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l schválila námitky k plánované
výstavbě bytového domu
na Slavětínské 580, naproti
potravinám UB,

l navýšila ceny za pronájem
veřejného prostranství pro
účely parkování filmové techniky
z 20 Kč na 100 Kč/m2/den,

l vyhověla všem žádostem
místních podnikatelů na
odpuštění nájemného z důvodu
koronavirové pandemie,

l odsouhlasila žádost
o přejmenování zastávek
autobusu Smržovská na U školy
a konečné zastávky Klánovice na
U koupaliště,

l schválila zadávací podmínky
na akci Studie opatření pro
zadržování a využití vody
z dešťových srážek na území
Klánovic,

l souhlasila s proplacením
devíti laptopů pro Masarykovu
ZŠ, které využívali v době
pandemie sociálně slabší žáci.

Zastupitelstvo městské části:
Ve středu 24. 6. 2020 se uskutečnilo poslední veřejné
jednání zastupitelstva před prázdninovou přestávkou.

M

ezi nejdůležitější body jednání
patřilo schválení závěrečného účtu
MČ za loňský rok hlasy všech přítomných
zastupitelů. S výhradou bylo schváleno
hospodaření mateřské a základní
školy. Došlo k přijetí dvou memorand,
jejichž cílem je koncepční řešení pro Přímské náměstí. Zastupitelé
přidělili jedenácti subjektům, působícím v Klánovicích, dotační příspěvky
v celkové výši 386 500 Kč.
Všichni zastupitelé se shodli na tom, že nevyhoví žádosti souseda
pozemku na prodej části zahrady MŠ. Rozsáhlá diskuze proběhla
k aktuálním tématům – přístřešku mateřské školy, farmářským trhům,
provozu KC Beseda nebo k dalšímu postupu ve věci nové knihovny
s komunitním centrem.
Zastupitelé většinou osmi hlasů přijali úpravy projektu parkovacích
zón a pověření pro radu, aby tyto změny co nejrychleji nechala
projektantem zapracovat. Na jednání se jako host účastnil také starosta
sousední Prahy 21 Milan Samec, který přítomným představil svůj pohled na
dopravní obsluhu nádraží a investiční priority jeho městské části. Záznam
ze zastupitelstva najdete na YouTube kanálu Praha‑Klánovice.
Petr Vilgus, úřad MČ praha-Klánovice; Kompletní zápisy na obecním webu

Knihovna o prázdninách

M

ilí čtenáři a návštěvníci knihovny,
v červenci a srpnu nebude knihovna otevřena v sobotu, provozní
doba v ostatních dnech v týdnu zůstává beze změny.
Přejeme Vám krásné léto, Vaše knihovnice

Co vás zajímá o dopravě
Klánovice chtějí kvalitní
hromadnou dopravu
Starostka Zorka Starčevičová jednala
v červnu s ROPIDem o veřejné
dopravě na našem území a v okolí.

Z

a Regionálního organizátora Pražské integrované
dopravy (ROPID) se setkání v sídle Ropidu v Rytířské
ulici zúčastnili vedoucí odboru městské dopravy Martin
Fafejta a dopravní expert Jan Marek.

Zpoždění autobusů před školou

Problematická je zejména ranní situace před školou, kde
autobus nabírá velké zpoždění kvůli osobním vozům
přivážejícím děti do školy a časté červené na semaforu
kvůli přecházení žáků. V době, kdy probíhalo měření
(na podzim 2019), nabíraly spoje takové zpoždění,
že nestíhaly včas vyjet na trať i při dalších obrátkách
později dopoledne. Obě strany se dohodly na tom,
že otevřou debatu k úpravě taktu semaforu u školy,
včetně nastavení preference MHD. Zvažované budou
i změny křižovatky u zastávky Smiřická, opět s cílem
podpořit plynulost MHD. Případné podněty a nápady
jsou vítány.

pracovních dnů odpoledne, kdy se interval prodlužuje
na 30 minut. Vzhledem k tomu, že ke dříve obvyklým
ranním zpožděním v okolí zastávky Smržovská nyní
nedochází, nebude k nim docházet ani během prázdnin.
Proto ROPID ranní spoje posunul o 1 – 2 minuty
tak, aby se zkrátilo čekání cestujících na vlak do centra.
Zároveň byl na lince 212 znovu zařazen i ranní spoj,
který byl zrušen kvůli zácpám okolo školy před osmou
hodinou ráno. Přes prázdniny bude MČ vyjednávat
takové změny na trase autobusu, aby mohl být příznivý
jízdní řád zachován i po zářijovém návratu dětí do školy.
Informace MČ Praha‑Klánovice
zpracovala Zita Kazdová

Inzerce

Hledáme
šikovné
kolegyně
a kolegy

Dodatečné spoje z Klánovic do okolních obcí

Ohledně dodatečných spojů z Klánovic do Jiren a dalších
obcí budou Klánovice dále jednat s jejich vedením.
Zatímco za Klánovice platí městskou hromadnou
dopravu magistrát, obce si ji platí ze svých rozpočtů.

Jak odlehčit dopravu městským částem

Foto: převzato z facebooku

M
M

Rada městské části:

F o t o t i t u l n í s t r a n y: k l á n o v i c k ý l e s – s t u d i o m a r c u s ; tat o s t r a n a : s t u d i o m a r c u s a z á z n a m M Č
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Klánovice navrhly posunutí pražského tarifního pásma
do Středočeského kraje, aby Středočeši nebyli cenou
nuceni k cestám na klánovické nebo běchovické nádraží
a měli možnost využít volnější nádraží mimo Prahu.
Dalším podnětem bylo, aby některé autobusové linky
ze středočeských obcí jely po dálnici D11 a vyhnuly
se tak ucpaným Horním Počernicím.
Finanční situace Prahy a středočeských obcí bude ale
nyní složitá kvůli krizi, vládním úsporám zaplaceným
z obecních rozpočtů a poklesu příjmů z jízdného.
Do krabice s aktuálně nerealizovatelnými plány bohužel
asi spadnou i tyto klánovické návrhy.

Příznivá zpráva o autobusu 212

Dobrá zpráva je, že po tomto jednání přišel z ROPIDu
dopis o úpravě prázdninového provozu. Konkrétně
na naší lince 212 se prázdninové omezení týká jen

Na pozici

ELEKTROMECHANIK
NA VYSNĚNÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEMUSÍTE ČEKAT ROKY,
U NÁS SE VŠECHNO NAUČÍTE.

Máte:

• střední odborné nebo úplné střední odborné vzdělání

Chcete mít:

• zajímavou mzdu a motivační

odměny
• zaměstnanecké benefity
v celkové výši 62 500 Kč/rok
• zázemí stabilní společnosti

• práci s moderními

technologiemi a výpočetní
technikou v denním nebo
vícesměnném provozu
• systém firemního vzdělávání
a odborných školení

Více na: dpp.jobs.cz
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Parkování – déjà vu
Klánovický zpravodaj 4/2016

I kdyby byla shoda na výstavbě
parkovacího domu, což rozhodně není,
reálný odhad začátku prací je tři až pět let.

Parkovací

se vedle starostky Klánovic Zorky Starčevičové zúčastnili
zástupci Újezda nad Lesy, Technické správy komunikací
(TSK), Lesů ČR, Institutu pro plánování a rozvoj (IPR)
a Odboru ochrany přírody magistrátu. Tématem byla možnost
vzniku parkoviště P+R („zaparkuj a jeď “) u nádraží. Byla
zmíněna studie z roku 2015, která popsala čtyři místa pro
stavbu parkovacího domu. Na klánovické straně to mělo
být mezi lékárnou a dnešní točnou autobusu nebo v ulici
U trativodu, na újezdské straně bylo navrženo vykácení lesa
mezi nájezdem na most a restaurací Smolík nebo umístění
parkoviště na pozemek s více vlastníky u jižního nástupiště.

zóny

Kam se posunulo jednání v červnu
Debaty o parkovacích zónách vždy vyvolají emoce. Pouze mluvením se ale
nezlepší situace klánovických ulic, které se změnily v přecpaná parkoviště.
Je nejvyšší čas pohnout se k řešení. Příkladem nám mohou být sousední Úvaly.

Klánovické ulice nejsou
odstavná parkoviště

Parkovací zóna má u nás
vzniknout především kvůli
tomu, že klánovické ulice se staly
bezplatným parkovištěm P+R
pro občany sousedních obcí.
Ti místo autobusu volí k cestě
na klánovické nádraží automobil.
Jejich vozy v ranní špičce způsobují
zpoždění MHD a ohrožují děti
jdoucí do školy, celý den pak stojí
v úzkých ulicích Klánovic, snižují
kvalitu života místních a brání
průjezdu popelářů nebo hasičů.
Připomeňme si, že naprostá většina
těchto aut parkuje v místech, kde to
4
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je zakázáno. Bohužel není v silách
policie soustředit se jen na tento
konkrétní přestupek. „Magistrátní“
parkovací zóny jsou pro nás
zajímavé právě kvůli tomu, že v nich
probíhá automatická každodenní
kontrola pomocí speciálního auta
se snímači registračních značek.

Úvaly pokračují
v regulaci parkování

Dále je třeba připomenout, že od
1. října se významně rozšiřují
parkovací zóny u nádraží Úvaly.
Pokud po tomto datu zůstanou
Klánovice bez regulace parkování,
výsledkem bude ještě větší
automobilový nájezd na okolí
našeho nádraží. Mimo jiné i kvůli

Od 1. října 2020
Úvaly rozšiřují
parkovací zóny. Bez
regulace tak budou
Klánovice zahlceny
auty ještě více.

ceně jízdného – při cestě z Úval
musí cestující zaplatit ještě jízdenku
za první vnější pásmo Pražské
integrované dopravy, při cestě
z Klánovic stačí levnější pražská
Lítačka. Cestující, který by autem
místo do Úval jel do Klánovic, by
pak ušetřil hned dvakrát. Aniž
bychom chtěli poškodit sousedy
z Úval, vůči klánovických občanům
je to velice nevýhodné a tedy pro
vedení Klánovic nepřijatelné.

Byly zmíněny též automatické parkovací domy, které
nemají nájezdy a sjezdy, ale automatický zakladač aut. Toto
řešení významně šetří prostor a efektivněji využívá plochu
parkoviště. Takové systémy však nelze využít pro P+R, protože
doba založení jednoho auta je nekonečných 13 minut.

Debata v Klánovicích

V posledních týdnech proběhla
debata mezi klánovickými
občany a podnikateli na straně
jedné, radními, projektantem
zóny a zástupcem magistrátu
na straně druhé. Kromě politických
proklamací radniční koalice
i opozice zazněly i požadavky
na konkrétní změny zóny, které
jsou nyní vypořádávány. Záznam
z debaty je umístěn na webu MČ.

Jednání na magistrátu

V druhé polovině června proběhlo
na magistrátu jednání, kterého

Zároveň na tomto jednání zazněla informace, že naše
parkovací zóny budou možná odsunuty na delší nejistý
termín. Důvodem má být přání ředitele odboru dopravy
MHMP propojit klánovické zóny s újezdským parkovacím
domem P+R.
Foto: studio marcus

minulém čísle jsme přinesli
rozsáhlou informaci o chystaných
parkovacích zónách u nádraží.
Připomeňme si, že první pokusy
o systémové řešení parkování
v jižní části Klánovic proběhly
už před 20 lety a před pěti lety
radnice dokonce o zóny požádala,
ale projekt se tehdy nepodařilo
dotáhnout do konce. Nejde tedy
o žádné překvapení či novinku.

