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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Rada městské části:

V

ážení a milí spoluobčané,
začal advent a příprava na
vánoční svátky. Co přát naší
krásné městské části? Vzájemnou
toleranci, ohleduplnost, ochotu
vzájemně si pomoci – na úrovni
rodinných či sousedských vztahů,
ale i mezi chodci, cyklisty a řidiči
i přispěvateli na sociálních sítích.
A citlivé architekty se smyslem pro
zachování klánovického genia loci.
I letos jsme se potýkali se stále
přítomným covidem. Chci proto ze
srdce poděkovat Vám všem, kteří
se aktivně zapojujete do života naší
městské části a věnujete energii
tomu, abychom tyto časy zvládli.
Moje mimořádné uznání a dík patří
ředitelkám, učitelkám, učitelům
a zaměstnancům našich škol,
lékařům a hasičům.
Děkuji všem podnikatelům,
obchodníkům a živnostníkům, kteří
dotvářejí podobu místa, ve kterém
tak rádi žijeme.
Děkuji zaměstnancům našeho
úřadu za jejich pracovní nasazení
a veškerou odvedenou práci.
Kolegům radním a zastupitelům za
pomoc a dobře míněné rady.
I letos Vás prosím, dodržte
zákaz odpalování pyrotechniky
v přírodním parku, jehož jsou celé
Klánovice součástí.
Přeji Vám z celého srdce, milí
sousedé, klidné a pokojné prožití
vánočních svátků.

vaše starostka Zorka Starčevičová
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l Komise pro výstavbu má
novou tajemnici, Ing. Zuzanu
Engelmaierovou.
l ze čtyř nabídek na opravu
povrchu komunikací Slatinská (úsek
Rodovská–Jeníkovická) a Nepasické
nám. vybrala firmu Šlehofer.

Velké investiční akce v Klánovicích

l odsouhlasila mimořádnou
odměnu pro ředitelky školky
a školy.

Ve Zpravodaji opakovaně informujeme o dvou významných investicích.
První je dlouho připravovaná přestavba zázemí sportovců ve fotbalovém
areálu V Jehličině, druhá je Dům IZS. Přinášíme shrnutí.

l potvrdila vznik Letopisné
komise, která doporučí
zastupitelům kandidáty na cenu
a čestné občanství městské části.
l udělila zakázku na projektovou
dokumentaci bezberiérové
přestavby zastávek Smržovská
a Bazar. Projekt bude hrazen
z dotace od magistrátu.

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

Chystáte se stavět?
Konzultujte svůj projekt s úřadem!

P

okud chystáte stavbu nebo rekonstrukci, poraďte se s našimi specialisty
na výstavbu. Nejprve si prostudujte územní plán, pražské stavební předpisy
a další nařízení a doporučení zveřejněná na našem webu. Konzultaci s naší
expertkou přes výstavbu Ing. Zuzanu Engelmaierovou si poté můžete domluvit:
engelmaierova@praha-klanovice.cz, tel: 281 963 225. Pondělí a středa 9 až 18 h.

Pozvánka na zastupitelstvo:
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice,
které se koná v úterý 7. prosince 2021 od 18:00
v sále Hotelové školy, Slavětínská 82.
Program jednání bude oznámen na webových stránkách MČ.

Covid-19 info
EPIDEMIE COVID-19 OPĚT STRMĚ STOUPÁ
Sledujte aktualizované informace Ministerstva
zdravotnictví ČR a Hygienické stanice hl. m. Prahy.
OČKOVÁNÍ V KLÁNOVICÍCH
Podáváme třetí dávku vakcíny proti Covid-19 pro naše seniory.
NUTNÁ JE PŘEDCHOZÍ REGISTRACE NA TELEFONU 281 961 201.
Buďtě opatrní a zodpovědní k sobě i ostatním, rada MČ Praha‑Klánovice

Fotbal
V Jehličině

N

aše hřiště patří i díky blízkému
lesu k nejhezčím v Praze.
Dlouhodobým problémem byla
zchátralá a neúsporná budova se
šatnami, sprchami a zázemím.

F O T O : V I Z U A L I Z A C E P R E Z E N TA C E P R O Ú Ř A D M Č

l udělila plnou moc
projektantovi Ing. Petru
Horskému k projednání
projektu parkovacích zón
s policií a úřadem MČ Praha 21.

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 ; C O V I D : M A S U M A L I / P I X A B AY

z
Slovo starostky
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MÁME REÁLNÝ
PROJEKT A PENÍZE
Na novou budovu vznikl v minulém
volebním období projekt, který byl
ale z hlediska nákladů naprosto
nerealistický. Nechali jsme jej
překreslit tak, abychom cenu stavby
snížili na polovinu. Vysoutěžili
jsme v otevřeném výběrovém řízení
zhotovitele a hlavně – sehnali
jsme peníze na stavbu. Potenciální
nebezpečí se skrývá snad jen
v prudkém zdražování materiálu.
AKCE FK ZAČALA
Akce byla zahájena na přelomu října
a listopadu stavbou dočasných buněk
a zbořením původní budovy. Pokud
se nestane žádný průšvih, na přelomu
léta příštího roku bude hotovo.

ŠETŘÍME VODU A ENERGIE
Proti původnímu projektu jsme
doplnili (a sehnali peníze) na retenční
nádrž na tzv. šedou vodu. Voda
z okapů a sprch bude shromažďována,
čištěna a využívána k zálivce trávníku.
Obdobně bude využita i dlouhodobě
nepoužívaná studna, která byla
nalezena pod terasou. Jednáme
o instalaci fotovoltaických panelů,
které dále sníží náklady na provoz.
Jedná se o důležité úpravy, které
v budoucnu pomohou fotbalistům se
stoupajícími cenami energií a vody.

Dům IZS
Klánovice

N

ovostavba pro Integrovaný
záchranný systém se dostala do fáze
finálního projektu, který je nyní
připraven pro povolení.

NOVÁ „HASIČÁRNA“
Naši dobrovolní hasiči a údržbáři
netrpělivě čekají na to, až se
přestěhují do nové „hasičárny“. Ta
vyroste jako magistrátní investice
u ulice Slavětínská na hranici
Klánovic a Šestajovic.
POLICIE A ZÁCHRANKA
V druhém křídle budovy najde
nové sídlo městská policie
a zejména rychlá zdravotní
záchranná služba. Klánovice
mají v tuto chvíli nebezpečně
dlouhé dojezdové časy záchranky
a základna zdravotnické záchranné
služby v Klánovicích může reálně
zachránit lidské zdraví a životy.
DLOUHODOBÝ PLÁN
Až bude Dům IZS hotový, otevře se
cesta ke zboření současné hasičské
zbrojnice a výstavbě nového
pavilonu školy s prostory pro
základní školu, ZUŠ a komunitní
centrum s knihovnou. Následovat
bude kompletní rekonstrukce
budovy Smržovská 1/1, která ji
potřebuje jako sůl.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA‑KLÁNOVICE, U Besedy 300/8, Praha‑Klánovice 190 14
ID datové schránky: 2u4aks8 Web: www.praha-klanovice.cz; Facebook: facebook.com/praha.klanovice; Instagram: profil praha_klanovice;
Tel: 281 962 264, 281 960 216; E‑mail: urad@praha‑klanovice.cz; Starostka: Mgr. Zorka Starčevičová, Tel: 603 543 329,
E-mail: starosta@praha‑klanovice.cz; Tajemník úřadu: MgA., Ph.D. Petr Vilgus, Tel: 602 607 994, E-mail: tajemnik@praha‑klanovice.cz
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Začíná projednávání
projektu zón placeného
stání s dopravní policií
a silničním správním
úřadem Praha 21.

P

řinášíme shrnutí aktuálního stavu
projektu, dokumentaci najdete na
webu v sekci Doprava - dokumenty.

FINÁLNÍ VERZE
Dopravní projektant Ing. Petr
Horský, který navrhoval i parkovací
zóny v jiných městských částech,
dopracoval „náš“ projekt podle
detailních požadavků radnice
a občanů a v souladu s rozhodnutím
o rozšíření platnosti zóny směrem
na sever, jak jej schválilo zářijové
zastupitelstvo. Projektant dostal
plnou moc k projednání projektu
značení s úřady. Pokud vše klapne
podle plánu, zóny začnou platit
v prvním pololetí příštího roku.
VÝHODY PRO MÍSTNÍ
Klánovickým občanům přinesou
řadu výhod – méně jedoucích
a stojících aut v našich ulicích, více
prostoru, který bude rezervován
pouze pro naše obyvatele. Senioři
získají parkovací oprávnění za
symbolickou částku, také další naši
rezidenti budou mít možnost získat
povolení za pár stokorun ročně.
VÝHODY PRO
NÁVŠTĚVNÍKY
Zóny však přinesou výhody
i návštěvníkům naší městské části.
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ZJEDNODUŠENÍ
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
V rámci zón bude realizována
i významná část projektu
zjednodušení dopravního
značení – zmizí tedy stovky
nesmyslných značek, které nám
život v Klánovicích neusnadňují,
ale komplikují. Malá dopravní
revoluce, která našim občanům vrátí
klid a návštěvníkům přinese jasný
parkovací řád, je na dosah ruky.

Bezbariérové
zastávky Bazar
a Smržovská
Požádali jsme magistrát
o rekonstrukci
autobusových zastávek,
které jsou nevyhovující
a nebezpečné.

Z

magistrátu jsme dostali důvěru
a finance na to, abychom si je sami
vyprojektovali. V tuto chvíli máme
peníze na projektovou dokumentaci
zastávek Smržovská a Bazar v obou
směrech. Budou přestavěné tak, aby
byly hezké, pohodlné a bezbariérové
– jinými slovy, aby nástup a výstup
z autobusu s kočárkem, invalidním
vozíkem nebo s bolavýma nohama
byla radost a ne starost.

Co se právě děje

auta nezajíždějí tam, kde nemají
být a neblokují prostor, který je
rezervovaný pro jiné. Zarážky se
osvědčily a v dohledné době se objeví
na dalších místech v Klánovicích.

