně mrzel
a rozladil. Byla jsem u jejich začátku
a cítila jsem to jako ztrátu pro
Klánovice. Podrobnosti znám,
ale nepřísluší mi to komentovat.
Vyrovnala jsem se s tím tak,
že jsem se rozhodla pomoci.
Jaká byla vaše motivace?
Naše čtvrť byla před 11 lety
prvním místem v Praze, kde
se znovuobnovené trhy konaly,
ostatní nás následovali. Tradice
vznikla tady a patří sem. Pro místní
je to zásadní místo k setkávání.
Bolestně by chybělo. Věřím na sílu
komunity. Pokud se posilují vztahy
v místě, kde žijeme, má to násobný
vliv na kvalitu našeho vlastního
života. Užíváme si výsady tady bydlet
a myslím, že je potřeba místu něco

Se svým projektem jste zvítězila
ve výběrovém řízení na provoz
trhů od letošního roku. Na jaké
spolupráci se s vámi MČ dohodla?
Na pětiletém spolupořádání trhu
a úlevě na nájemném v prvních
dvou letech. Nové farmáře
a prodejce teď získáme jedině,
pokud nabídneme výhodu nižšího
nájmu. Přinejmenším letos je proti
nám i covid. O nějaké výdělky po
velkou část tohoto období nepůjde.
Bez podpory by se ale trh na nohy
nepostavil.
Jaké jsou hlavní body vašeho
projektu?
Kromě prodeje lokálních sezónních
produktů by měl přinést přesah.
Chci vyhradit dny pro food
festivaly, výměnný prodej knih
nebo přebytečných věcí.
Chystají se workshopy o jídle, jak
šetřit, fermentovat, kompostovat.
Je potřeba zajít ještě dál v kontrole
produkce v místě pěstování
a ovlivňovat pěstební plány prodejců.

HANA MICHOPULU

R ozhodla se, že pro lepší

jídlo ve své zemi udělá cokoli
bude třeba. Nejprve psala do
novin a časopisů a pak založila
Apetit, časopis podle kterého se
dá vařit. Objevila a obnovila tradici
farmářských trhů. Otevřela bistro
Sisters specializované na chlebíčky.
Vydává kuchařky a je neustále na
cestě za dobrým a kvalitním jídlem,
jak si předsevzala. michopulu.cz

F O T O : Z E L E N I N A – D E V O N B R E E N / P I X A B A Y; J A B L K A – L A R I S A K O S H K I N A / P I X A B A Y

uto rubriku jsme zavedli
přesně před rokem. Od března
2020 se totiž kvůli pandemii
covid‑19 přestaly konat sportovní,
kulturní i komunitní akce a jejich
zákaz trvá doposud. Alespoň
v Mozaice svátků jsme si proto
začali připomínat zajímavá data
a události. Doufejme, že již brzy
se život z online prostoru bude
moci vrátit do reality. Mozaiku
svátků pak vystřídají pozvání do
Klánovic a okolí. Těšme se.

Kde jste se inspirovala tentokrát?
Skloubit soukromé podnikání
s komunální sférou má svá úskalí.
Dlouho jsem hledala ideální model.
Našla jsem ho ve Španělsku, kde
trh jako značka patří městu, tzn.
pronajímateli. Firma, která trh
provozuje, do něj vrací předem
určenou část výdělku jako investici.
Je to docela prosté. Trh tím pádem
nepatří nájemci, není pohyblivý.
Znamená to například, že budeme
investovat do mobiliáře a dalšího
vybavení, včetně vizuální identity,
a na konci vše předáme městu

pro příštího provozovatele, spolu
s knowhow k pokračování tradice.
Co říkáte na okolní trhy?
Práce v restauračním byznysu
mě naučila vnímat konkurenci
jako přínos a spolupracovat s ní.
Základem je ale hledět si svého
a pracovat, jak nejlépe umím.
Šestajovický trh je krásný vesnický,
Klánovice jsou zase noblesním
městem. Jde o jiné „produkty“
a přímou konkurenci tu nevidím.
Klánovický trh by měl tedy být
více komunitní a otevřený?
Ano, jeho podobu můžeme ovlivnit
všichni. Přeji si, aby nebyl dílem
jednotlivce, ale aby mu na svět
pomohla celá komunita. Bude pak
silnější a víc „náš“. Všichni se mohou
zapojit, a proto prosím klánovické
sousedy o názor v připojené výzvě.
I když nepůjde vyhovět všem
podnětům, záleží na otevření dialogu.
Za rozhovor děkuje
Zita Kazdová

Anketa

Jaký by měl být podle vás?

KLÁNOVICKÝ TRH
VÁŠ NÁZOR OVLIVNÍ JEHO PODOBU.
F O T O C O V I D : M A S U M A L I / P I X A B A Y; P R A H A . E U

T

Co vás zajímá

Co vás zajímá

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

Mozaika svátků

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Zapojte se. Právě teď!
l Co byste přivítali na Klánovickém trhu? l Co je pro vás osobně
nejdůležitější (suroviny na vaření, výrobky, občerstvení, program)?
l V jaké kvalitě? l Co naopak vůbec nechcete? l Kdybyste si
mohli vybrat, chodili byste na trh raději v pátek odpoledne nebo
v sobotu dopoledne? l Máte vlastní tipy na trhovce? l Chcete se stát
spolupracovníky trhu? l Máte jiná zlepšení?

NAPIŠTE NÁM:
ZPRÁVU emailem na adresu: info@klanovicky-trh.cz, nebo
DOPIS do schránky úřadu Městské části Praha-Klánovice označený
heslem „Klánovický trh“.

JAKÝ SI KLÁNOVICKÝ TRH SPOLEČNĚ UDĚLÁME, TAKOVÝ BUDE.