Foto: studio marcus

V

Z další diskuze vyplynulo, že klánovické lokality jsou pro
město nezajímavé kvůli tomu, že by zde vzniklo příliš málo
parkovacích míst s ohledem na výši investice. Technická
správa komunikací a Odbor dopravy na magistrátu by
preferovaly parkovací dům pro 200 až 400 aut naproti
Smolíku, tam ale nesouhlasí magistrátní ochrana přírody
a IPR. I kdyby byla na tomto řešení stoprocentní shoda (což
rozhodně není), reálný odhad začátku prací je cca 3 až 5 let.
Pozemek pro tento záměr má nevhodnou kategorii územního
plánu, je v lesním fondu, je v majetku státu a je na něj
uplatněný restituční nárok.

Klánovice chtějí, aby celý problém dopravy na nádraží byl
řešen komplexně a bez průtahů. Požádali jsme magistrát
o vznik studie Přestupní bod Pražské integrované dopravy
Klánovice‑Újezd, která by řešila jak automobilovou dopravu,
tak hladší provoz autobusové dopravy. Klánovické občany
budeme o nových skutečnostech průběžně informovat.
Petr Vilgus, ÚMČ Praha‑Klánovice

Čtrnáctého března (2016) se uskutečnila
beseda s tématem parkování v Klánovicích,
které trápí mnohé spoluobčany bydlící
v blízkosti nádraží. Debatu se starostou
Ing. Horníčkem a odborníkem na parkování
Ing. Horským si přišla vyslechnout asi dvacítka
občanů a mezi nimi i skupina lidí ze sousedního
Újezdu nad Lesy, kteří projevili přání, aby obě
městské části postupovaly společně.
Na úvod shrnul Ing. Horníček hlavní peripetie,
vývoj a plány parkování u nádraží. Při
diskusi MUDr. Polák vznesl zásadní dotaz,
zda se preferuje řešení pouze restrikcí
(tj. parkování v modrých zónách) nebo zda je
v plánu i rozšíření počtu parkovacích míst.
Ing. Horský a někteří lidé z publika navýšení
parkovacích míst odmítli, protože se tím jen
zvýší počet aut z okolí a problém zůstane. Už
nyní 80 % aut, která u nádraží parkují, jsou
mimoklánovičtí se středočeskou poznávací
značkou. Pro klánovické občany tedy není nutné
budovat nová parkovací místa a místní radnice
má primárně na starost zájmy místních občanů.
Při další diskusi, proč ty či ony varianty jsou
nereálné, přiznal Ing. Horský, že v aktuálním
horizontu jsou modré zóny jediným řešením.
Na otázku, zda navrhované restrikce
nepřenesou problém s parkováním u nádraží
do jiných míst, např. ke škole či k jiným
autobusovým zastávkám, Ing. Horský
odpověděl, že je dokázáno, že asi polovina lidí
změní své dopravní návyky a ta druhá bude
hledat parkování v jiných místech Klánovic.
Závěrem bylo sděleno, že je nutné ochránit
Klánovice před parkovací invazí Středočechů,
tedy každopádně provést restrikce formou
modrých zón a na druhé straně zajistit
možnost parkování turistům či návštěvníkům
Klánovic, kteří přinášejí peníze klánovickým
podnikatelům. Bylo doporučeno, aby radnice
jednala sebevědoměji, rozhodněji, a hlavně, aby
začala řešit problém parkování i s vědomím,
že zajistit všeobecnou spokojenost v této otázce
se nikdy nemůže zcela podařit.
Z článku Jany Jochové a Marie Mikušové
„Modré zóny – jediné schůdné řešení“
Celý článek najdete v tématu „Parkování
u nádraží aneb Dobré řešení není“
na webu MČ v KZ 4/2016, strana 4.
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Co vás zajímá

Zeptali jsme se

na stav plísně ve škole, na pokračování
aktuálních klánovických témat, což jsou knihovna, trhy a KC Beseda, též
na kruhový objezd a na stavbu vedle Olympu.
byl čas na úklid a přestěhování
šatních prostor zpět na místo
původních šaten tak, aby je děti
mohly používat od prvního dne
nového školního roku.
Nová Knihovna
Jak městská část postupuje v plánu
na stavbu nové knihovny?
V měsíci květnu, ještě za nouzového
stavu kvůli koronaviru, uspořádala
MČ videohovor klánovických
zastupitelů a občanů k tomuto
tématu, následně proběhla
telekonference mezi vedením
Klánovic, vedením městské
knihovny a dalšími lidmi, kterým
není lhostejný osud klánovické
knihovny. Zazněly informace
k možnému zařazení místní
knihovny do celoměstského
systému včetně výhod a nevýhod
takového řešení. Naše knihovna
patří mezi nejúspěšnější v okolí

Účinnost protiplísňových opatření je stoprocentní,
všechny práce pokračují tak, aby děti mohly šatny
používat od prvního dne nového školního roku.

a to jak počtem aktivních čtenářů,
tak počtem výpůjček. „Přáním
vedení Klánovic není jen přesunutí
knižních regálů z prostor školy
do nové budovy,“ upřesnila Zorka
Starčevičová, starostka Klánovic.
„Cílem je vybudovat vedle Nové
Besedy skutečně multifunkční
komunitní prostor, tedy místo,
které, samozřejmě s ohledem
na odlišnou velikost Klánovic,
připomene třeba novou knihovnu
v Malešicích nebo na Žižkově.“ Tato
vize bude nyní prověřena studií.
Kulturní centrum
Beseda
Platí stále, že společnost Nadosah
ke konci roku končí? Jak v této
věci městská část postupuje?
Jak jsme již informovali,
společnost NADOSAH se rozhodla
k 31. 12. 2020 skončit. Rada proto
jmenovala komisi, která připraví
zadávací podmínky pro výběrové
řízení na nového provozovatele.
Jednou ze členek komise se stala
i představitelka NADOSAH, jejíž
cenné rady jsme připraveni zúročit.
Jsme rádi, že se nám ozvalo již
několik případných zájemců.
Klánovické trhy
Co je nového s Klánovickými trhy?
Budou se konat i nadále? Jaká je
dohoda s nynějším provozovatelem
Dobrý trh? Jak postupuje příprava
výběrového řízení?
Smlouva na klánovické trhy
byla vypovězena k 31. 12. 2020
a připravuje se nové výběrové
řízení. Do konce roku by měl
současný provozovatel zajišťovat
trhy jako doposud. Důvodů
výpovědi bylo více: dlouhá doba
od předchozího výběrového řízení,
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Foto: studio marcus

Plísně ve školní
budově
Jak pokračují práce na odstranění
plísně v šatnách ve školní budově
Smržovská 1?
Vlhké a plísní prosáklé omítky
byly seškrabány a odstraněny.
Zeď byla opakovaně natřena
protiplísňovými nátěry, které byly
cíleně vyvinuty proti druhu plísně
vyskytující se ve školní šatně.
Veškeré kontroly jsou prováděny
RNDr. Klánovou, odbornicí
na likvidaci plísní. Paní doktorka
průběžně kontroluje stav sanace
a opakovaně provádí kontrolní
stěry v dotyčných prostorách. Dle
výsledků laboratorních testů je
účinnost protiplísňových opatření
stoprocentní, stěry jsou negativní.
Současně s těmito opatřeními byla
opravena i ventilace dotčených
prostor. Práce jsou vedeny s cílem
dokončení do 15. srpna 2020, aby

Na kruhový objezd
nepříznivé rozložení
byla zpracována studie
zisků a nákladů
Nová knihovna
odbornou firmou
mezi městskou částí
neznamená
a došlo ke konzultaci
a provozovatelem,
přesunout
navrženého řešení
lobbistické tlaky během
regály
s dopravní policií
jednání, potřeba vyjasnit
a ROPIDem. Řešení
takové věci jako čísla
s knihami,
má řadu výhod –
pronajatých pozemků,
ale vytvořit
zpomalení provozu,
pronajatá plocha,
zrovnoprávnění všech
bezpečnost nebo hygiena multifunkční
nájezdů do křižovatky
provozu a prostupnost
komunitní
z hlediska předností,
území pro motorizované
prostor.
celkově estetičtější
i pěší návštěvníky trhů.
podoba dnes nekonečně
A především, cílem je
široké křižovatky a zejména
po sedmi letech trvání současných
zásadní zrychlení výjezdu autobusů
trhů najít provozovatele, pro
od nádraží na Slavětínskou. Bohužel
kterého bude přirozená partnerská
projektantovi nevyšlo důležité
a férová spolupráce s městskou částí
odbočení autobusů od nádraží
a který přinese novou kvalitu pro
ve směru do Újezda a potíže by
klánovické farmářské trhy. Chceme,
mohly mít kloubové autobusy při
aby výběrové řízení dopadlo
průjezdu křižovatkou.
co nejlépe pro místní občany –
Projektant se pokusí návrh
zákazníky trhů. Do výběrového
přepracovat jak v podobě okružní
řízení se může přihlásit
křižovatky, tak klasické křižovatky
kdokoliv, kdo má zkušenost a cit
s nově řešenou předností.
na provozování farmářských trhů.
O výsledku této nové verze budeme
informovat.
Stavba vedle
Za odpovědi děkujeme paní
restaurace Ha Long
starostce Zorce Starčevičové,
Jaké bylo stanovisko městské
panu místostarostovi Jiřímu
části ke stavbě vedle restaurace
Bekovi a panu Petru Vilgusovi
Ha Long, dříve Olymp? Jak je
z úřadu MČ Praha-Klánovice.
možné, že taková stavba byla
v Klánovicích povolena?
Stavba byla odsouhlasena
Inzerce
předchozím vedením klánovické
radnice. Současné vedení, které
vzniklo po volbách v roce 2018,
už nemohlo do projektu nijak
zasáhnout. Současná rada chce, aby
o podobných stavbách rozhodovalo
zastupitelstvo na veřejném jednání.
Stavba působí na hlavní klánovické
ulici cizorodým dojmem a nemáme
z ní radost. Velmi bychom uvítali,
kdyby investoři v Klánovicích
takovým způsobem nestavěli a své
stavby přizpůsobili charakteru
VOLEJTE
okolní zástavby.
ZDARMA
Kruhový objezd
Je něco nového se záměrem
kruhového objezdu při vjezdu
do Klánovic od Újezda?