NAŠE POŽADAVKY NA
OPRAVY ODSOUHLASENY

Radní hlavního města Prahy pro
dopravu Adam Scheinherr odpověděl
kladně na výzvu klánovické radnice
k opravě majetku Technické správy
komunikací (TSK) u nás: most přes
trať, rekonstrukce Slavětínské
a přestupní bod u nádraží.

REKONSTRUKCE MOSTU
PŘES KOLEJE

BEZ ZÁBRAN

Zbytečně masivní svodidlo
na Slavětínské u křižovatky se
Šlechtitelskou bylo demontováno.
Zábradlí u vchodu do školní
budovy Smržovská 1/1 bude
odstraněno, protože brána za
zábradlím je nástupní plochou pro
zásah hasičů. Případný rychlý zásah
ve školní budově by ale zábradlí
zkomplikovalo a zpomalilo.
STOP NÁKLAĎÁKŮM
V procesu schvalování na Praze 21
je úprava zákazu vjezdu
vozidel nad 6 tun,
která zkomplikuje život
řidičům náklaďáků, kteří
si přes Klánovice zkracují cestu.
ZARÁŽKY PRO AUTA
Na točně u nádraží se před časem
objevily zarážky pro automobily. Díky
nim je parkování organizovanější,

F O T O P E T R V I L G U S ; S T U D I O M A R C U S ; H Ř B I T O V D. P O Č E R N I C E : A L E N A P O K O R N Á / C O M M O N S . W I K I M E D I A . O R G ; K A P K Y: U W E T./ P I X A B AY

Zásadně naroste počet legálních
parkovacích míst i tam, kde je
dnes parkování zakázané, protože
nebylo řešeno míjení protisměrně
jedoucích vozidel.

Zóny placeného
stání – D Í L P Á T Ý

Zprávy z úřadu

INFORMUJEME Z DOPRAVY

FOTO: PETR VILGUS; STUDIO MARCUS

Zprávy z úřadu
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Magistrát souhlasí se zahájením
přípravy investiční akce –
kompletní rekonstrukce zchátralého
silničního mostu přes železniční
trať. Most bude rekonstruován
v nejbližších letech. Pravděpodobně
bude zvolena forma opravy, známá
z dálnice D1 – během pár nocí most
zbourat, přivézt nový hotový most
a během jedné směny ho usadit na
místo původní stavby.

včetně vypracování projektové
dokumentace stála téměř 9,4 mil.
korun, na tuto akci jsme získali
10 milionů od magistrátu jako dotaci.
Také lesní cesta Nové Dvory –
Novodvorský křížek a lesní cesta
na Štamberk je dnes schůdná pro
pěší i cyklisty. Byly provedeny
provizorní opravy – dosypání
a zhutnění výmolů.
PROPOJENÍ
NA BĚCHOVICE
A ŠESTAJOVICE
Také z dotace nyní připravujeme
projektovou dokumentaci na dvě
bezmotorová spojení – lesní cestu,
vycházející z Nových Dvorů směrem
na Běchovice a na cestu propojující
les a Šestajovice ulicí Všestarská.

Budoucnost
cyklodopravy
v Klánovicích

Minimálně druhou zmíněnou
stezku jsme připraveni postavit
už příští rok. Na jaře by měly být
instalovány směrové šipky pro
cyklisty, které zjednoduší orientaci
výletníků na našem území.

Staráme se nejen o ulice
uvnitř městské části, ale
i o stezky v lese a okolí.

PRAŽSKÝ CYKLOGENEREL
A jaká je budoucnost cyklodopravy
v okolí Klánovic? Pražský
cyklogenerel plánuje dvě důležitá
spojení – obnovu historické stezky
od Placin k nádraží Běchovice-střed a od Placin přes nový most,
vedoucí přes dálnici D11, až
k hornopočernickému hřbitovu.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

L

etos jsme dokončili pěší
a cyklistickou lesní cestu vycházející
z ulice V Soudním (cesta A259
Klánovice-Úvaly, na území v katastru
Klánovice). Oprava lesní cesty

Opravy
komunikací:
fakta a čísla
V souladu se studií
Dešťovka budeme
maximálně využívat
vsakování dešťových
srážek do zelených pásů.

G

eologický průzkum v oblasti
tzv. Hornopočernicka ukázal, že
u většiny komunikací je tento
způsob možný bez finančně
náročných úprav.
OPRAVY V RODOVSKÉ
Výjimkou je problematická ulice
Rodovská, kde je nejen špatné
podloží (jílovité), ale i nevyhovující
příčný sklon vozovky. Čerstvě
provedený vsakovací drén,
včetně drenáží a revizních šachet
v nejproblémovější části této ulice za
téměř 1,7 mil. korun, je přípravou
na generální opravu jejího povrchu,
která nebyla provedena v tomto
roce z důvodu probíhající výstavby
rodinných domů.
Příčné odvodnění a opravu výmolů
nejproblémovějšího místa proti
domu č.p. 936 jsme realizovali už
v tomto roce za téměř 59 tisíc korun.

OPRAVY VÝTLUKŮ
Na konci léta proběhly provizorní
opravy výtluků problémových
klánovických komunikací:
Černilovská, Obědovická, Úprkova,
Zádražanská, Holohlavská, Slatinská,
Dohalická, (pokračování na straně 6)
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DLAŽBA, OBRUBNÍKY
A OSTRŮVEK
Provedli jsme opravy vypouklé
a propadlé dlažby v ulici Slavětínská
u základní školy a v ulici Aranžérská
v okolí Victoria School, celkem za
92 tisíc korun.

Vyměnili jsme i popraskané
silniční obrubníky v ulici Plačická,
u křižovatky Plačická x V Pátém.

Jubilanti

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

JUBILANTI
PROSINEC 2021
Richard Hladík
Marie Devátá
Jaroslav Hladík
Eva Musilová
Jaroslav Hrbek
Anna Nahodilová

Po dopravní nehodě jsme opravili
nástupní ostrůvek autobusové
zastávky Smiřická, směr Šestajovice.
NEPASICKÉ NÁMĚSTÍ
Dlouhodobě neutěšený stav obratiště
v podobě neustále rozježděného
zeleného pásu a znečišťování okolí
na Nepasickém náměstí jsme se
rozhodli natrvalo vyřešit kvalitním
provedením podkladních vrstev ze
štěrkové drti, kameniva zpevněného
cementem a pokládkou žulové dlažby
za 200 tisíc korun.

Karel Forman
Eva Gruberová
Franz Weinmann
Zdeněk Šimůnek

části ulic V Jezevčinách a Sendražická.
l zpevnění rozježděného rohu
zeleného pásu u chodníku
u křižovatky ulic Slavětínská x
Smiřická.
Podklady poskytla Anna
Šugárová, referentka dopravy

Klánovice mají
bankomat

MÁME NAPLÁNOVÁNO
Do konce roku 2021 připravujeme:
l opravu vypouklé a propadlé
dlažby v ulici Medinská (proti
fit‑parku) a v ulici V Pátém
u křižovatky s ulicí Votavova.
l dosypání a zhutnění recyklátem

6

PROSINEC 2021

„Výsadba trvalkových kompozic
proběhla v říjnových dnech roku
2021 na několika exponovaných
místech ulice Slavětínská.
Jan Řezníček z firmy Echinops ji
provedl se svým týmem dle návrhu
Zuzany Čechovské,“ upřesnil
Ing. Fous a připravil pro nás
následující text.

Od 26. října 2021 máme
k dispozici bankomat
u vchodu do Hotelové
školy, Slavětínská 82.

C

elý rok MČ jednala se všemi
bankami, z nichž nejlépe vyšla
Komerční banka, která investici
i provoz financuje. Její zaměstnanci
prověřili všechny obecní prostory, ale
nakonec došlo k dohodě s Hotelovou
školou. "Tak dlouho se klánovičtí
občané ptali na BANKOMAT, až
jsme jim ho zařídili," konstatuje Petr
Vilgus, tajemník úřadu.

Jaroslav Kalaš
Veřejná zakázka malého rozsahu
oprava komunikace na Nepasickém
náměstí a Slatinské ul. v úseku
Rodovská - Jeníkovická, je realizována
Stavební společností Šlehofer.

předchozích Zpravodajích jsme
zveřejnili cyklus úvah a doporučení
Stromy, zlato Klánovic a také jsme
vás informovali o pilotním projektu
jarních cibulovin na Slavětínské.
Jsou to bonusy Studie o nakládání
s dešťovou vodou, tzv. projektu
Dešťovka, který jsme shrnuli
ve Zpravodaji 9/2021. Aktivity
týmu Ing. Ondřeje Fouse naštěstí
pokračují. Opět na Slavětínské
a tentokrát výsadbou trvalek.

Čerstvá novina
Nová Tatra Terra hasičům.

N

ákup hasičského auta opět
umožnila dotace z hlavního města.

F O T O : M A N F R E D R I C H T E R / P I X A B AY

Sobětušská, Všestarská a křižovatka
ulic Voňkova x Boušova, celkem za
165 368 korun.

S

V

pokračování ze strany 5

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

Zprávy z úřadu

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

PREMIÉRA TRVALEK
Jde o první etapu kvetoucích
záhonů, které budou postupně
obsazovat viditelná místa po celé
ose téhle nejvýznamnější klánovické
tepny. Autoři ve spolupráci se
zhotovitelem pracovali na základě
zadání ve smyslu studie
hospodaření s dešťovou vodou,
s důrazem na adaptabilnost rostlin
vůči změně klimatu. Je zde tak
k vidění několik detailů, které
nejsou vůbec běžné a v širším okolí
byly použity vůbec prvně.

Hemerocallis neboli denivka.

Na Slavětínské
vznikají
unikátní záhony,
které se mohou
stát inspirací pro
další obce a městské části.

Klánovické trvalky
KLÁNOVICÍM NA MÍRU
Záhony jsou projektovány autorsky
pro Klánovice a tudíž respektují
místní stanoviště. A vzaly si i kus
místních tradic a květinových
zvyklostí. Najdete tu tak například
tulipány, pivoňky, denivky, kosatce
či rudbékie dobře známé z místních
vilových zahrad.