Covid-19 info
STÁLE NENÍ VYHRÁNO
Ať se cítíte zcela zdrávi, nebo
jste covid prodělali, nebo
jste již očkováni, dodržujte
základní opatření: dobře
těsnící respirátory, pečlivé
mytí rukou a omezení
sociálních kontaktů.
Je to zatím nejúspěšnější způsob
zabránění přenosu infekce
a vzniku dalších mutací.
Dodržujte též své venkovní
pohybové aktivity a nepřejídejte
se, obezita se zdá být rizikovým
faktorem pro těžší průběh
nemoci. Nepanikařte a buďte
vlídní ke svému okolí.
Do Zpravodaje pro vás vybíráme
důvěryhodné informace
o nemoci covid‑19. V minulých
číslech jsme vám doporučili:
l pravidelné pořady
biochemika prof. Jana
Konvalinky každý čtvrtek
od 10:34 na ČRoPlus (též na
mujrozhlas.cz a iRozhlas.cz)
l informační servis z Prahy
– Aktuální informace
ke koronaviru Covid‑19
a Informace k očkování proti
covid‑19 na praha.eu l základní
schémata Světové zdravotnické
organizace (WHO).
Dnes nabídku rozšiřujeme
o Iniciativu SNÍH, nezávislý
tým expertů, který v ČR
funguje od prosince 2020.
Jméno nese po epidemiologovi
Johnu Snowovi a je součástí
celosvětové vědecké aktivity
John Snow Memorandum.
SNÍH přináší srozumitelná
fakta a vyvracení dezinformací,
spojených s pandemií.
Stačí zadat do vyhledávače
„Iniciativa Sníh“ a internet
vám nabídne jejich webové
stránky a facebook.
Pevné zdraví svým čtenářům
přeje Klánovický zpravodaj
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O čem se mluví

O čem se mluví
Pavel Jaroš nebyl schopen vysvětlit.
Ulice, které jsou zde vybudovány
v klánovickém naturelu a jsou velmi
vzdušné a mají široké zelené pásy
z obou stran, se najednou podle slov
pana radního Pavla Jaroše budou
dělat pouze v nejmenší možné šíři?
Pane radní Pavle Jaroši, proč?

části k aktuálně zamýšlenému stavu.
Na některé dokumenty z jednání
o Přímském náměstí sever čekáme již
od července 2020. Vypadá to, jako by
se držel slov “Ptejte se, na co chcete,
odpovím, na co budu chtít.”
Věříme, že naše připomínky budou
brány v potaz a že se na naše otázky
dočkáme odpovědí alespoň ve
Zpravodaji.
Manželé Slezákovi
a Ivana Starčevičová

EXISTUJE URBANISTICKÝ
PLÁN?

J

ako obyvatelé Klánovic z okolí
Přímského náměstí již od roku 2020
sledujeme změny, které nám jsou
předkládány takzvanou salámovou
metodou. Krůček po krůčku, pomalu
a nenápadně, se mění původně
předložený plán, což nás velmi
znepokojuje. Kolik těchto změn
ještě bude? Co je cílem neustále se
měnícího záměru? A co vůbec mají
změny přinést obyvatelům zdejší části
Klánovic, potažmo všem obyvatelům
obce? Je záměr plánu pro občany
Klánovic přínosem?

CO DOSUD VÍME

Ke změnám na Přímském náměstí
dochází i proto, že se změnili vlastníci
pozemků a tyto pozemky musí,
respektive přesněji s ohledem na
charakter změn dělají vše proto, aby
měli co nejlepší přístup k veřejným
komunikacím.
Nejprve šlo, podle slov pana radního
Pavla Jaroše, “jen” o přeložení potoka,
protože povodí Labe nesouhlasí s jeho
zatrubněním. Přeložkou koryta
potoka prý vznikne širší prostor pro
možný rozliv vody v případě záplav
12
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a je škoda, že není k uvedené hrozbě
známo nic bližšího.
Obec, opět slovy pana radního Pavla
Jaroše, potřebuje rozšířit a zprůjezdnit
oblasti křížení ulic Malá Smidarská
a Libřická a ulici Libřickou dotáhnout
až na Slavětínskou. V současné
době je nejužší místo mezi pozemky
soukromých vlastníků údajně jen cca
1,5 metru a je průchozí.

PRŮCHODNOST ÚZEMÍ

V dané oblasti je dlouhodobě pěší
cesta, která vede okolo zadní části
kopce a je důležitá pro dostupnost
autobusové zastávky Přímské
náměstí. Pěší cestu využívají jak
obyvatelé zdejší části Klánovic, tak
obyvatelé přilehlých Šestajovic. Pane
radní Pavle Jaroši, jak bude tato
situace řešena?
S průjezdností ulice Libřická až na
Slavětínskou nemá nikdo nejmenší
problém, problémem je, že je naprosto
nepochopitelné, proč není ulice
Libřická v oblasti Přímského náměstí
koncipována ve stejné šíři, jako
zbytek Libčické směrem ke koupališti.
Co tomu brání, nám pan radní

KOPEC, KAM CHODÍ
DĚTI SÁŇKOVAT

Parcela soukromého vlastníka
sahá až k “patě “ kopce ze strany
od zastávky autobusu. Nebude
současnému a případným budoucím
vlastníkům kopec vadit? Jak dohodla
obec v memorandu zachování
kopce se soukromým vlastníkem
navazujícího pozemku? Můžeme
se v budoucnu dočkat požadavku
ze strany jakéhokoliv budoucího
vlastníka o zlikvidování kopce? Kde
a jak má obec domluveno, že k tomu
nemůže dojít?

Má městská část urbanistický
plán pro celé Přímské
náměstí?