800 220 020

Více na: dpp.jobs.cz

Trvalý pobyt
Bydlíte v Klánovicích?
Zařiďte si jednoduše
trvalý pobyt!
Obce, města a městské části
získávají finance do svého
rozpočtu mj. na základě počtu
obyvatel, kteří jsou na jejich
území přihlášeni k trvalému pobytu.
Z těchto peněz je pak hrazena péče
o veřejná prostranství a zeleň,
granty pro sportovní a kulturní
spolky apod. Pokud bydlíte v naší
MČ a nemáte u nás hlášený trvalý
pobyt, chceme vás požádat, abyste
se k nám přestěhovali i úředně.
Získáte mimo jiné možnost
volit a kandidovat do místního
zastupitelstva i nárok na parkovací
oprávnění do modré zóny.
Pokud žijete ve svém, stačí
prokázat vlastnictví
nemovitosti. Pokud bydlíte
v nájmu, pro přihlášení trvalého
pobytu nepotřebujete souhlas
pronajímatele. Stačí jen nájemní
smlouva (v podnájmu je potřeba
souhlas pronajímatele). Místo
trvalého pobytu musí být v objektu,
který je určen pro bydlení,
ubytování nebo rekreaci a má číslo
popisné nebo evidenční. Pokud
jste vlastníkem nebo nájemcem
nemovitosti, tak na její adresu
můžete přihlásit i další osoby.
Samotná změna není náročný
proces, zajdete v úředních hodinách
na úřad v Klánovicích a trvalou
adresu si změníte formulářem
za pět minut. Se změnou je spojena
i výměna občanského průkazu
(nepotřebujete fotografie) a musíte
ji nahlásit zdravotní pojišťovně.
Podrobné informace jsou uvedeny
na stránkách Ministerstva vnitra ČR
v článku Hlášení trvalého pobytu.
Petr Vilgus,
úřad MČ Praha‑Klánovice

červenec – srpen 2020
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Prosíme, udržujte bujnou vegetaci
své zahrady pod kontrolou

Program
čistá energie Praha 2020

Ú

a) náhradu zdrojů na pevná paliva
vytápěním centrálního typu ve
prospěch topného plynu, elektřiny
nebo využití OZE
b) náhrada ekologického topného
systému (plynové kotle, kotle na
biomasu, elektrokotle) tepelným
čerpadlem
c) náhrada lokálních topidel
(elektrické přímotopy, plynová
topidla typu WAW) vytápěním
centrálního typu (elektrický
kotel, plynový kotel nebo tepelné
čerpadlo)
d) příprava teplé vody solárními

termickými a fotovoltaickými
systémy
e) instalace tepelného čerpadla
v novostavbě
f) regulace parametrů otopné
vody z dálkového vytápění
v předávacím místě bytových domů
g) rekonstrukce plynového
vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší
energetickou účinností – výměna
původního plynového kotle za nový
kotel plynový kondenzační nebo
elektrický
Dotace na výše uvedené okruhy
jsou přiznávány na základě žádosti
s nezbytnými doklady o realizaci
dotačního záměru. Formulář žádosti
včetně seznamu nezbytných dokladů
najdete na portalzp.praha.eu –
Program čistá energie Praha 2020.
Martina Vrbková,
Referent OŽPD ÚMČ Praha 21

Velkoobjemové kontejnery

I

nformace o přistavení velkoobjemových kontejnerů pro II. pololetí
přinese zářijový Zpravodaj. První termín bude přistavení kontejneru
na velkoobjemový odpad VOK 19. 9. 2020.
úřad městské části Praha‑Klánovice

Zdá se, že zákaz vjezdu je v Klánovicích poněkud neoblíbená značka...

Pozdrav šéfredaktorky

V

F o t o : s t u d u o m a r c u s ; p o m n í k : p ř e v z at o z fa c e b o o k u M Č a g o o g l e m a p

ádosti o dotaci na přeměnu
topných systémů k realizaci úspor
energií a zlepšení kvality ovzduší je
možné podávat od 10. června 2020
do 31. srpna 2020. Dotace jsou
poskytovány na:

Poničený pomník
v Klánovickém lese

řad městské části Praha‑Klánovice žádá majitele pozemků v MČ, aby
zajistili ořezání přesahujících větví a částí keřů ze svých pozemků nad
přilehlé chodníky a komunikace. Vegetace mnohdy zakrývá dopravní
značení, a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu na komunikacích.
Přesahem se zmenšuje i průchodnost chodníků pro chodce. Děkujeme
vám za spolupráci při údržbě bujné zeleně v Klánovicích.
Ing. Magdaléna Jandová, úřad MČ Praha‑Klánovice

Rada hlavního města Prahy v květnu schválila
vyhlášení finanční podpory na přeměnu topných
systémů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Ž

Informujeme

ážení a milí čtenáři,
před rokem, 17. června 2019, jsem
podepsala dohodu s městskou částí
Praha‑Klánovice a začala jsem jako
redaktorka Klánovického zpravodaje
připravovat prázdninové číslo.
S potěšením mohu konstatovat,
že za uplynulý rok jsem získala
okruh spolupracovníků, se kterými
naplňujeme pravidelné rubriky
a na které se mohu obrátit se žádostí
o tématické texty. Za to děkuji
především paní Jolaně Fuchsové,
paní Jitce Frýdmanové, panu
Jiřímu Karbanovi a panu Tomáši
Rudovi. Do poděkování zahrnuji
i pány Pavla Jaroše, Martina Žebra
a Tomáše Zamazala za pravidelné
informace od klánovických hasičů.
Děkuji za spolupráci se školou,
školkou, sportovními
a zájmovými organizacemi
a kluby a se zaměstnanci úřadu.
Děkuji všem, kteří nám poskytují
rozhovory a odpovídají na otázky,
děkuji též ostatním autorům textů
i fotek, za fotografy chci jmenovat

rodinu fotografů Studio Marcus,
pana Tomáše Hradeckého a pana
Radka Kůlu.
Nakonec si nechávám
spolupracovníky nejbližší, paní
Helenu Petráčkovou, která se stará
o inzerci, Tiskárnu Grafotechna+
včetně grafičky paní Dagmar
Kyjovské. Bez nich by Zpravodaj
nebyl takový, jaký jej každý měsíc
nacházíte ve svých schránkách.
Před rokem jsem psala, že se těším
na spolupracovníky a na jejich
energii, která se do Zpravodaje
promítne. Po roce můžu napsat:
díky a těším se na další společnou
práci! Podle čtenářských ohlasů
– pochval, námětů i výtek – jsem
si jista, že vám, milí čtenáři, není
Klánovický zpravodaj jedno
a že naše práce má smysl.
Přeji vám prima prázdniny
a v září se budu těšit na shledanou
u Klánovického zpravodaje 9/2020.
Zita Kazdová,
kzsefredaktor@seznam.cz

5. února 1880
zavraždil
známý pytlák
Václav Škorpil
z Blatova lesního adjunkta
Huberta Diviše v lese Fidrholci.
Trest smrti mu byl změněn
na 20 let těžkého žaláře, kde
ale po dvou letech zemřel.
Na místě činu dala lesní
správa postavit tento pomník.
Málokdo asi dokáže pochopit, co
vede dnešního člověka k tomu,
aby sprejem počmáral historický
pomník připomínající tragickou
událost. Požádali jsme majitele
pomníku, tedy Lesy České
republiky, aby pomník uvedl
do původního stavu. Z lesní
správy Brandýs nad Labem nám
odpověděli, že nemohou slíbit
okamžitou nápravu, ale že opravu
provedou. Děkujeme!
MČ Praha-Klánovice
Bleš
nov
ská

Pro majitele kotlů
na tuhá paliva
V souvislosti se zákazem
spalování uhlí, briket a koksu
na území Prahy a v návaznosti
na obsah materiálu Ministerstva
životnho prostředí ČR a na blížící
se termín zákazu spalování
v kotlech I. a II. emisní třídy od
1. 9. 2022, připravujeme koncepci
pomoci zlepšování kvality ovzduší.
Vyzýváme proto majitele kotlů
na tuhá paliva, které jsou
provozovány v ulicích Všestarská,
Krovova, Malšovická,
K Rukavičkárně, Boušova,
Riegrova, Dobřenická,
Karla Křížka, Sendražická,
Voňkova, Podlibská, Libřická,
Smidarská, Malá Smidarská,
Šlechtitelská, Ke Znaku,
Libčanská, Vodojemská,
Čmelická, V Jehličině,
V Březině, Holekova, V Koutku
a Za Břízami v k.ú. Klánovice,
aby se přihlásili na níže uvedených
kontaktech a na základě
parametrů jejich zdroje budeme
hledat cestu k úspoře nákladů na
topení, snížení vypouštěných emisí
a prodloužení životnosti jejich
zdroje.
V přihlášení prosím uveďte jméno/
příjmení, adresu, na které je
kotel provozován, specifikaci
kotle – typ, název, výkon, rok
výroby a palivo, které používáte.
Informace zasílejte nejpozději
do 31. 7. 2020 na adresu Odbor
životního prostředí a dopravy,
Staroklánovická 260, 190 16
Praha 9, případně emailem na
martina.vrbkova@praha21.cz.
Pro bližší informace volejte
v pondělí a středu v úředních
hodinách paní Vrbkovou na
telefon 281 012 949. Děkujeme
Vám za pomoc a spolupráci.
Martina Vrbková,
Referent OŽPD ÚMČ Praha 21

Z odboru životního prostředí

F o t o : L u c a s g o u v e a u / p i x a b ay
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Nádraží
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Zdravé stromy teď nekácíme

Hranice
Hranice
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Turistická
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stezka
stezka
Turistická
stezka

Není samozřejmostí, že máme les a je naší odpovědností, aby zůstal jako
jedinečná a celistvá přírodní plocha i pro generace po nás.

Informace a zajímavosti
z Klánovického lesa mají ve
Zpravodaji vždy místo. Tentokrát
přinášíme rozhovor se zástupci
dvou správců našeho lesa.
Za státní podnik Lesy České
republiky (LČR), které se starají
o 864 hektarů lesa, odpovídá
tisková mluvčí Mgr. Eva Jouklová.
Za Lesy hlavního města
Prahy (LHP), které hospodaří
na 132 hektarů, odpovídá
Ing. Petra Fišerová ze Střediska
Ekologické výchovy. Jejich dvojhlas
vám nyní předkládáme.
Sucho začátkem roku bylo
označeno za nejhorší za 500 let.
Jak se dlouhodobé sucho projevuje
v Klánovickém lese?
10
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LČR: Dlouhodobý nedostatek vláhy
se neprojevuje jen v Klánovickém
lese. Prohlubující se sucho oslabuje
stromy v lesích v celé zemi.
LHP: Projevuje se celkovým
strádáním lesních porostů, jejich
oslabením a v důsledku toho

V důsledku sucha stromy strádaji a snáze
podlehnou škůdcům a nemocem.

snazšímu podlehnutí škodlivým
činitelům jako jsou hmyzí škůdci
nebo houbové choroby. Borovice
zde schnou před očima.
Na dlouhodobé sucho nasedla
kůrovcová epidemie. Jaká je
současná situace v našem lese
a výhledy do příštích let?
LČR: Smrků je v tomto lese jen
necelých 10 procent, jejich aktuální
stav je stabilizovaný.
LHP: I tady odstraňujeme
napadené stromy. Díky druhovému
složení Klánovického lesa, kdy je
zastoupení smrku do 6 procent,
nevznikají po zásazích velké holiny.
Nicméně, kde se vyskytuje smrk,
tam je i kůrovec. Mírné zimy, teplo
a sucho to jsou všechno faktory,
které ještě více podporují jeho
rozšiřování. Takže očekáváme,
že letos opět udeří v plné síle.
Pokračuje i za současné situace
plánovaná těžba zdravého dřeva?

F o t o : s t u d i o M a r c u s , m a p a p ř e v z ata z w e b u p r a h a- p r i r o d a . c z

áš les je největší bohatství
nejen Klánovic a Újezda nad Lesy,
ale též Horních Počernic, Šestajovic,
Jiren a Úval, do jejichž katastru
zasahuje.