Příprava zemních loží
inspiruje rostliny,
aby kořenily hlouběji
a staraly se
samy o sebe.
UNIKÁTNÍ SMĚS
Vliv potenciálního přísušku nutí
autory vytvářet záhony jako malé
klimatické ostrůvky a doplňují
citlivější květiny o ty přizpůsobivější,
jako jsou například nebekvět,
pacholusk či zlatoočko, které
rozhodně nepatří mezi známé.

Leč známými se stanou. Některé
rostliny tu spatří světlo světa úplně
poprvé. Jde zejména o šlechtění
vysokých šalvějí vycházejících
z našich tradičních stepí, botanické
hybridy pozdních hvězdnic
a pokřížené třapatkovky speciálně
pro tuto realizaci.
NIC NENÍ NÁHODA
Příprava zemních loží inspiruje
rostliny, aby kořenily hlouběji
a staraly se co nejvíce samy
o sebe. Retenční lože je schopno
zadržet a pustit dolů i přívalové
srážky. Částečně využíváme
i spádu chodníků a krycí vrstva
zase láká žížaly, aby dělaly svou
práci. Následná péče je svěřena
zhotoviteli, který bude pracovat
pod dozorem autorky.
Dejte záhonům šanci, ať vykvetou
do krásy!
Klánovický zpravodaj se
připojuje k přání Ing. Ondřeje
Fouse a děkuje za spolupráci.

Kam s odpady
NÁDOBY NA TUKY A OLEJE

l a na Přímském náměstí.

Od listopadu 2021 je v Klánovicích
osm popelnic na oleje a jedlé tuky.
Najdete je na stanovištích:
l Slavětínská ulice (u zastávky
BUS Klánovice‑Sever),
l V Soudním (u sportovní Haly
starosty Hanzala),
l v ulicích Ke Kostelíčku,
Medinská, Smidarská, Smiřická
a Vodojemská

Kapalné odpady musí být pouze
v pevně uzavřených nádobách!
POZOR! Olej a tuk nikdy
nevylévejte do záchodu nebo
výlevky, protože tuky ucpávají
kanalizaci. Následná oprava je
obtížná a velmi nákladná.
Kompletní přehled najdete na
webu městské části: praktické
info – Kam s odpady.

OTVÍRACÍ DOBA
DEPONIE 2021:
1. listopad – 11. prosinec
PONDĚLÍ

15:00 – 17:00

STŘEDA

15:00 – 17:00

PÁTEK

15:00 – 17:00

SOBOTA

9:00 – 12:00

O státních svátcích je zavřeno.

Deponie se jako každým rokem
opět otevře v březnu 2022.

Nová 150 KLAN 1 dorazila 26. 11. 2021.
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jednoznačně. Dle § 2629 občanského
Dne 15. listopadu 2021
zákoníku však musí objednatel
(v tomto případě MČ PrahaKlánovice)
obdržel úřad MČ Praha
takovou skrytou vadu oznámit
Klánovice „Žádost
zhotoviteli "bez zbytečného odkladu
o uveřejnění odpovědi
poté, co ji mohl při dostatečné péči
v Klánovickém zpravodaji
zjistit, nejpozději však do pěti let od
č. 12/2021“.
převzetí stavby". Připomínám, že pět
let od převzetí stavby uplyne až na
podzim roku 2022.
edakce dostala
tuto žádost i text
Namísto vedení
V
odpovědi k dispozici.
kampaně ve zpravodaji
Rozsáhlé opravy
Jedná se o vyjádření
je tedy třeba činit
mateřské školy
pana zastupitele Poláka
příslušné právní
k článku Ing. Milana
kroky vůči zhotoviteli
Chrousta v Klánovickém
stavby. Převzetí díla
zpravodaji č. 11/2021:
bez vad a nedodělků
BRÁNÍCÍCH UŽÍVÁNÍ
rozhodně dle zákona
Na str. 3 Klánovického
nevyviňuje zhotovitele
zpravodaje č. 11/2021
z odpovědnosti za
uvedl zaměstnanec
skryté vady.
úřadu naší městské části
ing. Milan Chroust tato tvrzení:
Očekávám veřejnou omluvu ing.
"Závěrečný předávací protokol ve
Milana Chrousta za jeho nepravdivá
znění „převzato bez závad“ byl
tvrzení. Současně ho vyzývám, aby se
podepsaný pouze starostou bez
zdržel další politické kampaně, která
podpisu odborného technika za
mu jako úředníkovi ÚMČ nepřísluší.
městskou část." Jedná se o účelové
MUDr. Ferdinand Polák,
lži, navíc velmi snadno prokazatelné.
Ph.D., MBA
Uvedený předávací protokol ze dne
16. 10. 2017 totiž prokazatelně
VYJÁDŘENÍ ÚŘADU
podepsal kromě mě jako starosty také
MČ PRAHA-KLÁNOVICE
náš technický dozor ing. Aleš Řada.
Protokol obsahuje 64 vad a nedodělků
řad městské části Prahavčetně termínů pro jejich odstranění.
Klánovice bere na vědomí vyjádření
V protokolu je napsáno, že stavba
pana zastupitele Poláka k článku
byla převzata bez vad a nedodělků
Ing. Milana Chrousta, stavebního
BRÁNÍCÍCH UŽÍVÁNÍ. Tato dvě
technika úřadu, člena České komory
velmi důležitá slova ing. Milan
autorizovaných inženýrů a techniků
Chroust záměrně zatajil, aby navodil
činných ve výstavbě.
mylný dojem, že stavba byla převzata
zcela bez vad a nedodělků. Ostatně to,
Odborné námitky Ing. Chrousta
že stavba je již 4 roky užívána, svědčí
považuje úřad za relevantní
o pravdivosti záznamu v předávacím
a vyjádření pana zastupitele Poláka
protokolu. Případné skryté vady
k osobě Ing. Chrousta za nevhodná.
samozřejmě není možné při předání
Pokud bude Ing. Chroust zvažovat
jakékoliv stavby odhalit. Proto postup
odpověď, učiní tak v některém
ve věci těchto vad řeší platný zákon
z dalších Zpravodajů.

R

Listujeme starými novinami. Co se psalo
v Klánovických novinách koncem roku 1991?

Recyklační továrna
v Běchovicích

Ústředním tématem
devátého čísla KN
ročníku 1991, které
vyšlo koncem října, byl
záměr zastupitelstva
Běchovic povolit na
svých pozemcích
výstavbu zařízení na
recyklaci stavební suti.
Zastupitelstvo Klánovic
se proti tomuto plánu
postavilo – v novinách bylo otištěno
stanovisko odborných komisí
klánovického zastupitelstva, kde se
psalo o negativním vlivu zamýšlené
výstavby na životní prostředí
i kvalitu života v dané oblasti
v širším smyslu.

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Informujeme
Kvůli zatékání hnije nosná
dřevěná část střechy.

říjnovém Zpravodaji jsem byl
v článku pana zastupitele MUDr.
Poláka nařčen, že jako „nestranný“
úředník jsem opomenul důležitá fakta
ohledně přístavby MŠ a následných
reklamací. Považuji proto za potřebné
předchozí informaci rozšířit.
OPRAVENÁ KANALIZACE
Prováděcí stavební firma ACG
Real s.r.o. na neodstraněné závady
na přístavbě MŠ nereagovala. Po
několika urgencích pouze, zato
velmi dobře, opravila dešťovou
venkovní kanalizaci a několik
menších závad. Při řešení
významně pomohl svou odborností
radní Bc. Pavel Jaroš.
NEOPRAVENÁ STŘECHA
Problémy se střechou, které trvají
již dva roky, bohužel řešeny nebyly.
Za velký problém považuji to, že
doklady, především protokoly
z kontrolních dnů a předávací
protokoly, obsahovaly závady
a nedodělky. To se týká i termínů
odstranění (maximálně do 31. 10.
2017), které nebyly dále sledovány
a závady nebyly odstraněny.
„PŘEVZATO
BEZ ZÁVAD“
Závěrečný
předávací protokol
ve znění „převzato bez závad“ byl
podepsaný pouze starostou bez
podpisu odborného technika za
městskou část. Navíc bez dovětku,
který všichni právníci vkládají,
a to: „vyjma reklamací na skryté
vady, které když se projeví, budou
reklamovány do 48 hodin“. Tato
zázračná věta nebyla použita, a tím
následně vznikají právní problémy
při reklamaci.

DÍL DRUHÝ

V zářijovém Zpravodaji jsem psal o neutěšeném stavu
některých částí a prvků školky a o nutnosti rozsáhlých
oprav po chybných krocích předchozí radnice.
ODPOVĚDNOST
ZHOTOVITELE

Přestože mám 38 let
praxe a nejvyšší stavební
vzdělání autorizace
ČKAIT, na základě problémů
s reklamacemi jsem si pozval
soudní znalce na provádění staveb,
aby mi potvrdili jádro problémů.
V obou soudně znaleckých
posudcích bylo konstatováno, že
odpovědnost za závady na střeše
MŠ jde za zhotovitelem, a ten by
ji měl akceptovat a opravit. Firma
odpovědnost odmítla s odkazem
na předávací protokol bez závad
a nedodělků.

AKVÁRIUM VE STROPĚ
Na náklady MČ jsem následně
zjistil a identifikoval závadu
zatékání střešní konstrukcí,
kdy při velkých deštích dochází
dokonce k průsaku vody do střešní
konstrukce, především v prostoru
kuchyňky a chodby. Ve světlech na
stropě vzniklo akvárium a museli
jsme vypnout elektrické vedení
v části školky.

KONSTRUKCE
PROHNÍVÁ
Pan zastupitel má
pravdu, že střecha hned
tak nespadne. Než kvůli
zatékání prohnije nosná dřevěná
část a lepené profily, tak to bude
chvíli trvat. Příkladem může být
závada, ke které došlo v tělocvičně
v České Třebové, když se po roce
zřítila střecha kvůli vadnému
provedení. Tento případ byl
prezentován i v televizi, starosta byl
podmínečně odsouzen, projektant
a statik dostali „flastr natvrdo“
a prováděcí firma šla do likvidace.