ZÁVĚREM

Výše uvedené otázky nás napadají při
změnách, které se začínají konat na
Přímském náměstí, čím dál tím více
se zdá, že je vše řešeno “za pochodu”
ze strany městské části. Tento dojem
je čím dál tím silnější, protože pan
radní Pavel Jaroš neodpovídá na
naše dotazy a jen slibuje, že nás bude
o všem informovat. Stanoviska jiných
vhodných subjektů jsme také neviděli,
například odborné a profesně
odpovídající vyjádření dalších členů
stavebních výborů nebo stanovisko
spolupracujícího architekta městské

F O T O : P O T O K – P E T R V I L G U S ; S Á Ň K O V A C Í K O P E C – S T U D I O M A R C U S ; FA C E B O O K

Dnes pokračujeme příspěvkem občanů, ve kterém
se ptají: „Co nám přinesou a mají vlastně přinést
změny na Přímském náměstí, severní část?“

Příspěvek k Přímskému náměstí,
který do redakce Klánovického
zpravodaje poslali místní občané,
je plný otázek. Shrnuli jsme je do
tří základních okruhů a městskou
část jsme požádali o rychlé
odpovědi ještě do tohoto čísla
Zpravodaje:

FOTO: STUDIO MARCUS

Přímské náměstí

DÍL
TŘETÍ

Uvědomuje si předkladatel, že
v uvedené lokalitě je poslední větší
prostor, který využívají obyvatelé obce
k pořádání veřejných venkovních
akcí, například “čarodějnic”, děti zde
v zimně sáňkují, hasiči zde pořádají
akce pro děti a nikdo z místních si
nikdy na nic nestěžoval?

MČ má plán pro Přímské náměstí
v rozsahu potřebném pro vytvoření
nové komunikace, vedené po
severním okraji plochy. Na náměstí
je stále platný územní plán z roku
1998, který předpokládá zčásti
veřejnou zeleň, zčásti tzv. veřejné
vybavení. Z minulosti je tu uvedena
veřejně prospěšná stavba – mateřská
školka, případně jiná občanská
vybavenost. Nejedná se ale o aktuální
projekt, spíš výhled do budoucnosti.
Ani komunikace na severu náměstí
v tuto chvíli nebude realizována,

Šestajovický potok na Přímském náměstí.

pouze se připravuje rezerva obecních
pozemků v takovém rozsahu, aby tu
v budoucnu mohla komunikace vést.

Bude zachována průchodnost
území např. na autobusovou
zastávku?
Na přelomu února a března
2021 nechal soukromý vlastník
pozemků na náměstí vyměřit nové
koryto Šestajovického potoka
tak, aby všechny záměry v území
byly realizovatelné. Radní se
zúčastnili prezentace vedení potoka
a diskutovali o věci s majitelem
sousedních pozemků. Z jeho strany
bylo deklarováno, že průchod
k zastávce zůstane zachován.

Je zaručeno zachování
sáňkovacího kopce
a prostoru pro konání
veřejných venkovních akcí
i v budoucnosti?
S kopcem se žádná změna odehrát
nemá. Kdo toto místo zná, ten
ví, že na severozápadní straně
začíná potrubí zatrubněného
Šestajovického potoka. Jedinou věcí,
která zde proběhne, bude úprava
nátoku do stávající zatrubněné části
potoka, prořezání a úklid místa.
Za odpovědi děkujeme a v tématu
budeme pokračovat.
Přímské náměstí je součástí
cyklu Klánovického zpravodaje
o urbanismu „Jaké budou Klánovice
v roce 2030“. V listopadu 2020
jsme zveřejnili úvodní informace
a rozhovory, které přiblížily
urbanistické plány na Přímském
náměstí. V březnu 2021 shrnul
aktuální situaci a jednání městské
části Bc. Pavel Jaroš, radní, který má
na starosti územní rozvoj.
Zita Kazdová

Co se děje na síti

P

okud patříte k návštěvníkům
facebookových skupin a stránek,
v nichž je reflektováno klánovické
dění, museli jste si všimnout
pozoruhodného jevu.
Téměř v každé důležitější
debatě nechybí skupinka lidí,
kteří chtějí mít elektronické
klábosení jaksi pod kontrolou.
A často i za každou cenu.
Jak snadno vzbudit jejich zájem,
třeba na Klánovickém politickém
kolbišti? Stačí nastolit téma,
které je jim nepříjemné. Anebo
projevit názor, se kterým oni
nesouhlasí nebo mu zjevně
nerozumí. To se pak dějí věci!
Vůbec je nezajímá, že očekáváte
věcné argumenty, kultivované
projevy, srozumitelné věty
a intelektuální obohacení.
Kolektivně na vás vlítnou, vychrlí
osobní útoky a zabíhavými tlachy
mimo téma zkouší zničit původní
záměr. Ještě víc je rozčílíte, když
diskuzi suše vrátíte k podstatě
věci a trváte na slušných
a konkrétních reakcích. Při
každé takové zkušenosti mívám
silné pochopení pro lidi, kteří se
popisovanému prostředí vyhýbají.

Přesto tvrdím, že komunikační
zóna sociálních sítí je skvělý
vynález. Jen bychom ho měli
lépe využívat. Například k šíření
subjektivních očekávání, která
se týkají budoucnosti Klánovic.
Čas letí, za pouhý rok a půl
se uskuteční komunální volby.
A víte, co nastane, když veřejný
prostor ovládnou místní virtuální
šílenci?
Jiří Karban
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Představujeme

Klánovice před 30 lety

ROZHOVOR
S JANEM
GRÜNWALDEM
Po rekonstrukci budovy, piánu a knihovničce
v čekárně, potravinách Žabka a Bistru Bazar, svítí na
peron našeho nádraží okna s nápisem Nádražní.

N

ázev nové občerstvovny
evokuje až hrabalovské pábení.
A ačkoli má interiér zcela moderní
a funkční vybavení, jakási příjemná
nostalgie a kouzlo je v atmosféře
Nádražní Klánovice přesto cítit. Šéfa
občerstvovny, pana Jana Grünwalda
jsme se tedy na jeho podnik vyptali.