LČR: Zdravé stromy netěžíme.
LHP: Ne. Momentálně se zabýváme
pouze tzv. nahodilou těžbou. To
znamená odstraňujeme pouze
stromy napadené škůdci a stromy
poškozené suchem, nebo pak
polámané např. větrem.

Foto: studio Marcus
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Jak je to s novou výsadbou – co
se sází a jaká je úspěšnost výsadby?
LČR: V zalesňování pokračujeme,
letos už jarní výsadby
v Klánovickém lese skončily,
zalesňovali jsme dubem, jedlí
a borovicí a své místo má
i přirozená obnova ze semen
stromů. Úspěšnost výsadeb
pochopitelně může ovlivnit sucho.
LHP: Nové výsadby samozřejmě
probíhají, ani doba virová nás
nezastavila. Vzhledem k tomu,
že tu nejsou velké jednodruhové
smrkové porosty, naštěstí
po zásazích nevznikají velké
souvislé holiny. Naší snahou
je, aby se na uvolněné paseky
opět co nejdříve zasadily lesní
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sazenice. Dlouhodobě se při
nových výsadbách na území Prahy
nepoužívá smrk. Druhová skladba
sazenic se volí podle stanovištních
podmínek, kdy podmínkám
Prahy odpovídá druhová skladba
s převahou listnáčů. Pokud
se tedy nyní odstraňují napadené
smrky, zpět na uvolněné plochy
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hřiště
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Dětské hřiště
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Zastávka
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MHD
Zastávka MHD
Zastávka
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ČDČD
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se již sází jiná druhová skladba
dřevin. Letošní jaro jsme na území
Klánovic vysázeli již 1310 nových
stromků, nejvíce zastoupený je dub
zimní (700 ks). Na konci roku ale
bude celkový počet vysazených
stromků výrazně vyšší, protože
zde budeme více zalesňovat během
podzimu. (Pokrač. na str. 12)

Nyní se kácejí pouze stromy napadené škůdci,
stromy poškozené a polámané.
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lesa:

Zdravé stromy teď nekácíme
Pokračování ze strany 11

(Pokrač. ze str. 11)

Koncem roku 2019 vstoupila
v platnost novela lesního zákona.
Jak se projeví v našem lese?
LČR: Novela lesního zákona
zejména upravila pravidla
lesnického hospodaření
v kalamitních oblastech.
V Klánovickém lese se nadále
hospodaří standardně.
LHP: V Klánovickém lese by se nic
měnit nemělo. Pořád vše probíhá,
tak jak má, evidujeme poškozené
a suché stromy, ty odstraňujeme,
a vzniklou volnou plochu ještě
ten samý rok zalesníme. Pro
lesy spadající do této oblasti je
nespornou výhodou, že zastoupení
smrku je maximálně do 6 procent.
Samozřejmě hlídáme i škůdce
na jiných druzích stromů.
Nouzový stav dal našemu lesu
zabrat. Stal se cílem místních
i tisíců Pražanů, kteří v něm trávili
nejen víkendy, ale i všední dny.
Evidujete nějaké škody na vegetaci
a lesních zvířatech?
LČR: Některým lidem nedochází,
že pokud chtějí chodit do lesa, musí
respektovat pravidla, třeba zákaz
rozdělávání ohně a kouření. Kromě
odpadků, které po návštěvnících
zbyly, poškozených laviček
a vyvrácených informačních
tabulí, bohužel i několikrát kvůli
12
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Zalesňovali jsme
dubem, jedlí a borovicí
a své místo má
i přirozená obnova
ze semen stromů.
Úspěšnost výsadeb
může ovlivnit sucho.
nedbalosti hořelo. Pokud v době
sucha odhodíte v lese nedopalek,
způsobí požár, a ten zbytečné
škody. Většina lidí to ale chápe.
LHP: Škody na vegetaci
způsobenou lidmi evidujeme pouze
v jednotlivých případech. Nejčastěji
se jedná o poničené oplocenky
a odřené stromy. Největším
problémem je asi množství odpadků
rozházených volně po lese. Jejich
objem se odhadem zvýšil o cca
40 procent. V nedalekém parku
U Čeňku na Černém Mostě eviduje
nárůst dokonce 150 procent.

Listnaté stromy odolávají
suchu i škůdcům lépe.

Co pro náš les můžeme udělat my,
kteří v jeho sousedství bydlíme
a máme jej rádi?
LČR: Stačí brát ohled na druhé,
z toho plynou veškerá pravidla
uvedená v lesním zákoně. Zakazuje
v lese kouřit, rozdělávat nebo
udržovat otevřený oheň (to je
možné až padesát metrů od okraje
lesa), tábořit mimo vyhrazená místa,
odhazovat hořící nebo doutnající
předměty, vjíždět motorovými
vozidly, odhazovat odpadky….
LHP: Bohužel s momentálním
stavem lesů jednotlivec moc
nezmůže. Jediné o co bych chtěl
poprosit je – nechte nás lesníky
pracovat. Napadené stromy je
potřeba z lesa co nejdříve odstranit.
Odstraňují se i pro laika zdánlivě
zdravé a zelené stromy, ale právě
ty jsou již napadené kůrovcem
a jejich včasné odstranění může
zamezit dalšímu šíření škůdce.
Uvítali bychom také, aby zvědaví
návštěvníci neničili lapací zařízení
(tzv. lapače) a nijak tato zařízení
nerozebírali a nekontrolovali.
Při rozebrání těchto zařízení
se návštěvníci snaží lapací zařízení
vrátit do původního stavu, ale
většinou neúspěšně. Následující
odchyt kůrovců do těchto lapačů
není úspěšný. Dále bychom
uvítali, aby převážně rodiče
se svými dětmi neodstraňovali
klest (větve) z pokácených stromů
(tzv. lapáky) na stavění domečků
a „bunkrů’’. Tyto stromy slouží
také k odchytu kůrovců a položený
klest na pokáceném stromu slouží
k zastínění a tím brání k rychlému
vysychání kmene. Při odstranění
klestu dochází k rychlému vyschnutí
a poté kmen není pro kůrovce
tolik atraktivní a opět neplní svojí
funkci k odchytu. A poslední
prosba je – chovejte se bezpečně –
pokud uslyšíte pilu nebo traktor,
nepřibližujte se a neriskujte zdraví
svoje nebo těžaře.
Loučíme se pozdravem Lesu zdar!
a za odpovědi děkujeme.
Zita Kazdová

Lesní koutek

Výzva

Klánovice obklopuje úžasný organismus
zvaný les. Chcete se o něm dozvědět něco víc?

Jak stromy dýchají
F oto: S t u d i o m a r c u s;, m i k r o s k o p i c k ý o b r a z p ř e v z at z k n i h y s ly š í š, j a k m l u v í s t r o m y?; n á v o d a p l i k a c e p ř e v z at z Fa c e b o o k u

klánovického

Foto: studio marcus

správci
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Každý ví, že stromy dýchají listy. Zajímavé je však
i vědět, že k tomu mají na listech ústa, která se
při podrobném pohledu podobají dokonce našim rtům.

N

a rozdíl od nás, ale strom nemá jedna ústa, má jich
tisíce. Jsou malinká a mikroskop je odhalí na spodní
straně listu. Když je hodně sucho, listy svá ústa
zavřou. Při dýchání totiž, stejně jako my, ztrácí vodu.
Když svá ústa na listech strom zavře, nadále dýchá jen
kůrou a kořeny.

Lesknoucí se listy olše lepkavé.

List je nahoře potažen vrstvou vosku. Proto
se hodně listů navrchu leskne. Vosk je utěsní
a tak se z nich moc tekutiny nedostane, když na
ně svítí slunce. Listy jsou také citlivé na chlad
a kdyby přituhlo, většinou by zmrzly. Proto je
stromy před začátkem zimy shazují.

Zapojíte se do
focení motýlů?
Vědkyně a vědci z Fakulty
životního prostředí – ČZU
v Praze, Národního muzea,
Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, magistrátu
a spolku Hutur prosí klánovické
občany o pomoc při hledání
denních motýlů. Výsledky budou
zpracovány do prvního atlasu
denních motýlů v Praze.

Otakárek
fenyklový
vyfocen
v Klánovicích
v roce 2013.
Zachytí ho
někdo i letos?

Do mapování se může zapojit
kdokoliv – stačí motýla
vyfotografovat mobilem
a společně s GPS polohou nebo
upřesněním místa a datem
pořízení vložit do jednoduché
mobilní aplikace iNaturalist
nebo na facebookové stránky
Hledejte pražské motýly.

Listy jehličnatých stromů jsou jejich jehličky.
Jehličky mohou být hodně pichlavé. Je to jejich
obrana, aby je srny a jeleni nemohli okusovat.
Zatímco listnaté stromy v zimě listy shazují,
jehličnaté své listí ponechají na větvích. Mají ve
svém jehličí olej a ten tak rychle nemrzne. To proto,
že tam, odkud jehličnany přišly, je chladno, zimy jsou
dlouhé a léta velmi krátká. Pak je pro strom lepší
zůstat stále zelený. Jakmile se trochu oteplí, může
tak okamžite vystartovat. Nastaví své jehličky světlu,
aby měly sílu dýchat. Smíchá vodu s vdechnutými
částicemi vzduchu a vyrobí si svou potravu – cukr.
Kdyby musel strom začít teprve vytvářet listy, léto by
bylo pryč, než by stačil první cukr vytvořit.

Jehličky borovice
v sobě mají olej.

Takže – vytáhněte z kapsy
mobil, letos fotografujeme
klánovické „motýle“!
Zdroj: Městská část Praha
‑Klánovice – oficiální stránka
Modřín své měkké
jehlice na zimu shazuje.

Jediný modřín je výjimkou mezi jehličnany. Na podzim zežloutne a své
jemné jehličky shodí. V zimě si pak často lidé myslí, že tyto stromy zemřely.
Podle knihy Petera Wohllebena Slyšíš, jak mluví stromy?; s laskavým
svolením nakladatelství kazda. Shoda jména nakladatelství se
jménem šefredaktorky Klánovického zpravodaje je čistě náhodná.

Pokud fotky pošlete i na
adresu kzsefredaktor@
seznam.cz, klánovické
foto‑úlovky zveřejníme i ve
Zpravodaji.
Zita Kazdová
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11. července
Světový den
populace
Zatímco
na počátku
občanského
letopočtu
v „roce 0“ žilo podle odhadů
historiků na světě asi 200 až 300
milionů lidí, letos je to 7 miliard
a 765 milionů. Je nás stále víc
a dožíváme se stále vyššího
věku. Naše nároky na zdroje
Země se neustále zvyšují a naše
stopa je stále hlubší. Stoupá
znečištění ovzduší, vodstva,
půdy a dalších složek životního
prostředí, roste hluk a světelný
smog, mizí přirozená rozmanitost,
přírodní zdroje jsou nevratně
vyčerpávány. Co s tím? „Když
už člověk jednou je, tak má
koukat, aby byl,“ začíná citace
Jana Wericha. Dnes ji můžeme
dokončit: …jeho život užitečný
a prospěšný všemu stvoření.
29. srpna
Mezinárodní noc
pro netopýry
„Ani ryba, ani
rak, netozvíře,
netopták,
netosvišť, netomyš, netopýr,
netopýr!“ prozpěvují si děti
v jedné mateřské škole
v Čechách. A učí se o životě
netopýrů a o soužití s nimi
ve vzájemné shodě. Mezinárodní
noc netopýrů má pomoci
nám všem dozvědět se více
o netopýrech a přispět k jejich
ochraně. Doporučujeme stránky
nyctalus.cz a pro netopýry
v nouzi SOS netopýří linku
731 523 599.
Zita Kazdová
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Víte který typ mučení
je nejefektivnější?
Ten, na který nemusíte
použít žádnou fyzickou sílu,
stačí jen světlo
a hluk.