POSUDEK NA WEBU
Každý švec rozumí svému kopytu.
Proto se mělo i v tomto případě
dát na odborníky. To, jak plesnivá
a promáčená je konstrukce u výlezu
na střechu, je zachyceno na fotkách.

Podrobnosti, fotodokumentaci
a soudně znalecký posudek Ing.
Popenkové najdete na webu MČ
Praha‑Klánovice.
Ing. Milan Chroust, OVDŽP

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA‑KLÁNOVICE, U Besedy 300/8, Praha‑Klánovice 190 14
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F O T O N A S Í T I : P Ř E V Z AT O Z FA C E B O O K U ; A R C H I V T O M Á Š E R U D Y

Dovolte mi popřát vám klidné
svátky vánoční a mnoho úspěchů
v novém roce 2022. Buďte prosím
opatrní při používání adventních
svíček. Výjezdy jsou sice pro
nás důvodem, proč tuto činnost
děláme, ale neradi bychom vám
kazili konec roku naší návštěvou.
Pavel Jaroš, velitel JSDH

Rozsáhlé opravy mateřské
školy D Í L T Ř E T Í č. 89/2012, občanský zákoník, a to

F O T O : J S D H ; S T R Á N K A Z K Z 11/ 2021

Předchozí období bylo klidnější,
přelom října a listopadu byl
naopak plný výjezdů.
l 21. října byla jednotka v 10:31
vyslána na křižovatku Slavětínská
x Krovova k úniku nebezpečné
látky. Od 12 h byla pak jednotka
vysílána: ke spadlému stromu
v Horních Počernicích a poté
do ulice V Soudním. Následně
na Černý Most k uvolněnému
plechu na střeše a pak
následovaly další zásahy na
Proseku, v Hloubětíně, na Žižkově,
ale i v Klánovicích.
Celkem jsme vyjeli
k šestnácti (!)
mimořádným
událostem v souvislosti se silným
větrem. Jednotka se rozdělila,
jezdila s CAS 16 Iveco CAS 32 Tatra
148 a poté s DA Nissan Patrol.
l Následky silného větru jsme
vyjeli likvidovat ještě 23. října do
ulice Medinské a Slavětínské.
l 7. listopadu jsme absolvovali
společné taktické prověřovací
cvičení dobrovolných
a profesionálních
jednotek v dálkové
dopravě vody ze stroje
do stroje v Hostivaři.
l 13. listopadu se část jednotky
zúčastnila asistence při filmování
a část provedla instalaci
vlajek a pomáhala s kácením
nebezpečného stromu.
l 12. – 14. listopadu složili
tři členové zkoušky a dokončili
velitelský kurz. Gratuluji.

Klánovice před 30 lety

Informujeme

FOTO: STUDIO MARCUS; MILAN CHROUST

Zásahy hasičů
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Byl otištěn také dopis, kde
členové zastupitelstva Běchovic
zdůvodňovali svým klánovickým
partnerům, proč změnili své
původně negativní stanovisko
k výstavbě (ve zkratce: stavební
odpad se hromadí a je třeba
ho recyklovat, představitelé
Běchovic navštívili podobný
závod v Německu a přesvědčili se

o možnosti omezit
jeho škodlivý vliv
na okolní prostředí,
investor přislíbil
postavit v Běchovicích
čističku odpadních
vod a hlavní
kanalizační řad).
Klánovice přesto trvaly
na svém odmítavém
stanovisku.

Výzva čtenářům

V posledním, desátém čísle tohoto
ročníku vyzvaly KN své čtenáře
ke spolupráci – zasílání vlastních
příspěvků nebo podnětů, které by
v novinách měly být zpracovány.

Domov důchodců a opět
Drobné provozovny

V reportáži z jednání zastupitelstva
2. prosince zaznělo jedno dosud
živé téma – možnost stavby
Domu seniorů (tehdy se říkalo
„Domov důchodců“). Dále se
mluvilo o nejasnostech spojených
s pronájmem tzv. Drobných
provozoven v areálu Úřadu MČ.

Shrnutí roční práce

Místostarosta Zdeněk Kutzendörfer
v článku shrnul, co se zastupitelstvu
a úřadu MČ za první rok práce
podařilo: zprovoznění plynové
kotelny v Masarykově škole,
komplexní oprava objektu Bazar,
oprava vodoinstalací na koupališti,
oprava střechy na budovách v areálu
Beseda, znovuotevření restaurace
v Besedě po přestěhování školní
jídelny zpět do hlavní budovy školy.
Slavnostní otevření kina v Besedě
po rekonstrukci konferoval
1. prosince známý herec Michal
Pavlata z Klánovic.
Z Klánovických novin
9 a10/1991 vybral Tomáš Ruda

Co se děje na síti
Kdo sleduje facebookové
skupiny pro Klánovice,
mívá o zábavu a podněty
postaráno. Stále platí: přidat
se můžete i vy!
Je pozoruhodné, že nová
vlna koronaviru se v polovině
listopadu nikterak nepromítla do
témat poletujících mezi zdejšími
diskutéry. Zato se hlásil Mikuláš
spolu s andělem a čertem. Kdo
z vás si objednal jejich návštěvu?
Ve skupině Vivat Klánovice to
také zavonělo vánočním cukrovím,
objevily se totiž první nabídky
výrobců a prodejců.
Ve stejném prostoru
opakovaně zazářil
patriot Tomáš Hradecký,
například fotoreportáží
ze setkání spolužáků po
padesáti letech.
Skupina Klánovické politické
kolbiště by v ideálním případě
měla sloužit ke střetům idejí
a vizí, kterak proměňovat
naši městskou část. Snad se
podobných diskuzí dočkáme
v příštím (volebním) roce.
V listopadu zde zajiskřily
zprávy, které by měly zajímat
hlavně kontrolní výbor místního
zastupitelstva. Je zřejmé, že
vícepráce na rekonstrukci lesní
asfaltky stejně jako „kostlivci“
z přístavby mateřské školy stojí za
zamyšlení.
Radniční FB stránka
připomínala, že vedení
Klánovic se ve sportovní
hale postaralo o další fázi
očkování. Klobouk dolů!
Rovněž pokračoval cyklus
podcastů, hostem starostky Zorky
Starčevičové byl u mikrofonu
i magistrátní radní Jan Chabr.
Jiří Karban
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Rozhovor S ANNOU BEATOU HÁBLOVOU O ARCHITEKTUŘE MÍST A NEMÍST

U

važuje o proměnách měst,
včetně jejich nevábných míst,
průmyslových a obchodních čtvrtí,
o městech v krajině a o krajině ve
městě. Studovala u nás i v zahraničí
a své zkušenosti přetavuje do
originálních úvah a knih, v nichž
vypráví (nejen) o architektuře.
Jsem velmi ráda, že souhlasila
s rozhovorem pro náš Zpravodaj.
Aničko, dětství jste prožila
na okraji Hradčan, dospívání
v Újezdě nad Lesy, procestovala
jste lán světa a nyní s vlastní
rodinou žijete v Šestajovicích. Kde
jste nejvíc doma?
Nejvíc se do mě otiskly Hradčany
a dlouhou dobu se mi po nich
i stýskalo, ale čím jsem starší, tím víc
oceňuji souznění města a přírody,
což se Klánovicím obzvlášť daří. Byť
jsem později vyrůstala v Újezdě,

10
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měla jsem v Klánovicích svoji
osudovou kamarádku, takže jsem
tady strávila opravdu hodně času.
Čím to je, že někde je nám dobře
a některým místům se raději
vyhneme? Je to subjektivní pocit,
nebo je to fakt, který dokáže
architekt popsat?
Je to otázka kvality veřejného
prostoru. Ukážu to rovnou
na příkladu Klánovic versus

„

Hlavní třída
Klánovic je promenáda
oddělená od silnice
širokým pruhem trávy
a vzrostlými stromy.
Je vidět, že bylo
počítáno s chodcem.

“

Samozřejmě veřejný prostor může
každý vnímat jinak podle toho,
jestli jede autem, jde pěšky nebo si
s dítětem hraje na pískovišti. Dobrý
veřejný prostor se pozná tak, že
funguje pro všechny, je vyváženým
kompromisem všech zájmů a žádný
z nich nepřevažuje nad druhým.
Příkladem je okolí klánovické školy.
Je tady symbióza poměrně husté
dopravy, budov školy, dětského
domova, zastávky MHD a dětského
hřiště, které je ve stínu mohutných
stromů. Je odtud dobrý výhled
a přitom od všeho příjemný odstup.
V okolí jsou dobré restaurace, kostel
a les. Ulice jsou široké a stromy
vysoké. Je to funkčně i prostorově
vyvážené, zkrátka ideál veřejného
prostoru.
A jak by to samé popsal básník?
V jedné ze svých sbírek mám báseň,
která se jmenuje Nečitelný rukopis
města. Je to milostný rozhovor

člověka a města, přičemž člověk
mluví lyrickou řečí básníka a město
nevybíravým rýmem slamera. Jako
ukázku ale vybírám báseň, kterou
jsem napsala v Šestajovicích, když
jsem byla s dcerou na mateřské:
PŘEDMĚSTÍ
Nic se tady léta nemění
Až když se keř po prudkém větru ohne
zaznamenáš něčí siluetu
jak ho narovnává
Říká se, že dobrá architektura
musí mít nápad, proporce,
soulad s okolím a musí stárnout
do krásy. Souhlasíte s tím?
Souhlasím. A ještě bych k tomu
dodala, že dobrá architektura
musí mít na prvním místě svého
uživatele.

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; A N N A B E ATA H Á B L O V Á

Anna Beata Háblová bydlí na rozhraní Klánovic
a Šestajovic. Na své okolí a na svět se dívá neotřelým
pohledem architektky a básnířky.