Řekla bych, že nejste typický
hospodský. Proč tedy bistro? Proč
Nádražní? Proč Klánovice?
Opravdu nejsem typický hospodský.
Ani kavárník. Moje profese je úplně
jiná. Ale když jsem jezdil z nádraží
Klánovice do Prahy, tak mi přišlo
líto, že je prázdné a bez života. Ještě
před tím, než Správa železnic začala
vypisovat výběrová řízení, jsem
přemýšlel, co by se s tím dalo udělat.
Několik let nápad zrál a v průběhu
doby jsem se seznámil s Pepou
- Josefem Krejbichem, který je
zkušený hospodský. A společně jsme
nápad dotáhli do konce. Dlouho
14
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jsme hledali název a pak jsme si
řekli, že oba vyslovíme první, co nás
napadne. A padlo slovo „Nádražní“.
Nejsme typická kavárna, restaurace,
nebo bistro. Ráno chceme vyjít vstříc
všem, co spěchají na vlak. Přes den

„

Ráno chceme vyjít
vstříc všem, co spěchají
na vlak. Přes den se
u nás staví ti, kteří jdou
kolem na procházku.
A večer nabídneme
příjemné posezení
na setkání s přáteli.

“

Lidé z Nádražní, zleva: Tomáš, Iveta a Jan.
Foto str. 15 nahoře: Obslouží vás
také milá slečna Ema.

Pokračujeme v listování starými novinami
i v letošním roce. Co se psalo v Klánovických
novinách počátkem roku 1991?
máme od malé české firmy, od
které máme také ty skvělé horké
čokolády s mnoha příchutěmi
a také horké a studené limonády.
Pečivo bereme od pana Kollingera.
Trička s mašinkami od úžasné firmy
Locomotif. Abychom těch strojů
neměli málo, tak jsme se rozhodli
nabízet také překrásně balené
čokolády s obrázky Škodovek,
Jaw a mašinek. A ještě bych chtěl
zmínit vína z moravských Čejkovic
od pana Konečného.

Nabídka dobrot je lákavá už při
pohledu do výlohy. Na co byste
naše čtenáře pozval?
Pozval bych je hlavně k nám
dovnitř. Nabídka je hodně široká,
takže přes výlohu není ani celá
vidět. Nabízíme jídlo na celý den,
od snídaně po večeři. Máme moc
šikovného kuchaře, jeho burger je
krásně šťavnatý. Kdybych mohl,
tak si ho dávám k obědu i k večeři.
Skvělé jsou i koláčky od pana
Kollingera. Na víkendy chceme
mít pravidelnou nabídku dalších
sladkostí. Snažíme se vyjít vstříc
všem – těm, co mají rádi pořádné
maso, i těm, kteří si dají s chutí třeba
salát z červené čočky. Všechno tohle
zatím nabízíme „do ruky“, snad
brzy si budete moci u nás i sednout
a všechno vychutnat hezky v klidu.
Otevírali jste uprostřed
nouzového stavu a za přísných
restrikcí. Jak to zvládáte?
Ranní pohled na nástupiště je
často smutný. Vzít si s sebou
ráno kávu do vlaku taky pořádně
nejde. S nadějí vyhlížíme vlak,
který přiveze první cestující bez
roušek... Nabídku se od začátku
snažíme postavit na zajímavých
dodavatelích. Pepa má dlouholeté
zkušenosti se sládky z Kytína
a Čížové. Naše „Nádražní“ pivo
už dlouho nabízí naše spřátelená
restaurace Kampárium. Kávu

FOTO: STUDIO MARCUS; ARCHIV TOMÁŠE RUDY

nový podnik na starém nádraží

se u nás staví ti, kteří jdou kolem na
procházku. A večer – až to situace
dovolí – chceme nabídnout příjemné
posezení na setkání s přáteli. A proč
Klánovice? Jsem kluk, který vyrostl
na chatě v Újezdě ještě v době, kdy
byl daleko za Prahou. K Praze se
připojil až v roce 1974, a to už jsem
skoro chodil do školy. Rád jsem
chodil s tátou na Štamberk „koukat
na mašinky“. Od toho taky pramení
moje láska k železnici. Tu máme
společnou s Pepou.

FOTO: STUDIO MARCUS

NÁDRAŽNÍ KLÁNOVICE:

Nádražní Klánovice asi nebude
„jen“ občerstvovna. Na co se
mohou těšit místní i návštěvníci
Klánovic, až pandemie skončí?
Už aby to bylo! Máme rádi, když se
u nás lidi baví, když jim můžeme dát
víc, než jenom něco do žaludku. Až
se otevře, tak budeme pořádat večery
se zajímavými hosty. S hudebníky
nebo s lidmi, kteří mají co říct.
Na to se moc těším a s prvními už
jednáme. Náš burger byl už ochutnat
moderátor a zpěvák Láďa Hron,
který s kapelou The Drops, ve které
hraje na kytaru můj syn, připravil
báječný koncert pod názvem The
Queen – průřez hudbou jedné
z nejlepších kapel co znám. S touto
hudbou, i když v menším, se setkáte
i u nás. Klavír u nás zahálet nebude.
Pro návštěvníky Klánovic chceme
vytvořit opěrný bod, kde najdou
informace o tom, co je zde k vidění,
kam zajít. Už dnes radíme spoustě
lidí, kterým směrem se v lese vydat.
Chceme to postupně podpořit
i informačními materiály a mapami.
Na tom spolupracujeme s tvůrci
naučných stezek Lesních galerií.
Za rozhovor děkuje
a spokojené zákazníky přeje
Zita Kazdová

Vznik Československé
strany lidové

V prvním čísle novin představil
pan Karel Tichý místní pobočku
Československé strany lidové,
jejímž byl předsedou. Vysvětlil,
jak v době společenských změn
spojených s „koncem vlády jedné
strany“ vyzval kardinál František
Tomášek věřící občany k větší
politické aktivitě například
právě v řadách ČSL (později
přejmenované na KDU-ČSL). A jak
se podařilo založit místní pobočku
této strany jako první protiváhu
monopolu komunistické moci.
Bohužel, krátce poté Karel Tichý
zemřel, v KN na něj vzpomněl pan
Antonín Hendrych.