O

soba, která je vystavena
celonočnímu světlu a ve dnech
nadměrnému hluku se vám po
několika dnech přizná i k atentátu
na Reinharda Heydricha, i když v té
době ještě nebyla na světě.
Přesně tento způsob mučení využívají
naši sousedé v Klánovicích, kteří
celou noc osvětlují své zahrady
a nenechají v klidu své motorové
sekačky, cirkulárky, pily, frézy a jiná
zařízení vydávající nadměrný hluk
ani v neděli a o svátcích.

„spánkový“ hormon melatonin,
který se v těle tvoří jen ve tmě.
Melatonin je zároveň silný
antioxidant, který má v lidském
organismu i další úlohy, jako
prevence některých typů rakoviny,
proces stárnutí, souvislost
s Alzheimerovou a Parkinsonovou
chorobou.

Světlo a tma mají
hluboký význam
Živočichové i rostliny mají hluboko
v sobě, stejně jako lidé, zakódovaný
denní rytmus střídáni světla a tmy.
Bez spánku
Mnoho druhů navázalo svůj životní
není zdraví
cyklus na periodické
Lidský organismus
změny délky dne během
je přizpůsobený
pravidelnému dennímu Jednou z příčin roku, značná část
cyklu, jehož nedílnou
špatné kvality živočichů se přizpůsobila
životu ve tmě a je
součástí je spánek. Jeho
spánku je
na ní zcela závislá.
nedostatek nebo špatná
vystavení
se
Masivní rozvoj umělého
kvalita vede k pocitu
únavy, snížení pozornosti nadměrnému osvětlení v posledních
a výkonnosti, významně množství světla desetiletích však změnil
tvář nočního prostředí
zhoršuje kvalitu života
v noci.
na mnoha místech
a může být příčinou
k nepoznání. Rozdíl
vzniku mnoha závažných
mezi dnem a nocí se
zdravotních komplikací.
stírá, což ovšem není bez
Jednou z příčin špatné
následků. Hejna hmyzu
kvality spánku, stejně jako
jsou stahována z volné
příčinou desynchronizace
přírody ke zdrojům
vnitřních biologických
světla, ptáci bývají
hodin v našem organismu
dezorientováni, stromy
je vystavení nadměrnému
v blízkosti svítidel na
množství světla v noci.
podzim včas neshodí
Klíčovou roli zde sehrává

následky hluku jsou žaludeční
a trávící obtíže, problémy s krevním
oběhem, poruchy spánku, snížení
imunity organismu, chronická
únava, deprese a nespavost.
Výzkumy prokázaly, že výskyt
civilizačních chorob přímo vzrůstá
s hlučností daného prostředí.
Buďme fér ke svým
sousedům
Za šest dní stvořil Bůh nebe
a Zemi a sedmý den odpočíval.
Jeho příkladem bychom se měli
řídit i my a nepovažovat neděli za
den stvořený k těm nejhlučnějším
činnostem. Pokud někdo potřebuje
posekat zahradu nebo nařezat
dřevo a nemůže to udělat v týdnu,
má k dispozici sobotu. Myslím, že
je to férové vůči všem obyvatelům
Klánovic.
Zdeňka Bubeníková,
Komise pro životní prostředí;
Použité zdroje: Ministerstvo
zdravotnictví a Ministerstvo
životního prostředí ČR

Zásahy hasičů

F o t o : h a s i č i – J SD H ; s e k a č k a – r u d y a n d p e t e r S k i t t e r i a n s

Ze zajímavých
dat a událostí
v červenci a srpnu
vybíráme:

svítí i do oken přilehlých
listy a jsou poškozeny
domů, do nebe a do
mrazem. Jiné druhy
Lidský
blízkého lesa a často
naopak světlo využívají
organismus
je použito osvětlení
ve svůj prospěch a tím
reaguje
na
hluk
zbytečně silné. Naplno
je narušena rovnováha
v celém ekosystému.
jako na každou se svítí i pozdě v noci,
kdy už venku není
Narušení nočního
zátěžovou
nikdo, kdo by nasvícený
prostředí tak násobí
situaci.
objekt obdivoval.
tlak, jemuž je příroda
Tak prosím zhasněte,
vystavena v důsledku
Stresem.
to je to nejmenší, co
znečištění, urbanizace
můžete pro zdravé
a klimatické změny.
životní prostředí udělat!
Modré světlo
Hluk je
a „ledky“ na
nenápadný
zahradu nepatří
Ukazuje se, že kritické
zabiják
je zejména světlo modré
Stejně devastující účinky
barvy. Modrá je přitom významnou
na zdraví má i nadměrný hluk.
složkou světla moderních zdrojů
Lidský organismus reaguje na hluk
typu LED, který se používá zejména
jako na každou zátěžovou situaci
na osvětlení zahrad. V mnoha
stresem, který je příčinou zvýšení
případech směřuje velká část
krevního tlaku a tepu, což vede
světla i do míst, která být osvětlená
k hypertenzi a vzniku ischemické
nemusí, nebo vyloženě nemají.
choroby srdeční, bolestí hlavy,
Příklady nalézáme všude kolem
migrén, tělesného vyčerpání, potíží
sebe, kromě stromů na zahradě se
se soustředěním. Dalšími neblahými

Tmu a ticho
potřebujeme všichni

F o t o : l i d é – l o r r a i n e c o r m i e r / p i x a b ay; n e t o p ý ř i – w a lt e r n a v a r r o / p i x a b ay; t m a – j e r z y g ó r e c k i / p i x a b ay; l a m p a – p 2 p i q s e l s c o m

Mozaika svátků
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Konec května a začátek
června byl z pohledu našich
hasičů poměrně klidný.
Dne 29. 5. ve 14:13 byla
jednotka vyslána s CAS 16 Iveco
v počtu 1+4 do ulice Slavětínské,
kde došlo k pádu stromu
na autobusovou zastávku
MHD Smržovská. Jednotka
tento strom pomocí motorové
pily rozřezala a odstranila
z komunikace a chodníku. Na místě
spolupracovala s Policií České
republiky.

Dne 12. 6. v 15:52 byla jednotka
vyslána s CAS 32 Tatra 148
v počtu 1+3 do ulice Kuchařská,
kde měl být požár „bunkru“
v lese. Na místě byl zjištěn požár
přístřešku z větví o ploše 2 x 2 m.
Jednotka provedla likvidaci vodou
z cisterny. Na místo přijela jednotka
HZS stanice Satalice.

V uplynulém měsíci se členové
věnovali výcviku – čerpání vody,
požární útok. Pomocí plošiny
pomohli občanům s odstraněním
suchých stromů. A provedli kontrolu
a prořez některých lesních cest.

Dne 20. 6.
se konalo
v Praze 6
cvičení pro
jednotky SDH v hasebních
obvodech stanic č. HS 2, HS 3
a HS 10. Cvičení mělo prověřit
možnost čerpání z vodního zdroje
(sání z Vltavy) a dálkové vody
hadicemi ze stroje do stroje.
Naše jednotka měla za úkol zřídit
čerpací stanoviště a dopravu vody
na prvním úseku. Úkol byl splněn
a cvičení bylo hodnoceno kladně.
Bc. Pavel Jaroš,
velitel JSDH Klánovice

červenec – srpen 2020
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Co se děje na síti

Klánovická kaple

Klánovická kronika

Jubilejní rok 1935

aneb klánovičtí občané sobě

virtuálním prostoru se objevila
spousta příspěvků, jak krotit
přebujelý automobilismus.
Odpůrci regulovaného parkování
byli hlasití. Proto vytvořili
subjektivní dojem, že kopou
za většinu obyvatelstva. Jak je
to ve skutečnosti, těžko říct.
A možná je to úplně jedno.
Koho dnes zajímají doložitelná
fakta a mnohaleté zkušenosti?
V módě jsou emoce, hysterie,
agresivita, silná prohlášení.
V podobném duchu probíhají
diskuze o budoucnosti
farmářských trhů, kulturního
centra či nápadu postavit novou
knihovnu. To jsou totiž další
preferovaná témata. Přežijí léto?
I když dominovaly problémy
související se samosprávou, tak
nečekanou pozornost vzbudilo
kotě nalezené v kontejneru na
tříděný odpad. Série dojemných
snímků byla zveřejněna na
stránce Klánovický Sen.
Zkusme tedy odhlédnout od
folklóru místní politiky a vnímat
i něco jiného.
Jiří Karban

červenec – srpen 2020

Odložená noc kostelů se letos konala v pátek
12. června. Zapojil se i kostel v Klánovicích, i když
podle přesných kritérií se jedná jen o kapli.

„Rok 1935, kdy obec oslavovala patnáctileté trvání
samostatnosti, vykonáno slavnostní vysvěcení nové
školní budovy.“

V

Výlet do historie i pěvecký koncert

Výročí vysvěcení kaple

Společenský večer v Besedě

15. června 1935 v sále Besedy promluvil
o významu slavnosti jubilea samostatné obce
zdejší p. Josef Nevařil, berní ředitel v. v., načež
byl pořádán zábavný společenský večer za
účinkování operní pěvkyně Lídy Klímové, Jirky
Šponara – klavírního virtuosa, Slávy Grossmanna
– populárního pražského písničkáře, Emila Glaase
– hudebního a humoristického imitátora, atd.

Noc kostelů 2020.

Právě odložené konání Noci kostelů způsobilo, že jsme se ocitli v těsné
blízkosti výročí vysvěcení této kaple. To bylo historicky 15. června 1912 –
tehdy to byla sobota (tedy necelé 2 roky od započetí stavby) – o tom není
pochyb, dále také, že je kaple zasvěcena Panně Marii. Ale v tradici katolické
církve je mariánských svátků více. Takže kterému tajemství života Panny
Marie je kaple zasvěcena, o tom je pochyb hodně!

Rébus zasvěcení klánovické kaple

Některé prameny uvádějí „Matky Boží“ – v byzantské tradici se říkalo
Bohorodičky, to by byl svátek 1. ledna – o čemž si dovoluji pochybovat,
protože na začátku 20. století v zimě moc obyvatel v Klánovicích nežilo,
protože se sem jezdilo spíše na letní byt. Proč by zvolili zasvěcení, které se
slaví v zimě?
Létu by tedy více vyhovoval svátek Nanebevzetí Panny Marie, který se
slaví 15. srpna. Také se to tak někdy píše „Kaple Nanebevzetí Panny Marie
v Klánovicích“, ale mám spíše pocit, že to jeden opisuje od druhého, aniž
by k tomu byl nějaký pádný argument. Jak se situace mění, tak nyní zase
mnoho lidí v létě jezdí z Klánovic někam na dovolenou, takže podobně jako
zima na začátku 20. století, tak zase oslava uprostřed srpna nevyhovuje nám
na počátku 21. století.