Újezda a Šestajovic. Klánovice
mají velkorysé prvorepublikové
uspořádání. Na jejich urbanismu
je cítit myšlenka, silný koncept.
Tím je hlavní třída, která není
jen průjezdným korytem, ale
promenádou oddělenou od silnice
širokým pruhem trávy a vzrostlými
stromy. V Klánovicích je vidět,
že bylo počítáno s člověkem –
chodcem.
Opakem je Újezd nad Lesy. Pro
něj je příznačná pragmatičnost
modernistického plánování. Tu
symbolizuje sídliště Rohožník
nelogicky umístěný na samý konec
obce (nejhustší zástavba má být
v centru, ne na okraji). Nebo ulice
Starokolínská, podél které jít pěšky
je skoro za trest. Šestajovice také
dávají přednost pragmatičnosti před
uživatelským komfortem a některé
jejich části jsou rozparcelované tak
nahodile, že o kvalitě veřejného
prostoru nemůže být řeč.

FOTO: STUDIO MARCUS

Klánovice mají
velkorysé uspořádání

Rozhovor

Vaše poslední kniha Nemísta
měst vypráví o opomíjených,
pomíjivých a míjených místech
města. Můžete nám „nemísta“
víc přiblížit?
V této knize zkoumám město
z úhlů, které nejsou na první pohled
lákavé ani hezké – z perspektivy
zarostlých břehů, zchátralých
továren, skládek odpadu, prázdných
míst, dálničních sjezdů nebo
virtuality.
Některá nemísta vznikají
nekoncepční výstavbou, jiná jen
tím, že chybí důvod, aby se v nich
člověk zastavil. Některá nás dráždí
a odrazují, v jiných nacházíme únik
před předvídatelností veřejného
prostoru. Zajímá mě, zdali jsou
nemísta součástí přirozeného vývoje
měst a v éře toků a sítí nějakou
nutností, nebo jsou důsledkem
našeho selhání a bezradnosti.
Kniha je zároveň žánrovým
experimentem – odborné
texty kombinuji
s povídkami, které
mají čtenáře vtáhnout
i emocemi.

ANNA BEATA HÁBLOVÁ

I

ng. arch. Anna
Háblová, Ph.D. se
narodila v Praze.
Publikuje odborné
texty doma i v zahraničí
a básně v literárních časopisech.
Příležitostně moderuje diskuze
zaměřené na architekturu, umění
a poezii. Dosud jí vyšly dvě knihy
o architektuře a čtyři sbírky básní.
www.hablova.com

Kdybychom se měli vydat
do nemíst v našem okolí,
kam bychom zašli?
Měla-li bych vybrat z těch
poetičtějších nemíst, bylo by to
území mezi Černým Mostem
a Dolními Počernicemi. Vedle
suchých poldrů Čihadla se tam
nachází kopec zarostlý náletovými
dřevinami, houštím a obřími

„

Dobrý veřejný prostor
funguje pro všechny,
je vyváženým
kompromisem všech
zájmů a žádný z nich
nepřevažuje nad druhým.

“

sloupy elektrického vedení. A na
jeho vrchu se jako nečekané
překvapení nachází rozhledna
Doubravka. O trochu blíž k centru
Prahy by to bylo Nákladové
nádraží Žižkov, které už se ale
chystá na velkou přestavbu.
A kdybyste měla naopak
navrhnout vycházku po tom
nejzajímavějším, co máme pod
nosem, kam byste nás zavedla?
Procházka kolem Labe u Lázní
Toušeň, cesta z Koloděj ke kostelu
sv. Markéty nebo lom v Dubči.
Co obecně považujete za největší
výzvu současné architektury a co za
nejdůležitější výzvu pro Klánovice?
Největší výzvou Klánovic je, jak
spojit celoměstské záměry a vize
s těmi lokálními. Příklad: město
potřebuje na svém okraji P+R, aby
omezilo automobilovou dopravu
směřující k jeho středu. Je ale tím
nejlepším řešením parkovací dům
u nádraží? Nebo: město potřebuje
co nejhustší systém propojení a cest.
Je ale tou nejlepší cestou Klánovická
spojka? Jak skloubit lokální
a celoměstské (potažmo globální)
potřeby je jednou z největších výzev
dnešní doby.
Za rozhovor děkuje a na cestu
do míst i nemíst se těší
Zita Kazdová

Vlevo: na vrchu kopce zarostlého houštím a obřími sloupy elektrického
vedení se jako překvapení nachází rozhledna Doubravka. Vlevo nahoře:
poetická procházka lomem v Dubči. A další zajímavé nemísto je na foto
vpravo nahoře: Nákladové nádraží Žižkov, které čeká kompletní změna.

PROSINEC 2021

11

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

ůj bratr prožil celý život
v Klánovicích, tak jako já. Kdo
jste ho znali, věnujte mu krátkou
vzpomínku. Hodně věcí v životě
dokážeme změnit, ale je potřeba
hodně síly k překonání toho
jediného, co změnit nemůžeme.
František Fischer byl spoluautor
knih Klánovice na starých
fotografiích a Klánovice na starých
pohlednicích. Spolupracoval na
nich s Jindrou Lukášem, koloroval
fotky a digitálně je upravoval.
Poskytl také mnoho obrázků ze
svého archivu.
Už náš otec se významně
podílel na společenském životě
v Klánovicích. Čtyřboké hodiny,
které se nedávno objevily v parku
u školy, jsou replikou hodin, které
v roce 1937 věnoval obci náš otec
Karel Fischer. V poválečné době
také spolufinancoval sanitní vůz,
který byl ovšem posléze vyměněn
za hasičský vůz značky Tatra.
Naše rodina nedávno začala psát
historii již svojí čtvrté generace
v Klánovicích. Doufám, že i moji
vnuci se na životě v obci budou
podílet a budou tak pokračovat
v tom, co náš otec začal.
Pavel Fischer
Originál těchto hodin věnovala roku
1937 Klánovicím rodina Fischerova.
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se nestalo,
O smrčkovi Stalo
mnohé se přeci jen stalo.
K
desi daleko na severu, v kraji skřítků, u městečka Lillehammer, pod
olympijským lyžařským skokanským můstkem, vyklíčila smrková semínka.

Slovo advent je sice odvozeno od latinského
„příchod“, ale u nás znamená spíše něco jako
„čekání“, což je skutečně téma pro naši přítomnost.

N

a co všechno čekáme!
Čekáme na konec pandemie,
nebo alespoň čekáme,
až budeme chodit bez
respirátorů, čekáme, že budeme
vstupovat do restaurací bez kontrol
očkování nebo prodělané nemoci
a také čekáme (v době, kdy píšu
tyto řádky) na jmenování premiéra
a na novou vládu. Buďme upřímní
– sice čekáme, ale současně podle
zkušeností z dob minulých se spíše
těšíme, kdy to už bude...

Čekání, doufání, nebo
zakrývání reality?

Jsou totiž jiná čekání, kdy vůbec
není jisté, jak to nakonec dopadne
– jsou to spíše doufání: je mnoho
manželských párů dlouho čekajících
na narození prvního dítěte, je mnoho
nemocných, kteří čekají na vhodného
dárce, je mnoho osamocených, kteří
čekají na životního partnera, jsou
i tací, kteří čekají na zázrak!

A pak jsou čekání
zakrývající realitu, kterou
si nechceme přiznat: čekání
na návrat toho, kdo odešel,
čekání na „lepší časy“ nebo aspoň
„normální časy“, čekání na návrat
mládí, čekání...

Na konci adventu je Naděje

Jenže advent je čekání, které je
završeno odpovědí na všechny
výše uvedené postoje: o Vánocích
si připomínáme, že Naděje přišla
k nám, že věčné Slovo Boží přijalo
lidskou přirozenost, že Bůh sestoupil
do našeho chlíva (v Betlémě
dokonce doslovně!), aby dal lidstvu –
každému z nás – reálnou naději jako
odpověď na naše čekání.
Kéž do každé domácnosti s vůní
purpury, vánoček i mihotavým
světlem svíček přijde Naděje, skrytá
v bezmocném Ježíškovi.
Vojtěch Eliáš,
farář v Jirnech a Klánovicích

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ MŠE V NAŠÍ FARNOSTI
24. 12. pátek – Štědrý večer

Jirny

15:00

Klánovice

22:00

Klánovice

10:30

Jirny

17:00

26. 12. neděle – sv. Rodiny

Klánovice

10:30

1. 1. 2022 sobota – Nový rok

Klánovice

10:30

25. 12. sobota – Hod Boží vánoční

Jirny

17:00

2. 1. neděle

Klánovice

10:30

6. 1. čtvrtek – Zjevení Páně

Klánovice

17:00

8. 1. sobota (ze slavnosti Křtu Páně)

Jirny

17:00

9. 1. neděle – Křtu Páně

Klánovice

10:30

Za nějaký čas se v nedalekém okolí ubytovala parta hráčů mistrovství světa
seniorů ve stolním tenisu. Když zrovna nehráli, vydali se na procházku ke
skokanskému můstku a na památku si každý vydloubal malinký smrček, aby
si ho přivezl domů a doma zasadil. Ty malé stromečky na dojezdu z můstku
by do zimy zmizely, zplanýrovali by je při úpravě trati.
A tak se jeden norský smrček dostal až do Klánovic. Na zahradě se
mu dařilo a rychle si zvyknul, že slunko tu v létě nezapadá o půlnoci
a nevychází jen pár hodin poté. Něco ho ale pořád trápilo. Až jednou
pošeptal svému člověku: „Poslyš, když jsi tu teď starosta, přesaď mě někam,
kde si kolem mě budou hrát děti. Je mi smutno.“
Netrvalo dlouho a smrčka přesadili do parku před školou. A náš norský
smrček se pro ten rok stal vánočním stromem Klánovic. Ke dni sv. Mikuláše
byl slavnostně ozdoben a do historie vešel jako nejmenší veřejný vánoční
strom v širokém evropském okolí. Na slavnost v tom roce 2006 přijel
z Prahy pan radní Petr Štěpánek, u smrčku se zpívalo a o celé té slávě napsal
Klánovický zpravodaj 1-2/2007.
Malý smrček se tetelil radostí. Ale netrvalo dlouho a jeho kolegové v parku
začali reptat. Vždyť přece oni, letití domorodci mají větší právo být
vánočním stromem, než nějaký přivandrovalý prcek. A tak v dalších letech
převzal tuto posvátnou roli největší smrk v parku u školy.
Někteří lidé ale na lillehammerský smrček nezapomněli a ve vánočním čase
ho stále zdobili. Jednou přeci na něj přijde řada a stane se právoplatným
vánočním stromem pro Klánovice. Ať máme radost společně s ním!
Na památku a jako poslední službu Ing. Ladislavu Hrabalovi,
s nímž jsme se navždy rozloučili v letošním březnovém Zpravodaji,
připravila Zita Kazdová.
F O T O : S T U D I O M A R C U S ; T Ř P Y T K Y: G E R D A LT M A N N / P I X A B AY

M

Je nás o jednoho
méně... Dne 31.
října 2021 nás
navždy ve věku
83 let opustil
pan FRANTIŠEK
FISCHER.