Sklad trhavin v lese skončil

Ve svém druhém čísle toho roku
podpořily KN odsunutí skladu
trhavin Vojenských staveb,
který spolu se svým ochranným
pásmem zabíral velký díl východní
části Klánovického lesa. Dnes
v objektech sídlí Útvar psovodů
Městské policie hl. m. Prahy a celý
les je přístupný návštěvníkům.

Porovnání obchodů

Ve třetím čísle srovnávala Jaroslava
Housková nabídku potravin
v prodejnách družstva Včela
(organizace, která v dobách minulých
vlastnila převážnou většinu prodejen
potravin v Praze) s nově vzniklými
drobnými soukromými obchody.
Srovnání tehdy vyznělo výrazně lépe
pro soukromníky. Po třiceti letech
vidíme, že většina drobných prodejců
potravin zanikla, vznikly velké
„markety“ na volných prostranstvích
v Újezdě a v Šestajovicích. Sortiment

je tam pestřejší a ceny vesměs nižší.
Jen ti, pro které může být problém
dopravit se „k sousedům“, dnes
musejí vzít zavděk zúženou místní
nabídkou.

Autobusem z Klánovic

V dalším autorském článku popisuje
Radan Huth problematické cestování
autobusem hromadné dopravy do
centra. Dnes je situace mnohem
příznivější – byla dořešena návaznost
na příměstské vlaky a rozšířena jejich
nabídka. Vedle linky přes Újezd
(původně 261, nyní 221) máme
i spojení přes Šestajovice (303).

Knihovnický duch
Anny Plechaté

Čtenářům se dostalo i pozvání
do místní knihovny, kterou tehdy
s velkým nadšením spravovala
v suterénních prostorách Místního
úřadu paní Anna Plechatá. Dnes
knihovna disponuje mnohem většími,
moderně vybavenými místnostmi ve
škole čp. 1, ale věřím, že dobrý duch
paní Plechaté se tam vznáší pořád.
Z Klánovických novin
1, 2 a 3/1991 vybral Tomáš Ruda
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AKTIVITY A KLUBY

Hydepark zastupitelů

KLÁNOVICKÝ TENIS

Informujeme
SVAZ TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH
Měsíc březen uběhl stejně, jako
čas od začátku letošního roku.
Pravidelný program se nekonal,
proběhla pouze výborová schůze,
byly vybrány členské příspěvky
a předběžné přihlášky na letošní
rekondiční pobyty. Přesná data
konání pobytů a cena budou
stanoveny po uvolnění poměrů
spojených s koronavirem.
V březnu proběhlo několik akci
spojených s očkováním
proti covidu. Děkujeme
vedení naší obce za
zajištění očkování doma.
Věřím, že nyní, na jaře
se celková situace aspoň trochu
zlepší a že se sejdeme alespoň na
společné procházce po Klánovicích
a v lese.
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice

Bílý sport v nelehké době
Byla to dlouhá a složitá zimní sezona. Pro všechny
z nás. Tenistům se to bohužel nevyhnulo. I když to
nedává moc logiku…

O

d každého jsem slýchával, že tenis
by měl být otevřený, když hrají dva na
dva na tak velkém prostoru a dokáží
se u toho dodržovat bezpečnostní
opatření. Bohužel žádná z nekonečného
seznamu žádostí tenisových svazů
o výjimku nebyla na ministerstvu zdravotnictví vyslyšena.

JARO JE HLAVNÍ TENISOVÁ SEZÓNA

Blíží se jaro, ptáci už nám to dávají znát. A jaro, to je pro tenisty hlavní
sezona. Všichni trénují dvakrát více než normálně, dospělí amatérští hráči
si užívají teplé tenisové večery na sluníčku a já se nejvíce těším na ranní
poezii, když už v osm ráno můžeme hrát na vyhřátém, skvěle nakropeném
kurtu v kraťasech.
Toto všechno, doufáme a věříme, zažijeme i letos. Nejednoho tenistu
už svrbí ruce a nemůže se dočkat, až to všechno vypukne, kurty budou
připraveny a opatření pomalu budou rozvolňovat.
I když zimní sezona byla pro všechny tenisové kluby
v České republice destruktivní, nehodláme se vzdát
a budeme bojovat. A to hlavně kvůli dětem.

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

DUBEN 2021

CO NÁS ČEKÁ

Těšíme se na jarní mistrovská utkání pod záštitou Českého tenisového
svazu, kde Tenis Klánovice reprezentuje ve všech věkových kategoriích.
V mnoha kategoriích, v té nejvyšší
pražské soutěži. Na podzim se opět
budeme snažit uskutečnit naše
amatérské turnaje dospělých, které
mají mnohaletou tradici. Budeme se na
vás všechny moc těšit.
Za tenisový oddíl
Tenis Klánovice
Filip Laža, www.tktola.cz

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

V

době koronavirové – a nejen
v ní – bychom neměli zapomínat
na nikoho, zvláště ne na ty,
kteří stojí jakoby mimo hlavní
proud zájmu. Třeba na děti
z dětských domovů. Jeden máme
v Klánovicích a jeho zřizovatelem
je hl. m. Praha. Možná zjistíme,
že potřebují naši pomoc. Nebo
si naopak odneseme zkušenost,
která je užitečná i pro dávno
dospělé: „Každý by si měl
procházet změnami, vzestupy
a pády, jen tak z nás může
růst člověk, který je připraven
do života dospělého člověka.“
Citujeme z eseje, který jsme
našli na webu Dětského domova
v Klánovicích, ddklanovice.cz.
Zita Kazdová

Cítíme a uvědomujeme si, že to může být do
budoucna velký problém. Dětem se sportovat nebude
chtít víc a víc. Už teď mi mnozí rodiče jistě dají za
pravdu. Bude to práce nadlouho, ale věřím, že pokud
přístup všech, kteří s dětmi pracují, bude podobný, dokážeme to. I dostat děti
zpět ke sportu a do formy, aby mohly prožívat kvalitní život.
Proto se budeme snažit pracovat na tom, aby od jara na tenise bylo vše
tak, jak jsme byli zvyklí. Už teď probíhají nábory dětí od 3 let a zájem
očekáváme opravdu velký. Tenis je jedním z bezkontaktních sportů na
čerstvém vzduchu a pro děti je tak v této době ideální.