Klánovičtí občané sobě

Naše kaple v Klánovicích má ještě jednu zvláštnost: skutečně si ji postavili
místní občané, tedy žádný šlechtic, žádný patron kostela, ani žádný řád,
prostě místní! Místní lidé se i postarali o výzdobu kostela (vitrážová okna)
i o nezbytné zařízení (kalich, zvonky atd.). Ostatně to dělají dodnes! Tak
asi budou muset zase místní rozhodnout, který svátek Panny Marie se zvolí
jako „poutní“ slavnost. Mně se docela zamlouvá „Navštívení Panny Marie“
– slaví se 31. května. Že nevíte, o čem to je? Nejste jediní, tak to někdy
vysvětlím a také proč by se mi to v Klánovicích líbilo.
Váš farář, Dr. Vojtěch Eliáš, administrátor a metropolitní kanovník

Jubilanti

S

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

JUBILANTI

minulém Zpravodaji jsme zveřejnili
fotografie, které nám z archivu svého dědečka
poskytnul pan Tomáš Hradecký. Na fotkách
je zachycena událost z roku 1935, svěcení
klánovické školy. Paní kronikářka zalistovala
klánovickou kronikou a informace doplnila.

Připravený program byl bohatý. Zájemci se mohli
dozvědět mnoho o historii od renomovaného
historika doc. Marka Šmída i od přímých
pamětníků, kteří se rádi podělili s ostatními, jak
kaple vypadala na konci 60. let, tedy před nynější
úpravou. Skutečným pohlazením na duši bylo
vystoupení SborKlan – jak akronym napovídá
– pěveckého sboru, který se schází a nacvičuje
v Klánovicích. Již nyní se těšíme na jejich
Vánoční vystoupení!

F o t o : a r c h i v T o m á š e H r a d e c k é h o a V l a d i m í r a N o v á k a ; K v ě t i n y B r u n o G l at s c h / p i x a b ay

ako vlna
za vlnou se
valí témata
v „místních“ facebookových
skupinách. To, co bylo ještě
před pár týdny tak důležité, je
najednou jakoby mrtvé. Ovšem
každodenní vlnobití neustává.
Pořád se něco děje, ale mnohé
vyšumí. Někdy i do ztracena.
Klánovická spojka budiž
zářným příkladem.
Veřejným míněním v poslední
době hýbaly debaty o zavedení
parkovacích zón. Mohli se
o tom přesvědčit všichni, kteří
pravidelně sledují oficiální
informační kanál Městská
část Praha‑Klánovice. Ve

F o t o : w e b Mč ; k o s t e l : r e d a k c e

J
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Průvod a svěcení
Masarykovy školy

V hlavní den oslavy, 23. června, konán byl
ráno po obci rozšířenou kapelou Fr. Skořepy
ze Šestajovic budíček. V 9 hod. byla sloužena
slavnostní mše svatá ve zdejší kapli. V 10 hod.
30 min. byl uvítán slavnostně Jeho Excelence
Shora: arcibiskup Karel Kašpar;
arcibiskup pražský Th. Dr. JUDr. Karel
Dole: slavnostní průvod.
Kašpar na hranici obce starostou jejím, pak
družičkami u kaple, načež chrámový sbor
kostela karlínského zazpíval chorál. V 10 hod. 45 min. nastoupena cesta za
krásného počasí a tak četného domácího i okolního obecenstva, že toho zde
nikdo nepamatoval, průvodem s hudbou k Masarykově škole. Arcibiskup
vykonal obřad svěcení, prohlédl si zařízení a výzdobu školy, promluvil
k četným zástupům, načež byla všemi vyslechnuta čsl. hymna, kterou zahrála
hudba z balkonu. Obřad skončil poděkováním světiteli.

ČERVENEC 2020
Marie Strádalová
Olga Horčičková
Alena Peczárová
Helena Šeredová
Boris Procházka
Jiří Hejtmánek
Jitka Hurychová
Vladimír Štuller
Marta Strnadová
JUBILANTI
SRPEN 2020
Marie Haklová
Věra Měrková
Václav Skalický
Olga Kubešová
Jana Koláříková
František Juránek
Otakar Ubl
Ivana Šimíková
Miroslava Dušková

Promenádní koncert a divadelní představení

Dopoledne konán byl promenádní koncert. Od 12 hod. 30 min. účastnilo se
70 pozvaných a přihlášených osob společného oběda v Lázních. Poslední částí
oslavy bylo divadelní představení, konané odpoledne téhož dne v sále Besedy.
Děti zdejší zahrály pohádku se zpěvy, tanci a živým obrazem.
Čistý výnos slavnosti 600 korun odevzdán byl k zakoupení školního
rozhlasového přijímače.
Z klánovické kroniky psané panem Jaroslavem Laušmanem
vypsala Jolana Fuchsová, kronikářka
červenec – srpen 2020
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Většina linek
bude od 27. 6.
do 31. 8. omezena
pouze v pracovní
dny, přičemž letní
intervaly budou
u všech druhů
hromadné dopravy. Nepojedou
školní linky a školní spoje
na příměstských autobusových
linkách.
Po celé léto budou pokračovat
tramvajové výluky mezi
Smíchovským nádražím
a Hlubočepy a také v oblasti
vozovny Strašnice.
Prázdninové jízdní řády
a podrobné informace
o jednotlivých výlukách jsou
zveřejňovány na internetových
stránkách www.pid.cz, www.
dpp.cz, ve vyhledávačích spojení
i v mobilní aplikaci PID Lítačka
a na zastávkách. K dispozici je
také infolinka PID 234 704 560
nebo DPP 296 19 18 17.

Nová naučná stezka
v našem lese

Skončil vojenský prostor v lese a k definitivnímu
konci nakročily Klánovické lázně. Pokračujeme
v listování klánovickým tiskem roku 1990.

Konec vojenského prostoru v lese

Kdo se vydal před třiceti a více lety po asfaltové cestě od
školy do lesa směrem od Prahy, asi po 1 km narazil
na ceduli Vojenský prostor – vstup
zakázán. Stejné cedule by zastavily
i houbaře, který by se v těch místech toulal
po lesních pěšinách nebo jen brouzdal
mezi stromky. V Klánovickém lese sídlil
sklad trhavin Vojenských staveb. Řekl bych,
že místní ani příliš nevěděli, co v lese vlastně
je, prostě se říkalo, že tam jsou „vojáci“, nesmělo
se tam chodit a v režimu všeobecného utajování
a cenzury nám ani nepřišlo zvláštní, že to tak je.

Na stránkách KN proběhl krátký seriál o historii Klánovických lázní, který
končil informací, že pozemek (z nějž byly krátce předtím odstraněny poslední
trosky původního areálu) byl vrácen vdově po posledním majiteli a otázkou,
co s ním asi bude dál. Předběhněme dobu a napišme, že restituentka pozemek
prodala investorovi, který původně zvažoval jeho využití v celku, ale nakonec
ho rozprodal na pozemky pro sedm rodinných domků.

červenec – srpen 2020

(Pokrač. ze str. 18) Stezka by
nás měla zavést do míst, kde
se pěstuje, obhospodařuje
a roste zdravý přírodě blízký
les. K projektu se vrátíme
v některém z dalších Zpravodajů,
prozatím nabízíme další tip pro
prázdninovou procházku: Stezka
přírodě blízkým lesem, začátek
na rohu Mechovky a Habrovské.

R

ád bych jménem neziskové organizace Klánovice Spolu, která se snaží
zvelebovat interiér nádražní čekárny, včetně zdejší knihovny, poprosil
čtenáře o laskavost. Knihovna se řídí základním a jednoduchým pravidlem:
„Přečti a vrať.“ To, že knih ubývá, je jev přirozený a v podstatě i žádoucí,
protože police doplňujeme o další novou literaturu. Podstatně větší problém
je, když někdo likviduje svoji domácí knihovnu a vše naveze na nádraží.
V poslední době se nám tak množí opravdu nechtěné exempláře v ruštině
psaných odborných pojednání, technologických příruček o zpracování
masa, knihy v rozpadajících se vazbách či normalizační klenoty od Alexeje
Pludka a Ivana Skály.
Pokud chcete obohatit klánovickou knihovnu, vyberte ze svých zásob jen
kvalitní beletrii, dětskou literaturu, poezii, detektivky, nevadí ani červená
knihovna. Zbylé svazky za hranicí své použitelnosti dávejte do sběrných
surovin. Děkujeme.
Robert Zoulík, Klánovice Spolu

Restituce pozemku lázní

Pamětnice a velká příznivkyně klánovického golfu, paní Dadula Hradecká,
připomněla v článku historii vzniku golfového areálu (provoz byl zahájen
roku 1937) i jeho násilného zániku v roce 1950.
V letních měsících roku 1990 bylo takové sucho, že MNV (Místní národní
výbor) zakázal nejen rozdělávání ohňů ale i vstup do lesa.
Z Klánovických novin 1990 vybral Tomáš Ruda
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Knihovnička na nádraží
není sběrný dvůr

Po revoluci se ale o přítomnosti trhavin v lese
začalo hodně mluvit (i psát na stránkách
Klánovických novin) a „obnovená“ radnice
zahájila jednání, které skončilo dohodou
o vystěhování skladu z našeho lesa
a zpřístupnění oblasti pro všechny občany.

Další dobové zajímavosti

V Klánovickém lese se objevily
cedule nové naučné stezky.
Podepsána je Mezinárodní
nevládní nezisková organizace
FSC (Forest Stewardship
Council) a Hlavní město Praha
s podporou Ministerstva životního
prostředí ČR a Státního fondu
životního prostředí ČR.
(Pokračování na straně 19)

Redakční mozaika

F oto: S t u d i o m a r c u s; PŘEVZATO Z w e b u 3 PRO ZDRAVÍ A MLADÉ BĚC H OVICE

Prázdninový
provoz PID

Klánovice před 30 lety

F oto: S t u d i o m a r c u s; K l á n o v i c k é n o v i n y p ř e v z at y z a r c h i v u To m á š e R u d y

Redakční mozaika
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Klánovický Mini Adventure 2020
Populární zážitkový závod dvojic se letos koná v neděli 2. srpna.

Z

ávodníci budou
v tříhodinovém limitu
zdolávat stanoviště s plněním
úkolů v Klánovickém lese
a blízkém okolí. Mezi
stanovišti budou přejíždět
na (vlastním) kole. Kapacita
závodu je omezena na 222
dospělých dvojic a maximálně
99 dvojic rodičů s dětmi!
Podrobné informace
a registraci najdete na
webových stránkách
triprozdravi.cz/mini‑adventure.
Závod organizuje Tři pro
zdraví, z.s. ve spolupráci
s MČ Praha‑Klánovice.
Zita Kazdová

Čáp bílý.

Mladé Běchovice 2020
Přes léto můžete s dětmi
trénovat na oblíbený běžecký
závod Mladé Běchovice. Letos
se koná po padesáté páté
a termín je 19. září. Všechny
informace a přihlášení najdete
na webu mladebechovice.cz,
závod připravuje spolek Mladé
Běchovice, z.s. a Základní škola
Praha‑Běchovice.