Advent 2021

VÁNOČNÍ POHÁDKA OD LADISLAVA HRABALA:

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; S V Í Č K Y: W A L D E M A R B R A N D T / U N S P L A S H ; V. E L I Á Š : J A N R Y C H E T S K Ý / P A R L A M E N T N Í L I S T Y, F R A N T I Š E K F I S C H E R : F R A N T I Š E K F I S C H E R

Vzpomínáme

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
ve čtvrtek 2. prosince
v 16:30
před Masarykovou
základní školou.

Vážení občané naší
krásné městské části,
přejeme vám všem

SPOKOJENÉ
A ŠŤASTNÉ
VÁNOČNÍ
DNY
A MNOHO
ŠTĚSTÍ
A HLAVNĚ
ZDRAVÍ
DO ROKU
2022!
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA-KLÁNOVICE
A KLÁNOVICKÝ
ZPRAVODAJ

PROSINEC 2021
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AKTIVITY A KLUBY

Návštěva v Besedě

1/2 Maraton 2021: když nemůžeš, přidej!

aktuality, pozvánky a rozhovory JANY PEXOVÉ

P R O S I N C O V É

1/2 Maraton 2021: o budoucnost
terénního běhu se nestrachujme.

P O Z V Á N K Y

Kulturní a společenské akce

Nechte se okouzlit adventní atmosférou, milými hosty
a zajímavým programem.

V Bio Senior si za snížené vstupné
můžete užít film ZÁTOPEK, ve
středu 15. prosince od 14 hodin,
kavárna bude otevřena už od jedné.

Svícny ze včelího vosku. Děti si je
snad vyrobí na jarmarku 12. prosince.

V novém roce začínáme již první
lednovou nedělí. Rezervujte si místo
v Jazzové kavárně s František Kop
Quartetem na 15. ledna 2022.
Jana Pexová, Živá Beseda

O N D Ř EJ R U M L
na klavír hraje

M AT EJ B E N KO
uslyšíte písně
Michala Horáčka, Petra Hapky
a autorské písně Mateje Benka.

úterý 7. 12.
VÁNOČNÍ KONCERT

LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ

úterý 21. 12.
19:30
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Rok 2021 na trati
Ohlížíme se za dvěma
nejoblíbenějšími závody
v Klánovickém lese a okolí.

Den před Štědrým večerem, ve
čtvrtek 23. prosince, od 16 do 18
hodin si k nám nezapomeňte přijít
pro BETLÉMSKÉ SVĚTLO.

zpívá

Sean Barry
a Jára Bárta

T Ř I P R O Z D R A V Í 3+

a svíčky ze včelího vosku, medový
ocet, včelí lékárnu a plno dalších
věcí. A s dětmi si ve venkovní dílně
vyrobíme svícen!“

MINI ADVENTURE
Loňský kovidový rok 2020
sportovním akcím nepřál a jaro
2021 nebylo lepší. Nedalo se nic
naplánovat, natož uskutečnit.
Ale pak nastal v epidemii jakýsi
odpočinkový čas, a tak jsme
v zářijovém Zpravodaji mohli
pozvat na Mini Adventure 2021.

FOTO:JAKUB NEDBAL; CAMILLE PARIS; FRANTIŠEK ZOUHAR; ONDRA KOČÍ

21. prosince u nás vystoupí LENKA
FILIPOVÁ na Vánočním koncertě.
Užijte si sváteční pohlazení na duši
s nestárnoucí Lenkou a jejími hosty
Seanem Barrym a Járou Bártou.

ADVENT V BESEDĚ
V neděli 5. prosince k nám na
zahradu přijde MIKULÁŠ.
Na další neděli 12. prosince
jsme přichystali sousedské setkání
plné dobrot a zábavy VÁNOČNÍ
JARMARK. Zda se bude konat, to
záleží na aktuálních opatřeních
vlády. Připraveny jsou domácí
slané i sladké pokrmy, alko i nealko,
šperky, keramika a jiné tipy na
originální dárky. Má nás navštívit
i skupinka nadšenců, kteří milují
přírodu a včely: Bee Happy.
„Poznejte s námi, jak úžasná
stvoření včely jsou a co můžeme
společně dělat pro to, abychom jim
pomáhali. Na jarmarku v Besedě
vám nabídneme i ozdoby, svícny

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; A R C H I V J A N Y P E X O V É ; FA C E B O O K O N D Ř E J E R U M L A ; W E B L E N K Y F I L I P O V É
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. prosince do Besedy
zavítá talentovaný zpěvák
ONDŘEJ RUML. „Zazpívám
své nejmilejší písně a šansony,“
těší se do Klánovic. S Ondřejem
Rumlem bude hrát pianista
Matej Benko, se kterým zpěvák
spolupracuje na pódiu i na albech.

1/2 Maraton 2021: společných
10 kilometrů.

A přece se řeže. Mini Adventure 2021.

Oblíbený zážitkový závod, v pořadí
sedmý, se konal v neděli 5. září
a víc než slova jej přiblíží emoce,
zachycené na fotkách na facebook.
com/triprozdravi. Akce se konala
za podpory hlavního města Prahy
a MČ Praha-Klánovice.
KLÁNOVICKÝ ½ MARATON
Vrcholem každého roku je ovšem
Klánovický terénní půlmaraton,
na nějž jsme zvali v říjnovém
Zpravodaji. Konal se v neděli 17.
října a neběžel se pouze půlmaraton,

1/2 Maraton 2021: půvab závodů.
1/2 Maraton 2021: dětí běží,
rodiče fandí a fotí.

přesunutý z loňska. Závodníci si
mohli vybrat i trasu v délce 10 km
nebo štafetu v délce 10 + 11 km.
Zároveň probíhaly oblíbené závody
se psy - canicross a pro nejmenší
závodníky byly připraveny speciální
závody v několika kategoriích.
„Nejsledovanější byl již tradičně
půlmaraton, ve kterém zvítězil
aktuální mistr republiky v maratonu
Vítek Pavlišta, v ženské kategorii
obsadila první příčku nejlepší Češka
z OH v Tokiu Tereza Hrochová,
která navíc pokořila traťový rekord
s časem 1:20:07,“ shrnuje hlavní
organizátor Ondřej Brouček.
Akce se konala za podpory hlavního
města Prahy, městské části Praha
21 a Praha-Klánovice. Záplavu
nádherných fotek od Camille Paris,
Jakuba Nedbala, Milana Vejtruby,
Ondry Kočího, Františka Zouhara
nebo Michaely Purnoch, videa
a reportáže z důkladných příprav
i samotného závodu najdete na
facebook.com/triprozdravi.

1/2 Maraton 2021: cíl se blíží.

PODĚKOVÁNÍ
Tradičním pořadatelem je občanské
sdružení 3+, které již 15 let pořádá
různé závody v okolí Klánovic.
Organizačnímu týmu a dobrovolným
pomocníkům patří velký obdiv a
poděkování, neboť závody mají
skvělou organizaci, zázemí i atmosféru
a startovní čísla bývají vyprodána
měsíce dopředu. Těšme se na novou
sezónu s www.triprozdravi.cz !
Zpracovala Zita Kazdová

1/2 Maraton 2021:
se psem se to lépe táhne.
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T ĚLE S NĚ

P OS TIŽ ENÝC H

Konec sezóny 2021

Výletem do Poděbrad a výroční schůzí jsme zakončili
velké akce roku 2021.
Náměstí v Poděbradech.

Návštěva Poděbrad

V polovině října jsme ukončili
podzimní výlety, a to tradičně
s využitím MHD do Poděbrad.
Hned zkraje jsme potkali dvě naše
členky, které tam trávily lázeňskou
léčbu, a tak nás informovaly
o novinkách v lázních během
covidu. Dostaly jsme tak dobrou
radu, kam vhodně na oběd, jelikož
náš oblíbený hotel u mostu je
definitivně zrušen. Navštívili jsme
proto jídelnu místního učňovského

S T O P A

střediska a byli jsme nadšeni.
Škoda, že nyní v Klánovicích
nemáme takovou možnost.
Odpoledne jsme prošli celou
kolonádu a oblíbené obchody,
ale turistický a lázeňský ruch byl
minimální. Autobusem zpět jsme
dojeli bez komplikací, a tak jsme
letošní výlety skončili úspěšně.

K L Á N O V I C E

Les plný zvířátek: bohatý program
a plno soutěžících.

Podzim
ve znamení
rozmanitosti

Hydepark zastupitelů

Setkání na výroční schůzi

Zkraje listopadu proběhlo ohlášené
"podzimní setkání" v místní
hotelové škole. Účast nebyla tak
bohatá jako jindy, hlavně z důvodu
platných protiepidemických
opatření. Také jsme nemohli pozvat
děti z naší mateřské školky, aby nám
zpestřily odpoledne. Za organizaci
celého odpoledne musíme
poděkovat ředitelství hotelové
školy, a to hlavně dr. Šmídovi
a jeho pomocníkům Mgr. Nečasové
a Tomáši Johnovi, kteří zajistili
hladký a úspěšný průběh celého
odpoledne.
Věříme, že na jaře už bude veseleji
a sejdeme se bez různých omezení.
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice

Na výpravu do Mařenic nám svítilo
poslední letošní slunce.