FOTO OČKOVÁNÍ: STUDIO MARCUS; TENIS: ARCHIV TENIS KLÁNOVICE

JAK DOSTAT DĚTI DO FORMY

K zamyšlení

16

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Vážení spoluobčané, je za námi
12 měsíců, rok, jaký tady ještě
nebyl. Rok celosvětového vnímání
problému, který ohrožuje na
životě každého z nás, ať jsme
kdekoli. Svět se zastavil, není kam
se schovat a počkat, až se bouře
přežene. Dochází k polarizaci
společnosti, setkáváme se jak
s obrovským nasazením lidí
určitých profesí, kteří nezištně
pomáhají svým spoluobčanům,
tak i se škarohlídy. Minimalizujme
jejich vliv našimi pozitivními
aktivitami! I v této vypjaté
a frustrující situaci přijde 20.
březen, datum, kdy v letošním
roce začíná astronomické jaro.
Den otevírající náruč přírody:
objevují se první sněženky,
ptáci zpívají, sluneční paprsky
hřejí a rána nás vítají denním
světlem. Jaro je tady a atmosféra
vznikajícího života ovlivňuje
i nás. Vážení, buďme opatrní na
sebe, ohleduplní ke svému okolí

a radujme se i z maličkostí, vždyť
po každé noci přijde den a s ním
i slunce a radost!
—
Zdeňka BUBENÍKOVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za ČAS NA ZMĚNU

Tak nám v lese vyrostlo další dětské
hřiště. Tentokrát hned na kraji lesa
vedle ulice Mechovka. Řada rodičů
nadšeně přivítala, že hřiště je tak
blízko a není potřeba zbytečně chodit
příliš daleko do lesa. Dovolím si zde
trochu kritičtější pohled a názor,
který se příliš „nenosí“: je to podle
mne příslovečné nošení dříví do lesa.
Náš les skýtá nekonečné množství
herních i sportovních prvků, kde
mohou děti rozvíjet nejen svoji
představivost, sílu, vytrvalost, ale
mohou se i mnoho naučit o stromech
a rostlinách, mohou sledovat život
zvířat, ptáků i hmyzu. To je pak naučí
vnímat les jako celek, kde žije mnoho
obyvatel, ke kterým je potřeba mít
respekt a podle toho se i chovat. Co
však přinese dětem nové unifikované
hřiště a za ním další a další? Ano, je

to pohodlné, děti se na jednom místě
vyběhají a vykřičí a rodiče to moc
energie nestojí. Je to ale to nejlepší, co
jim můžeme v lese dát?
—
Veronika GOTTHARDT
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Covid‑19 nás připravuje o hodně
– o přátele, zdraví, práci, často
i o setkávání v rodině. O tom
se v souvislosti s omezením
sociálních kontaktů nejvíc mluví
– jak udržet tyto nejbližší vztahy.
Ale méně nápadně nám zmizely
ještě vztahy, sice na první pohled
ne tak patrné, ale důležitější,
než jsme si dosud uvědomovali:
Jsou to denní kontakty na hřišti,
v obchodě, v hospodě, v ranním
vlaku, ve společné kuchyňce v práci.
Potkáváme se tam s lidmi, kterým
neposíláme přání k vánocům
a většinou o nich ani mnoho
osobního nevíme. Je jich o hodně
víc než našich nejbližších a také od
nich získáváme širší okruh denních
informací. (Pokrač. na str. 18)
DUBEN 2021
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Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Jako bývalý člen dopravní komise
bych chtěl klánovické občany
18

DUBEN 2021

Covid‑19 přinesl mnohá omezení.
Jejich hlavním cílem je, abychom se
méně potkávali s lidmi kolem sebe.
Což jde proti lidské přirozenosti.
To není důvodem, aby se nařízená
opatření nerespektovala, a tak
přirozenost ukázněného občana si
hledá jiné cesty – a v dnešní době
co jiného, než sociální sítě. I pro
mě vzrostla jejich důležitost. A co
nevidím? I na těch velmi neutrálních,
slušných a věcných skupinách
převažují reakce na druhé lidi nad
věcnými komentáři. Projevuje
se tu jakási potřeba komunikace
pro ni samotnou. A ta je navíc
častěji polemická než vlídná, spíš
se vymezuje, než aby se snažila
rozumět. Přitom zkusit se vžít do

Ferdinand POLÁK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Prý se na zastupitelstvu všichni
jenom vzájemně hádáme, místo
abychom spolupracovali. Za sebe

Všichni koaliční zastupitelé podepsali
koaliční smlouvu. Lze se v ní
dočíst mimo jiné: „Veřejné zakázky
budou transparentně zveřejňovány
v dostatečném časovém předstihu,
který odpovídá rozsahu zakázky,
a to takovými formami, aby byla
informace o výběrovém řízení co
nejdostupnější pro každou firmu,

VÝŠE UVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ VYJADŘOVAT NÁZOR REDAKCE ZPRAVODAJE.