Týden udržitelného
rozvoje 20. – 26. září,
ETUR 2020
Patříte k lidem,
kteří chtějí
pečovat
o své okolí
a rozvíjet ho?
Chcete svět tvořit a měnit,
ne jen pasivně přihlížet? Není
vám lhostejná budoucnost
planety? Pak se můžete aktivně
zapojit do Evropského týdne
udržitelného rozvoje, který se už
pošesté koná i v České republice.
Letos kvůli nouzovému stavu
až po prázdninách v týdnu od 20.
do 26. září. Všechny informace
získáte a svůj projekt můžete
přihlásit na tydenudrzitelnosti.
cz. Organizátoři nám vzkazují:
Nejste v tom sami! Zita Kazdová

červenec – srpen 2020
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aktivity a kluby

Ohlédnutí za školním rokem:

Hydepark zastupitelů

SK KAMIWAZA KARATE
Uplynulý školní rok byl své ve druhé polovině
pro nás všechny velmi náročný, ale zvládli jsme
jej v rámci možností nejlépe, jak jsme mohli.

H

„
rajeme pražský přebor, kde bylo letos
47 týmů rozděleno do čtyř skupin a skončili
jsme na průběžném 3. místě. Mimo
přebor, který se každý rok hraje od ledna
do dubna, se scházíme každých 14 dní,“
informuje pan Tomáš Velecký, kapitán klubu.
Místem setkávání klubu je přízemí
DDM (dříve Level) na hlavní křižovatce
v Újezdě nad Lesy a v plánu je uspořádání
podzimního turnaje pro veřejnost.
„Naše soupiska čítá 18 hráčů, každopádně
bychom rádi přivítali nové členy,“ dodává
pan Velecký.
Klánovičtí šachisté, ozvěte se! Kontakt
naleznete na webu Šachového svazu ČR
na Mapě šachových kroužků a klubů.
Zita Kazdová

Úspěšný start do druhé poloviny školního roku byl bohužel
zbržděn epidemií, která nás vyhnala z tělocvičen, ale to nám
nezabránilo trénovat alespoň doma.
Opět se tak ukázala krása karate, které je prostorově nenáročné
a cvičit jej může opravdu
každý. Naši trenéři se
snažili našim členům
poskytnout maximální
možnou náhradu
v podobě pravidelných
videotréninků, které často
dokázaly přimět k pohybu
celou rodinu a které se tak
těšily velké popularitě. I pro
nás byla velmi důležitá
pozitivní zpětná vazba, za
kterou děkujeme!

Letní tábor a podzimní soustředění

Přes léto se můžeme všichni těšit na tradiční letní soustředění
a příměstský tábor, kde si pravidelně užíváme společná setkání
napříč všemi lokalitami, spoustu tréninků a celotáborových her.
S příchodem nového školního roku se můžeme těšit na novinku
v podobě podzimního soustředění a dále na všechny tradiční
akce. Letos budeme pořádat vrcholnou soutěž – MČR Karate
pro mládež.

Kde najdete informace

Pokud máte zájem podpořit své dítě v pohybové aktivitě, pak
můžete navštívit internetové stránky www.KARATE1.cz, kde
bude již brzy zveřejněn rozpis tréninků, které budou probíhat od
září 2020. Už se na všechny velmi těšíme a přejeme za celý tým
krásné prázdniny.
SK KAMIWAZA KARATE, Denisa Šťásková
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Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.

Karate doma

F o t o : d í v k a : 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

Již deset let funguje Šachový klub SK
Újezd nad Lesy, jehož členy jsou též
obyvatelé Klánovic nebo Šestajovic.

I

proto si zaslouží krátké ohlédnutí – jak to
u nás v klubu karate SK KAMIWAZA KARATE
vypadalo?
V první polovině školního roku jsme všichni
pilně trénovali a připravovali se na vrchol
závodního období, jak v podobě krajských soutěží, národních
pohárů a finálně Mistrovství ČR, tak v případě začínajících či
mírně pokročilých karatistů na soutěže, které pro ně speciálně
pořádáme. Všichni jsme ze sebe vydali maximum energie
a jsme si jisti, že v tom budeme nadále pokračovat.

F o t o : a r c h i v š a c h o v é h o k l u b u , k a r at e : e LIŠKA š Ť ÁSKOVÁ

Pozvání do šachového klubu

Zdeňka Bubeníková,
Čas na změnu

Michal Gabriel,
HLAS KLÁNOVIC

Veronika Gotthardt,
ODS

koaliční zastupitelka

koaliční zastupitel

opoziční zastupitelka

Po jarním úklidu zahrad nám
v ulici V Jezevčinách opět
vyrostly nelegální skládky
bioodpadu. Vzhledem k tomu,
že se nejedná o ojedinělý případ,
ale o několik hromad bioodpadu,
nacházejících se vždy před domy
pravděpodobných skládkařů,
můžeme suše konstatovat, že
příklady táhnou. Když soused
vysype bioodpad před dům, tak
proč bych to také neudělal, že?
Však on se o to někdo postará,
hlavně že mám doma uklizeno.
Úřad se samozřejmě stará. Mohl by
najmout firmu a za nemalé peníze
nechat ilegální skládky odstranit.
Tyto skládky však bohužel leží
již v katastru Horních Počernic
a náš úřad může jen pokorně žádat
sousedy, aby skládky vytvořené
Klánovičáky na vlastní náklady
odstranili. Také byste opakovaně
ochotně uklízeli po sousedovi? Ne?
Tak ukládejte svůj odpad ze zahrad
zdarma na klánovickou deponii,
nebo si nechte přistavit kontejner,
který mají důchodci zdarma.

V České republice proběhla v pátek
12. 6. 2020 Noc kostelů, do které
se tradičně zapojuje i naše farnost.
Koronavirus posunul původně
plánovaný termín, museli jsme
upravit program, přesto k radosti
těch, kteří přišli do klánovické kaple
Nanebevzetí Panny Marie, vystoupil
pěvecký sbor SborKlan. Poté byla
možnost setkání s knězem farnosti
P. Vojtěchem Eliášem. Za večer
navštívilo kostelík 60 až 70 lidí. Po
celou dobu otevření kaple se mohli
zájemci dovědět informace o historii
kaple, interiéru, výzdobě atd.
Právě o Noci kostelů stál jsem
v jednom z chrámů na česko-polském pomezí. Prázdném,
opuštěném. Nádherná, mohutná
stavba podle architektonického
návrhu Dientzenhofera shlíží do
kraje, který byl dříve plný života.
Přemýšlel jsem o tématu letošní
Noci kostelů: „Učinil jsi měsíc
k určování času… Přivádíš tmu,
noc se snese… Slunce vychází…
Člověk vyjde za svou prací.“
(Žalm 104, 19 – 23)

V minulosti jste byli obeznámeni
s úmyslem naší Rady MČ vybudovat
novou knihovnu a komunitní
centrum. V minulém Hydeparku
jsem upozorňovala na rozpor, který
se týkal vytipování ideální lokality.
Na letáku, který byl součástí KZ, byl
za ideální lokalitu označen prostor
vedle KC Beseda, kdežto z materiálů
připravených architektem Myškou
umístěných na webu MČ vyplývala
jako nejvhodnější lokalita
současné “hasičárny”.
Během veřejné online diskuze
organizované naší RMČ v květnu
2020 vyšlo najevo, že RMČ si
prostory „hasičárny“ rezervuje např.
pro výstavbu venkovního hřiště pro
přilehlou ZŠ. Tato informace se zdála
být nová jak pro architekta Myšku,
tak pro diskutující.
Je plné právo naší RMČ, která
má většinu v zastupitelstvu, aby
učinila politické rozhodnutí ve své
kompetenci. Problémem tak zůstává
chybějící urbanistická koncepce
Klánovic. Bez ní se dá jen těžko
diskutovat o dílčích záměrech.
červenec – srpen 2020
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v e ř e j n ý p r o s to r

Marie Jágrová,
Čas na změnu
koaliční zastupitelka

Bylo by laciné připomínat
blahodárné účinky fotosyntézy,
a naopak škodlivost výfuků.
A přitom celá debata o regulaci
parkování v jižní části obce se
točí kolem této jednoduché
otázky: chceme více a více aut,
projíždějících a parkujících kolem
nádraží, nebo více dopravních
prostředků, které mají menší dopad
na klid a ovzduší? Jako řidička
bych preferovala první variantu
a vždy najít místo na parkování.
Ale míst je čím dál méně. Jsem
také zastupitelka a musím se
rozhodnout, která varianta je pro
blaho obce nejlepší. Za kteroukoliv
variantu, kterou si vyberu, budu
v každém případě kritizována.
Je to ale náš osud: pokud jsme
byli zvoleni, musíme se umět
rozhodnout. Nerozhodnout se bylo
by určitě pohodlnější, ale bylo by to
oportunistické a nedůstojné. Mám
ještě čas do konce června, abych
se ještě lépe informovala a zvážila
možné varianty. A tak budu
postupovat.
–
Slavomír Jaroš,
ODS
opoziční zastupitel

Zóny placeného stání (ZPS)
v Klánovicích jsou v současnosti
žhavé téma. Poté, co jsme se až
z televize dozvěděli, že rada naší
městské části podala žádost o jejich
zřízení na pražský magistrát, bez
toho aby k tomuto ožehavému
tématu vedla slibovanou debatu
s širokou veřejností, se konečně
začalo něco dít. V Besedě proběhla
debata, jíž se zúčastnil projektant
22
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pokračování ze strany 21

ZPS a zástupce magistrátu
společně se zástupci RMČ.
Občané a místní podnikatelé
byli seznámeni se způsobem,
jakým chce RMČ modré zóny
v Klánovicích řešit, a mohli se
k tomu vyjádřit. Všichni jsme
byli ujišťováni, že ačkoliv již
bylo radou Hl. m. Prahy zřízení
zóny schváleno (na žádost RMČ
Klánovic), samotné spuštění
platnosti omezení parkování je na
naší městské části. Doufejme, že se
tímto rozhodnutím bude zabývat
celé zastupitelstvo a nezůstane zase
jen na RMČ, aby rozhodla sama
o takto důležitém zásahu do života
našich občanů.
–
Alena Kolovrátková,
ODS
opoziční zastupitelka

Se začínajícími prázdninami by
se člověku chtělo napsat něco
pozitivního z aktuálního dění
v Klánovicích. Ale ta témata se
hledají čím dál obtížněji, obzvláště
v době, kdy byla ze strany
radních vypovězena smlouva
s farmářskými trhy. Společnost
Nadosah se rozhodla předčasně
ukončit provozování KC Beseda.
Radní chystají zavedení modrých
zón, aniž by před takto zásadní
a nezvratnou změnou prověřili
u Klánovičáků, zda o ně vůbec
mají zájem. Na místě slušného,
fungujícího volejbalového hřiště se
postavilo nové hezké volejbalové
hřiště, avšak multifunkční
hřiště pro děti stále Klánovicím
chybí… Naštěstí Klánovice nejsou
jen o radních, zastupitelích
a facebookových třenicích.
Takže těm, kteří stejně jako já
o prázdninách chtějí v Klánovicích
prožít něco pozitivního, doporučuji
návštěvu skvělé veteránské akce