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

M

ladší Stopáci se zúčastnili
přírodovědné soutěže. Uspořádali
jsme Les plný zvířátek, na který
přišlo opravdu velké množství
lidí. A společně jsme byli na dvou
víkendových výpravách.

VÝPRAVA V OHROŽENÍ

Jedna z výprav proběhla o říjnových
podzimních prázdninách. Tentokrát
jsme se vydali, i přes četné
komplikace, do Libereckého kraje
do Mařenic. Den před odjezdem se
kvůli nařízené karanténě ze školy
odhlásila spousta dětí, nakonec
zbylo sedm dětí. Proto jsme začali
narychlo vymýšlet alternativu.
16
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Zrušit výpravu? Nebo uspořádat
příměstský tábor? Nápady byly, ale
žádný nebyl dost dobrý. Nakonec,
protože žádný z vedoucích nechtěl
podzimní prázdniny strávit doma,
jsme se rozhodli posunout odjezd
z úterý až na pátek.

DOBŘE TO DOPADLO

A tak se nakonec jelo, sice
vedoucích bylo víc jak dětí, ale i tak
si všichni výpravu náramně užili
a i počasí se vydařilo. Náš oddíl
tak společně strávil poslední
slunečné dny.
Teď nám nezbývá nic jiného,
než doufat, že se vládní opatření

nezpřísní natolik, že by nám opět
přerušila venkovní oddílovou činnost.
Děkujeme také našim sponzorům,
bez jejichž pomoci bychom nemohli
připravovat tak rozmanitou činnost.
Jedná se o MČ Praha-Klánovice,
pana Michala Voráčka, Magistrát
hlavního města Prahy a MŠMT.
Adéla Kusáková, vedoucí MOP
Stopa Klánovice
Aktuality sledujte na:
www.stopaklanovice.cz
facebook.com/stopaklanovice

F O T O P A R D U B I C E : W E B L Á Z N Ě P O D Ě B R A D Y; S T O P A

Se začátkem školního roku
začala i oddílová činnost.
Obnovili jsme pravidelné
schůzky, následovala
celoroční hra na téma Dvacet tisíc mil pod mořem.

F O T O K L Á N O V I C K Ý P A R Č Í K , M U Ž : S T U D O M A R C U S ; D Í V K A : P I X O U R C E / P I X A B AY

S V A Z

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Jiří BEK
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN

Vážení spoluobčané, čas Vánoc,
klidu a pohody se nezadržitelně
blíží. Letošní rok významně
ovlivnila protipandemická opatření.
Reakcí vedení obce bylo zajištění
očkování pro seniory (65+)
Klánovic nejen na jaře 2021, ale
i pokračování na podzim 2021.
Význam a efekt využití výjezdního
očkovacího centra k očkování
našich spoluobčanů v místě jejich
bydliště je nezpochybnitelný.
Pozitivní vnímání tohoto opatření,
nejen našimi seniory, je pro
vedení Klánovic velkou ctí. Další
významnou událostí je generální
rekonstrukce FK Klánovice. Vyvinuli
jsme veliké úsilí, aby projekt

odpovídal realitě potřeb pro zázemí
sportu, aby bylo finanční zajištění
a vše se zvládlo v příslušném čase,
sezóna 2022 se blíží. Tolik alespoň
krátce o vztahu a zájmu vedení
obce, nejen o zajištění péče o zdraví
svých občanů, ale i o naplnění
volnočasových aktivit vedoucích
k celkové spokojenosti
občanů Klánovic.
—
Veronika GOTTHARDT
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Současné klánovické politické
vedení si nechá ujít málokterou
příležitost kritizovat cokoliv, co
se bývalému vedení nepovedlo. Je
to jejich výsostné právo, nicméně
věřím, že by bylo pro Klánovice

přínosnější, kdyby se vedení
zaměřilo spíše na své vlastní
aktivity a projekty. Tak například
jsme zde SKORO měli multifunkční
hřiště, které mohlo poskytovat
příležitost k neorganizovaným
sportovním setkáním, a to zvláště
pro věkovou skupinu dospívajících
dětí, pro které zde žádné vyžití
moc není. Na pozemku, který
byl pro hřiště vytipovaný, chce
prý naše MČ vybudovat dům pro
seniory. Za více než 3 roky se však
vedení nedopracovalo k ničemu
hmatatelnému, co by posunovalo
tento projekt směrem vpřed.
Přitom podle radní MHMP (jehož
finance by byly na takovýto projekt
potřeba) pro sociální věci paní
Johnové má Praha deficit přes tisíc
lůžek pro seniory v obdobných
zařízeních. Kde se stala chyba?
—
PROSINEC 2021
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KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za ČAS NA ZMĚNU

Je tomu už rok, kdy se
klánovické zastupitelstvo chystalo
řešit hanebný spis proti starostce,
který byl nazván „petice“.
Jednalo se o sérii překrouceného,
až vymyšleného obvinění,
které samotní autoři, ačkoliv je
k tomu zastupitelstvo otevřeně
vyzvalo, nikdy nedoložili. Je tomu už
rok, kdy jsme se chystali na oslavu
Vánoc, které se pro mnohé z nás
z důvodu covidové infekce staly
tragickými. Na rozdíl od loňského
roku se letos šířily další nepodložené
fámy, tentokrát ohledně
vakcín, které poněkud narušují
klidné a pohodové prožití Vánoc,
které bychom si všichni zasloužili.
Bohužel díky některým médiím
lidé získávají falešné přesvědčení
a je téměř nemožné je přivést
k rozumu. Je tedy čas říct jasně, že
bez protilátek ohrožujeme celou naši
komunitu. Apeluji proto na ty, kteří
nemají protilátky, aby se chovali
zodpovědně. Zdraví je vzácná věc
a život máme pouze jeden.
Hezké vánoce nám všem.
—
Pavel JAROŠ
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

Parkovat se může na místech
označených jako parkoviště a tam,
kde zůstane volný jízdní pruh o šíři
3 m u jednosměrné a 3 m pro každý
směr v obousměrné komunikaci.
Při dodržení tohoto pravidla se
zmenšují možnosti parkování
a na většině území Klánovic není
toto parkování možné. Jaké jsou
možnosti: vyžadovat dodržování
výše uvedených pravidel – není
18
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v silách Městské policie. Upravit
dopravní značení vyznačením
parkovacích stání – návrh z roku
2015 – odmítnuto občany v petici.
Parkoviště od vlakové zastávky
k ČOV – odmítnuto z důvodu
průjezdu množství aut na místních
komunikacích. Smíšené zóny
částečně připomínají variantu
z roku 2015 s tím rozdílem,
že může být v čase a počtu
regulováno. Není to ale všelék
a není to samospasitelné. Je vědecky
prokázáno, že každé parkovací
místo generuje nárůst ne jednoho,
ale více vozidel… Na závěr Vám
přeji klidné svátky vánoční a do
nového roku vše nej.
—
Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Tak nejen pan tajemník, ale už
i jeho úředníci nám v Klánovicích
dělají politiku. V minulém KZ
jsme se dozvěděli od stavebního
technika ÚMČ Ing. Chrousta,
jak špatně a sám bývalý starosta
převzal stavbu MŠ „bez závad“. Ing.
Chroust, který se na stejné straně
holedbá nejvyšším vzděláním
v oboru a autorizací ČKAIT, přitom
lhal. Jinak to snad u člověka tak
vzdělaného a autorizovaného
není možno označit, protože
vědomě zamlčel informace o tom,
že uvedený předávací protokol
obsahoval 64 vad a nedodělků
a kromě starosty jej podepsal
i technický dozor investora. Bylo by
velmi namístě, aby se Ing. Chroust
za takové nactiutrhačné lži omluvil
a dál se raději soustředil na to, aby
za ním samotným nezůstávaly
zakázky a smlouvy, které trpí
vážnými vadami a řeší je kontrolní
výbor. Páni úředníci, prosím,
věnujte se řádnému výkonu své

práce, za kterou vás všichni platíme.
Politiku nechte politikům.
—

táž transparentnost ale dostává
na frak, když zastupitelé musí
o informace, na něž mají nárok
ze zákona, žádat oklikou přes tzv.
informační zákon. Nejednoznačné
je očekávání ohledně parkování,
byť některé kroky byly dobré,
třeba posílení veřejné dopravy.
Podivnosti při výběru nájemce pro
KC Beseda napravil nakonec sám
život, když vybraný vítěz hodil
ručník do ringu. Trvale se opakují
chyby veřejných zakázek a ve
smlouvách s dodavateli, což stojí
peníze nás všech. Ani zmrzačený
záměr multifunkčního hřiště
nešlo považovat za úspěch. Nedaří
se dořešit s magistrátem opravy
komunikací. A taky jsme mívali
v Klánovicích trhy…
—

Alena KOLOVRÁTKOVÁ
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Na to, zda má být v lese asfaltová
cesta, asi v Klánovicích shodu
nenajdeme. Já informaci
o rekonstrukci uvítala, jelikož
jsem v ní viděla zlepšení komfortu
pro cyklisty a možnost využití
třeba i pro další sportovní aktivity.
Při sledování realizace této
zakázky ovšem začalo být jasné,
že skutečné provedení se odklání
od toho, co bylo ve skutečnosti
soutěženo. Například oproti
původní zadávací dokumentaci byla
zřízena mezideponie na Kavrisu
za účelem úspory (pro realizační
firmu) za uskladnění materiálů ve
vzdálených deponiích. Dalo by se
tedy předpokládat, že výsledná cena
realizace se sníží oproti vysoutěžené
ceně. Jaké však bylo překvapení, že
skutečná cena realizace se navýšila
o cca 2,3 mil. Kč. Byť nová asfaltka
na první pohled vypadá velmi dobře,
je opravdu stav ostatních komunikací
v Klánovicích v tak dobrém stavu, že
investujeme cca 9 mil. do lesní cesty?
—

Ferdinand POLÁK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

V sobotu 6. listopadu vedení
radnice zjistilo, že dva správci
sportovní haly onemocněli
a nejméně 14 dní nepřijdou do
práce. V hale probíhá výuka