Informace z dopravy
POZOR NA ZMĚNY JÍZDNÍCH
ŘÁDŮ NAŠICH VLAKŮ
V souvislosti s výlukami při
modernizaci tratí dojde začátkem
dubna 2021 k úpravám jízdních
řádů vlaků PID.
S1: na linku jsou nyní převedeny
vlaky ze zkrácené linky S7 v úseku
Praha – Český Brod, nové budou
časové posuny jednotlivých vlaků.
S7: linka je nyní zkrácena o úsek
Praha hl. n. – Český Brod, nově
budou zrušeny posilové vlaky
v trase Praha hl. n. – Praha‑Radotín
v pracovní dny ráno a odpoledne.
Podrobnosti najdete na webu pid.cz.
Užitečné přestupní schéma mezi
vlaky a autobusy zůstává (zatím)
beze změn.
Zdroj: ROPID

Schéma přestupního uzlu

Nádraží Klánovice

trvalý stav – platnost od 15. března 2021
: směr Klánovice

221 Běchovice;
221
303
343

železniční stanice
Praha-Klánovice

Černý Most
Klánovice
Šestajovice;
Černý Most
Nehvizdy

ská

Naše městská část dosáhla velkého
úspěchu. Starostce a místostarostovi
se podařilo v Praze něco téměř
nemožného: nabídli našim občanům,
kteří si přáli být očkováni v místě
svého pobytu, nadstandardní bonus.
Patřím ke kategorii, která bude
muset ještě na vakcínu počkat, ale
umím si představit ten nepříjemný
pocit, nebo dokonce obecnou
nervozitu, která koluje kolem tématu
vakcinace. A umím si také představit,
jaká musí být alespoň částečná úleva,
když člověk ví, že je blízko svého
domova, že má víc než půlku cesty
za sebou a že brzy bude znovu chodit
po ulici jako svobodný člověk. Vím,
že onemocnění covid‑19 postihlo
mnohé z nás a v některých rodinách
si dokonce vybralo daň nejvyšší.
Těmto rodinám bych chtěl vyjádřit
upřímnou soustrast. Budeme na toto
hrozné období dlouho vzpomínat
a věřím, že si všichni budeme
vážit i malých věcí a zároveň toho
nejdůležitějšího co máme:
našeho života.
—

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Výstupní: 343

1 Praha Masarykovo nádraží
R41 Praha Masarykovo nádraží
1 Kolín
R41 Kolín

212 Nepasické náměstí

C

D

Výstupní: 212

Nádraží
Klánovice-sever

U Trativodu

; směr Kolín

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za ČAS NA ZMĚNU

Petr ŠAFRÁNEK

Sla
vět
ín

Karel LOUCKÝ

Giuseppe MAIELLO

která může zvažovat podání nabídky.“
A skutečnost? Naposledy 3. 2. 2021
RMČ přidělila zakázku v objemu 1,6
milionu Kč na odvodnění Rodovské
ulice, aniž by tato byla zveřejněna.
A není to poprvé.
Dále se tam lze dočíst: „Transparentní
zveřejňování výdajů placených
z rozpočtu Klánovic“ A skutečnost?
Vydrželo to 4 měsíce, pak to bylo
ukončeno s výmluvou na personální
nouzi. Nikoho na ekonomický odbor
však ÚMČ nehledá.
Je zřejmé, že koaliční smlouva je
jenom cár papíru, na který se
kašle. A to se tam také píše:
„Smluvní strany se zavazují, že
budou celé volební období
respektovat koaliční smlouvu…“
—

předkládá Franta nebo Pepa. Zajímá
nás jedině, jestli je ten návrh dobrý
nebo špatný. V tomto duchu budeme
pracovat i nadále.
—

rsk
á

Poté, co po celých Klánovicích je
vidět živelné parkování v rozporu
s pravidly silničního provozu
a slušností, bývám v poslední době
svědkem daleko závažnějšího
porušování dopravního předpisu.
Je jím průjezd jednosměrných ulic
v protisměru. Tento nový fenomén je
často vidět v ulici V Soudním okolo
školy, v Medinské od školky ke škole,
ve Smiřické, V Pátém, ale i v ulici
Axmanova, Nové Dvory a Ke Znaku.
Nejenom že je tato jízda riskantní, ale
je i v rozporu s pravidly silničního
provozu. Co asi řidiče k takovému
hazardu nutí? Ušetřený čas, ušetřené
deci pohonných hmot? Nevím, ale
nezákonnost by měla být stíhána.
Městská část řeší ve spolupráci
s odborníky redukci dopravních
značek. I toto je podnět k zamyšlení.
Nejsem zastánce jednosměrek,
myslím, že by bylo možné i jiné
řešení. Ale pokud jsou dopravně
označeny, musí být dodržovány.
Nebo se také čeká na nehodu
s vážnými následky?
—

i za všechny kolegy zvolené za ODS
mohu ujistit, že naše občasná kritika
vládnoucí koalice je vždy míněna
pozitivně a směřuje jen a pouze
k nápravě věcných chyb či dodržení
dříve daných slibů a dohod. Někdy
také kritizujeme určitou pasivitu
vedení radnice a dávání přednosti
sebeprezentaci před skutečnou prací.
Nikdy ale nejde o kritiku účelovou
či urážlivou. Pokud něco vytýkáme
určitému člověku (starostce,
radním, tajemníkovi…), vždy je to
míněno pozitivně, většinou rovnou
s návrhem konkrétního vylepšení
či alternativního řešení. Jsme vždy
připraveni podpořit dobré návrhy
protistrany, což již přes dva roky
prokazatelně také děláme. Je nám
totiž úplně jedno, zda daný návrh

nžé

KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

kůže a postojů druhých je podstatná
součást lidskosti. Také toto nám Covid
vezme? Nedejme si to od něj vnutit. Je
jen na nás, jak na podněty přicházející
od druhých reagujeme. Každý by
chtěl, aby svět byl lepší. Přitom stačí
začít u sebe. Jak prosté, milý Watsone.
—