Memoriál Rudolfa Utěšila a jejím
organizátorům přeji krásné počasí
a hojnou účast.
–

se zajímáme o dění kolem nás, ale
pouze hrstka se pouští do tvrdého
politického boje. Je to boj, který
se liší od války pouze tím, že chybí
těžké zbraně. Stará politika je
hodně machiavelistická: „cíl
ospravedlňuje prostředky“ a pokud
je cíl likvidace soupeře, ve staré
politice neexistuje vyšší morálka.
Navíc dnes se používá i facebook,
už 13 let známá zbraň na šíření
pomluv. Jsem rád, že nové vedení
naší městské části se nemíchá
do této velmi nekalé války a přes
facebook naši radní neřeší politiku.
Za takovýto konsekventní postoj
zaplatili tím, že se stali terčem
pomluv. Komunikují ale jinak
a nebojí se stát si za svými názory.
Mají proto můj obdiv.
–

Karel Loucký,
ODS
opoziční zastupitel

Na únorovém jednání zastupitelstva
bylo uloženo radě MČ, aby do konce
června předložila zastupitelstvu
možné varianty výstavby nové
knihovny. U tak závažné věci,
která Klánovice ovlivní na desítky
let, je vypracování a posouzení
variantních řešení nejlepší
pojistkou proti možným chybám či
přehlédnutím. Z členů rady tento
návrh podpořil jen Bc. Jaroš, paní
starostka hlasovala proti. Usnesení
zastupitelstva však respektovala
a svolala jednak veřejnou diskusi
s účastí architekta‑urbanisty, jednak
uskutečnila jednání s ředitelem
Městské knihovny v Praze, které
veřejné být nemohlo, ale přizvala
k němu i zástupce opozice. Tyto
akce pomohly osvětlit jak možnosti,
tak i rizika možných variant a dále
ukázaly významnou příležitost
využít metodické či přímé pomoci
kvalifikovaných odborníků
z městské knihovny. Věřme, že tato
cesta bude pokračovat a přinese tak
Klánovicím to nejlepší možné řešení.
–

Ferdinand Polák,
ODS
Opoziční zastupitel

Máme za sebou rok a půl vládnutí
koalice ČAS+STAN+HLAS v čele
se starostkou Starčevičovou
a místostarostou Bekem. Že se této
koalici nedaří v Klánovicích něco
tvořit, stavět či naši městskou část
jinak vylepšovat, je sice smutné,
ale bez nových hřišť, opravených
silnic či nové knihovny to asi ještě
pár let vydržíme. Mnohem horší
jsou nevratné nebo jen obtížně
napravitelné škody, které současné
vedení páchá. Likvidace trhů
(současný provozovatel dostal
bezdůvodně výpověď a skončí ke

Giuseppe Maiello,
ČAS NA ZMĚNU
koaliční zastupitel

Kdyby se nás dítě zeptalo: „Proč
existují politikové?“, odpověděli
bychom asi „protože tak to
funguje v demokracii“. Dítě by
sice nebylo spokojeno, ale alespoň
jsme nelhali. Pravda je, že jsme
všichni trochu politikové, protože

F o t o : P i x o u r c e / P i x a b ay
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konci roku), likvidace KC Beseda
(současný provozovatel nevydržel
arogantní jednání radnice,
vypověděl smlouvu a také ke konci
roku končí), naprosto nezvládnuté
vyjednávání s vlastníkem pozemků
na Přímském náměstí vedoucí
k nesystémové a z urbanistického
hlediska úplně nesmyslné parcelaci
(stavební úřad už to schválil),
tajně a především špatně
připravený návrh modrých
parkovacích zón. A co přijde na
řadu příště?
–
Petr Soukup,
STAN
koaliční zastupitel

Parkování u nádraží je příšerné
už několik let. Už jen pamětníci
vzpomenou, že i tato část
byla rezidenční čtvrtí a ne
parkovištěm P+R.
Řešení není mnoho. Parkovací
dům byl odmítnut, teď je odmítána
regulace pomocí placené zóny. Inu
což, hlavně že je důvod kritizovat.
Ostatně s kritikou se v Klánovicích
dveře netrhnou. Byl rozšířen
prostor ve Zpravodaji, ale i to
je málo a tak se o sto šest píše
na Fejsu. Nejvíc se kritizuje
to, co ODS dělala hůř a nebo
nedělala vůbec. Ale kdo by si na to
zavzpomínal? A pravda? To už je
přežitek a zbytečně zdržuje.
A kdyby to ještě bylo pro někoho
málo, tak je tu ještě další plátek
pro šíření polopravd.

Jen se ptám proč tolik snahy
a úsilí k získání moci. Opravdu
odměna radního ve výši 5 tis. Kč
je důvodem k osobním atakům,
k psaní hanlivých příspěvků, nebo
k pronásledování? Není zatím
něco jiného?
–
Petr Šafránek,
ODS
opoziční zastupitel

Je 14. června 2020 a já se ptám:
1. Studie na zadržování dešťové
vody. Proč na zakázku za několik set
tisíc korun není vypsáno VEŘEJNÉ
výběrové řízení na zhotovitele a jsou
osloveny jen 3 předem neprůhledně
vybrané firmy?
2. Vestavba bytové jednotky do
podkroví objektu Beseda. Už se mělo
dávno stavět, místo toho se druhý
rok pracuje na projektu a nyní se
najímá už druhá firma na projekt.
Proč? Na tento projekt byla uzavřena
vloni smlouva na 353.000,-Kč a nyní
další na 154.000,- Kč a 68.000,- Kč.
Není to na jeden projekt na malý
podkrovní byt příliš?
3. Oprava místních komunikací.
Proč RMČ doposud neschválila
žádný plán pro rok 2020 a proč
není vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele?
4. Zahájení rekonstrukce zázemí
FK Klánovice. Byla získána dotace
5 milionů, přesto RMČ doposud
nerozhodla, jak je využít. Proč?
Projekt a stavební povolení jsou
z minulého volebního období.
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Nově
PRODEJ – luxusní novostavba RD
5+kk, garáž, 2 terasy,
užitná plocha 200 m2,
pozemek 680 m2,
Potoční ulice, Šestajovice

Srdečně vás zveme do nově otevřeného butiku la-di-da fashion.
Těšit se můžete i na ikonické módní značky

la-di-da fashion
Slavětínská 128,
19014 Praha - Klánovice
tel.: +420 739 354 182
info@la-di-da.cz
www.la-di-da.cz

13.500.000,-Kč
Cena 13.250.000,Kč

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Do 31. 8. 2020 zaváděcí ceny -20%

Inzerat_KZ_ladida.indd 1

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

15/06/2020 08:53

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

•
•

cena 35.000,-Kč/měsíc
+ energie
A J AT O
PRON

•

•

PRONÁJEM – kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,
Štefánikova ul., Zeleneč

•
•

cena 29.900,-Kč/měsíc +Tenergie
AJA O
PRON

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

24
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zdirad.pekarek@re-max.cz

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

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

cena 9.990.000,-Kč

PROD

ÁNO

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

+ odstupné

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

VA C E

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

červenec – srpen 2020

25

Inzerce

PROGRAM červenec a srpen 2020
... jsme NADOSAH

Klára Tumpachová
Realitní makléřka

Milí diváci a návštěvníci Nové Besedy,
čeká nás léto a s ním i „divadelní prázdniny“.

Aktuálně hledám

Současně bude po celou dobu prázdnin zavřená i KinoKavárna.
V sobotu 29. srpna dorazte na tradiční již 9. ročník KLÁNOVICKÉHO HUDEBNÍHO MINIFESTIVALU a v pátek 4. září

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

na velkou komunitní akci pro děti i dospělé HURÁ DO ŠKOLY.
Program na září a podrobnější informace najdete na www.kcnovabeseda.
Hezké léto a těšíme se na Vás opět na konci srpna!

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

Tým KC Nová Beseda
Gábina, Romana, Kateřina, Zuzana a Petra

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

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 17:00-22:00, So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.

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

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, magistrátu a MČ Praha 21
za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
Přidejte si můj kontakt do telefonu.
Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit.

KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha-Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

Hledáme
VOLNÁ
MÍSTA
VOLNÁ MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)

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

Mateřská škola Klánovice
přijme od 1. 9. 2020 do svého kolektivu

učitele/ku na plný úvazek.
Najde u nás výborný pracovní kolektiv a krásné prostředí.
Požadujeme kvalifikační předpoklady a radost z práce s dětmi.

Kontakt: 604 555 832, skolka@msklanovice.cz

prof. průkaz PODMÍNKOU)

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

prof. průkaz
PODMÍNKOU
)
- PRODEJCE
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

- PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

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

KONTAKT: 606262047, 602100983
26
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distributory
letáků a novin
v této lokalitě.

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

Dobré finanční ohodnocení.

l

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

Vhodné i pro OZP
e-mail:
roman.oralek@seznam.cz,

t e l . 6 0 2 3 21 2 61
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SPOLEČENSKÝ KLUB

ANKETA K REGULACI PARKOVÁNÍ V KLÁNOVICÍCH
Vážení spoluobčané, chceme vyřešit parkování v naší městské části k vaší co možná největší spokojenosti.
Proto jsou pro nás Vaše odpovědi důležité.
Pokud Vám leží na srdci parkování v Klánovicích, prosíme vyplňte následující dotazník.
P O Z O R N Ě P R O Č T Ě T E A Z a k ro u ž k u j te o d po v í d a j í c í o d po v ě ď :
1. Bydlíte v Klánovicích?

POŘÁDÁ SETKÁNÍ A JÍZDU HISTORICKÝCH VOZIDEL

II.ROČNÍK

ANO

NE

Pokud ano, napište ulici a číslo popisné: …………………………………………………………….......…………………
2. Máte v Klánovicích trvalý pobyt?

ANO

NE

3. Bydlíte v oblasti, která bude regulována parkovací zónou? Jedná se o území od severního východu
nádraží po ulici V Soudním/Smržovská (u školy).

ANO

NE

4. Máte auto?

ANO

NE

5. Pokud máte auto, kde jej parkujete?

NA VLASTNÍM POZEMKU

NA ULICI

JINDE

6. Pokud neparkujete na svém pozemku, máte problém najít místo k zaparkování?

ANO

NE

7. Kolik jste ochotni platit za parkování?

hodinovou sazbu 20 – 40 kč/hod

roční poplatek 1200 KČ

8. Omezují Vás parkovací zóny v centru Prahy?

ANO

NE

9. Jezdíte z Klánovic v pracovní dny:

AUTEM

VLAKEM

AUTOBUSEM

V případě potřeby označte více možností.

PĚŠKY

NA KOLE

PŘES DEN NEODJÍŽDÍM

10. Pokud jezdíte vlakem, dojíždíte na nádraží:

AUTEM

AUTOBUSEM

PĚŠKY

NA KOLE

11. Pokud jezdíte do práce nebo na nádraží autem, kolik vás v průměru jede v jednom autě?

1

DNE 18.ČERVENCE 2020 V 9:00

2

3

4 a VÍCE

12. Pokud jezdíte na nádraží autem, máte zde problém najít místo k odstavení vozidla?

ANO

NE

13. Znáte projekt parkovacích zón pro Klánovice, který byl představen na webu MČ, na diskuzi s občany
v KC Nová Beseda a v Klánovickém zpravodaji?

ANO

NE

14. Jak významný je pro vás problém parkování v Klánovicích (1 = málo důležité – 10 = mimořádně důležité)?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prosíme, ofoťte a pošlete e-mailem na urad@praha-klanovice.cz nebo POŠLETE poštou na Úřad městské části
Praha-Klánovice U Besedy 300, 190 14, anebo vhoďte do schránky na budově úřadu do 31. 7. 2020. Děkujeme!