Karel LOUCKÝ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Jen v málokterém čísle KZ chybí
kritika „minulého vedení“. Ale
už za deset měsíců budou zase
volby. Nebylo by na čase začít
spíš s vlastní inventurou, milá
naše radnice? Jednoznačně se
povedlo očkování. Otevření
Hydeparku v KZ všem zastupitelům
přispělo k transparentnosti,

FOTO KLÁNOVICKÝ LES_ STUDO MARCUS; MUŽ: STUDO MARCUS

Marie JÁGROVÁ

Hydepark zastupitelů

pokračování ze strany 17
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Hydepark zastupitelů

tělocviku, tréninky registrovaných
oddílů i zájmová sportovní činnost.
Hala je zkrátka plná sportovců
všeho věku od rána do večera.
Na vyřešení vzniklé situacve bylo
času relativně dost, prakticky celý
víkend. Vyžadovalo to jen trochu
snahy a manažerského umu.
Radnice bohužel zvolila řešení
nejméně pracné, zato však nejhorší
– halu na dva týdny zavřela. Co by
se dělo, pokud by správci i po dvou
týdnech nadále stonali, není jasné.
Na podnět ODS a mnoha občanů,
kteří se zavřením haly nesouhlasili
a stejně jako ODS nabízeli pomoc,
se nakonec podařilo provoz haly
alespoň částečně obnovit. Je jen
škoda, že radnice s konstruktivním
řešením nepřišla sama a že si
její představitelé vůči oprávněné
a dobře míněné kritice neodpustili
urážlivá vyjádření.
—
Petr ŠAFRÁNEK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Náš úřad vysoutěžil rekonstrukci
lesní cesty k Úvalům za 6.69 mil.

Kč s DPH. Najednou se objevily
vícepráce a cena zakázky stoupla
na 9 mil. Kč s DPH! Ptám se:
1. K čemu jsou soutěže na
nejnižší cenu, když vítězná firma
pak cenu výrazně navýší nad
cenu konkurence, která nabídla
nižší ceny, a klidně jí to
projde? Nikomu to nevadí?
2. Jak kvalitní byl projekt,
když u tak jednoduché stavby,
jako je kus asfaltu v lese,
zapomněl na tolik prací?
3. Proč je v dodatku smlouvy
jen zvýšení ceny, ale chybí rozpis
víceprací? Zvýšit cenu o více
než třetinu a přitom neupravit
rozsah plnění je možné snad
jen v Klánovicích.
Na druhou stranu jsme úřadem
masírováni kampaní proti
minulému vedení
MČ v souvislosti s přístavbou
MŠ. Úředník ÚMČ se nestydí
v KZ lhát. Podle něj vše
podepsal jen sám starosta,
a to bez závad.
Přitom protokol uváděl
64 vad a nedodělků a byl
podepsán i technických
dozorem investora.
—

VÝŠE UVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ VYJADŘOVAT NÁZOR REDAKCE ZPRAVODAJE.

Vážení spoluobčané, prosíme dodržujte

ZÁKAZ PYROTECHNIKY
A LAMPIÓNŮ ŠTĚSTÍ

v celých Klánovicích a přilehlých oblastech
našeho přírodního parku.

Děkujeme Vám a přejeme příjemné a poklidné svátky. Váš úřad MČ Praha-Klánovice
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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.
Přijďte si užít adventní atmosféru, ochutnat
pečené kaštany, svařák, medovinu,
nakoupit dárky a potkat své sousedy!
Dílny pro děti: loutkářská dílna, výroba
vánočních víl z vlny, výroba vánočních
ozdob a jiné
Stánky: oříšky a suché plody, dárkově balené
klánovické cukroví, vánoční dekorace, kytky, svíčky,
ozdoby od LUCIE, šperky, domácí čokoládové
dobroty, ručně pletené čepice, keramika, vlněné šály,
víno, domáci sirupy, adventní občerstvení a další

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.

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



Navštivte naši prodejnu hraček a potřeb
pro dítě v Sibřině. Nebo si zboží objednejte
z klidu domova a u nás jen vyzvedněte!

Servisní technik pro chladící a klima. zařízení
Instalatér / údržbář

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

281 867 578
775 213 201

Naleznete nás v Sibřině
na adrese Říčanská 69

hračky a hry
potřeby pro dítě
péče o dítě
Možnost platit  hotově nebo  platební kartou.

www.kouzelnyhrad.cz
20
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů

Atelier4M

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

střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965
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RODINNÉ
DOMY

v Horních Počernicích

etně dotažení IS
cena 24.900.000,-Kč vč
na hranice pozemku

Více informací na:

602 350 055

PRODEJ – komerční pozemek 9.840 m2
na dostavbu Obchodního centra
Šestajovice

stavba a prodej zahájen

30 let zkušeností
v realitách

WWW.KONHEFROVYDOMY.CZ

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
cena 18.500,-Kč/měsíc + poplatky

PRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
ZAHÁJEN

cena 49.000.000,-Kč

PRONÁJEM - kompletně zařízený modul.domek
2+1 s klimatizací, podlah. plocha 48m2, krásná
zahrada 2054 m2, ul. V Cestách, Šestajovice

REZE

RVAC

Pro naše VIP klienty
hledáme nemovitosti
k prodeji i pronájmu
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích, Šestajovicích
a okolí.

BYTOVÝ
DŮM
Pilotní projekt
nového žití a bytí
Více informací na:

602 350 055

E

13 bytů v centru Klánovic
cena 11.000,-Kč/měsíc + poplatky 2.000,-Kč/měsíc
a 6.000,-Kč/měsíc + poplatky 1.500,-Kč/měsíc.

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

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

PRONÁJEM – 2 jednotky 1+kk (40 m2
+ 20m2), možná kombinace bydlení
+ podnikání, Starokolínská ul., P9 – Újezd n/L

Klánovické terasy
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WWW.KLANOVICKETERASY.CZ

PROGRAM
PROGRAM
prosinec 21
prosinec 21
BESEDA
BESEDA
vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

3/12 pátek

POKEC V BESEDĚ 19.30

Petr Vizina a jeho host: Martin Řezníček

4/12 pátek
sobota
3/12

KINO pro
děti 16.00
POKEC
V BESEDĚ
19.30

O Čertovi
jiné host:
vánoční
animované
filmové pohádky
Petr
Vizina aajeho
Martin
Řezníček

5/12 neděle
4/12
sobota

ZAHRADA
16.00
KINO
pro děti
16.00

MIKULÁŠ
v zahradě
Besedy
O
Čertovi anaděluje
jiné vánoční
animované
filmové pohádky

7/12 úterý
5/12
neděle

KONCERT 19.30
ZAHRADA
16.00

Ondřej Ruml
a Matěj
Benko Besedy
MIKULÁŠ
naděluje
v zahradě

8/12
středa
7/12 úterý

DIVADLO
KONCERT 19.30
19.30

Paralelní
vesmíry
divadlo
Ondřej
Ruml
a Matěj
Benko Na Hraně režie: Šimon Dominik

9/12 čtvrtek
8/12
středa

KINO 19.30
DIVADLO
19.30

Dokud nás
bůh nerozdělil
režie:
Paolo
Castella
Paralelní
vesmíry
divadlo Na
Hraně
režie:
Šimon Dominik

10/12čtvrtek
pátek
9/12

KINO filmový
19.30 klub 19.30

Zrcadlanás
ve bůh
tmě nerozdělil
režie: Šimon Holý
Dokud
režie: Paolo Castella

12/12 pátek
neděle
10/12

ZAHRADA
13.30
17.00
KINO
filmový
klub –19.30

VÁNOČNÍ
v zahradě
Zrcadla
veJARMARK
tmě režie: Šimon
Holý Besedy

14/12 úterý
12/12
neděle

vědomostní 13.30
týmy 19.00
ZAHRADA
– 17.00

Na Kvíz Poskládejte
tým 2–6
přátel aBesedy
poměřte síly s dalšími!
VÁNOČNÍ
JARMARK
v zahradě

15/12 středa
14/12
úterý

BIO SENIORtýmy
14.00
vědomostní
19.00

Zátopek
režie: David
Ondříček
Na
Kvíz Poskládejte
tým
2–6 přátel a poměřte síly s dalšími!

15/12 středa

KONCERT 19.00
BIO SENIOR 14.00

JAM SESSION Milovníci všech hudebních žánrů, spojme se!
Zátopek režie: David Ondříček

16/12 čtvrtek

KINO 19.30
KONCERT
19.00

PřáníSESSION
JežíškoviMilovníci
režie: Marta
JAM
všechFerencová
hudebních žánrů, spojme se!

17/12 pátek
16/12
čtvrtek

KINO filmový
19.30 klub 19.30

Marťanské
loděrežie:
režie:Marta
Jan Foukal
Přání
Ježíškovi
Ferencová

18/12 pátek
sobota
17/12

pro dětiklub
16.30
KINO filmový
19.30

Tajemství staré
2 režie: Ivo Macharáček
Marťanské
loděbambitky
režie: Jan Foukal

21/12 sobota
úterý
18/12

KONCERT
19.30
KINO
pro děti
16.30

Lenka Filipová
hosté
Tajemství
staréabambitky
2 režie: Ivo Macharáček

23/12
čtvrtek
21/12 úterý

ZAHRADA
16.00 – 18.00
KONCERT 19.30

BETLÉMSKÉ
SVĚTLO
Lenka
Filipová
a hostéa zpívánky v zahradě Besedy

28/12 úterý
23/12
čtvrtek

KINO rodinné
16.00
ZAHRADA
16.00
– 18.00

Tři oříšky pro
popelku
digitálně vrestaurovaná
verze
BETLÉMSKÉ
SVĚTLO
a zpívánky
zahradě Besedy

29/12 středa
28/12
úterý

19.30 16.00
KINO rodinné

Šťastný
nový
režie: Jakub
Kroner
Tři
oříšky
pro rok
popelku
digitálně
restaurovaná verze

29/12 středa

KINO 19.30

Šťastný nový rok režie: Jakub Kroner

28/12

5/ 12

28/12

5/ 12