Ara

Pavel JAROŠ

informovat, že došlo k posunu ve
věci stavebního záměru „Klánovická
spojka“. K datu 11. 3. 2021 byla
zveřejněna dokumentace posouzení
vlivů na životní prostředí (EIA),
jak tato novostavba pozemní
komunikace, resp. její varianty
mohou působit na životní prostředí
a dopravu v dotčené oblasti. Každý
občan, jenž se cítí být uvedenou
stavbou dotčen, může ve lhůtě 30
dnů ode dne zveřejnění zaslat své
písemné vyjádření a připomínky
k této stavbě (do 12. 4. 2021).
Podrobnější informace naleznete na
webu naší městské části, nebo na:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/
EIA_STC2221. „Považoval bych za
rozumné a velice vhodné, kdyby
vedení naší městské části do té doby
pozvalo k veřejné diskuzi na toto
téma náměstka primátora Hlaváčka,
který má tuto problematiku v gesci.
Toto setkání lze zorganizovat velmi
rychle a online formou.“
—

: směr Praha

Sociologové tomu říkají slabé vazby.
Ztratili jsme je, když se uzavřela
místa, k nimž se tato setkání vázala.
Chybějí nám, aniž o tom víme.
Náhradou jsou sociální sítě. A do
nich se teď kromě výměny informací
a názorů víc dostávají též vztahy
samotné. Je dobré to vědět.
—

Hydepark zastupitelů

pokračování ze strany 17
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Nádraží
Klánovice
Výstupní: 210, 211, 391

210
211
303
391

Netušilská
Sídliště Rohožník
Říčany, Wolkerova
Úvaly, Žel.st.

A

B

; směr Újezd nad Lesy
Vysvětlivky:
A Zastávka BUS, stanoviště A

; směr Újezd nad Lesy

234 704 560

Nádražní budova

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

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz
PRON

A J AT

O

zdirad.pekarek@re-max.cz

Připravujeme
prodej nových bytů
v Klánovicích

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 234 m2,
pozemek 959 m2, ul. Ve Vilkách, 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

20

BŘEZEN 2021

PRON

A J AT O

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

www.zdiradpekarek.cz
PRON

A J AT O

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy
Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

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

BŘEZEN 2021
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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.
Oplanská 2614
Praha 9 – Újezd nad L.
Společnost AW COOL, s.r.o.
přijme nové zaměstnance na pozici:

Servisní technik pro chladící a klimatizační zařízení
Kontakty:

www.awcool.cz
j.civin@awcool.cz

281 867 578
775 213 201

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.

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

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

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

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

7 2 2 9 6 8 8 11
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
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V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Informujeme
upřesňuje přípravu celé akce Petr
Vilgus, tajemník úřadu.

maraton v Klánovicích
Očkovací akce, která nemá mezi pražskými
městskými částmi obdoby, se konala ve čtvrtek
18. března 2021 v Hale starosty Hanzala.

Č

lenové vedení městské části
Praha-Klánovice se rozhodli
aktivně zajistit očkování svých
nejzranitelnějších občanů proti
nemoci covid-19. Dohodli se
s Fakultní nemocnicí Královské
Vinohrady a domluvili jednodenní
výjezd zdravotníků do Klánovic.
Ti oočkovali klánovické občany 70+
a zaměstnance klánovické základní
a mateřské školy. Klánovické
očkování se konalo v Hale starosty
Hanzala a v případě špatně
pohyblivých osob i v domácnostech.
„Je to poprvé, co Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady

vyjela v Praze na očkování více
než 200 lidí, a to běžné populace,
nikoli obyvatel domovů pro seniory.
Nemocnice poskytla zdravotnický
servis, městská část poskytla
prostor Haly starosty Hanzala
a zprostředkovala organizaci,“

„Chtěli jsme, aby bylo
očkování pro naše
seniory maximálně
pohodlné. Aby
nemuseli cestovat
mimo Klánovice.“

„Klánovice k boji s koronavirem
přistoupily ‚po izraelsku‘. Vše se
nám podařilo vyjednat a domluvit.
Den před akcí jsme vyklidili
a připravili sportovní halu.
Například improvizované ordinace
jsme vykouzlili ze zahalených
házenkářských branek,“ ohlíží se za
úspěšnou akcí starostka Mgr. Zorka
Starčevičová. „Jsem si jistá, že pokud
by očkování na celostátní úrovni
bylo organizováno tímto způsobem,
koncepčně a s využitím osobní
znalosti starostů, radních a dalších
lidí z obcí, měst a městských částí,
očkování proti koronaviru bychom
měli za sebou stejně rychle jako
v Izraeli,“ uzavírá paní starostka.
K poděkování za mimořádnou
pomoc v nelehké době se
připojuje i Klánovický zpravodaj.

Očkovací maraton prováděly dva "soutěžící" týmy milých lékařů. Který vyhrál není známo, ale Klánovice vyhrály určitě. Snímky zleva:
první očkovací tým, uprostřed: očkovaní byli na půl hodiny usazeni kvůli sledování případné reakce, vpravo: druhý očkovací tým.
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Úspěšný očkovací

„Chtěli jsme, aby bylo očkování
pro naše seniory maximálně
pohodlné. Místo toho, aby museli
cestovat do vakcinačních center
mimo Klánovice, očkování přijede
za nimi. Mimořádné zásluhy má
kromě našich skvělých zaměstnanců
– správců haly a údržbářů – vedení
Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady. Zmíním alespoň dvě
jména: ředitel nemocnice prof.
MUDr. Petr Arenberger, DrSc.,
MBA a pan náměstek Ing. Marek
Brosche. Díky jejich pochopení
a odhodlání se klánovické očkování
mohlo uskutečnit,“ konstatuje
místostarosta MUDr. Jiří Bek.

