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Do Klánovic dorazila v únoru konečně zima. Nejdříve se sněhem, pak i se sibiřskými mrazy
Foto KZ – Michaela Purnoch
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části a zastupitelstva
MČ Klánovice bude jako každý rok
zajišťovat likvidaci zeleného odpadu.
Od 19. března bude otevřená deponie
a to 3x týdně – v pondělí a v pátek
v době od 15 do 19 hodin a v sobotu od
9 do 12 hodin. O dva týdny později,
tj. od 2. dubna, bude rozmístěno
šest kontejnerů na zelený odpad.
Vážení klánovičtí občané, důsledně

Vás žádáme, abyste do kontejnerů
odkládali pouze trávu, listí a větve
drcené ze štěpkovače. K likvidaci
ostatního zeleného odpadu včetně větví
využívejte deponii. Pořádek týkající
se likvidace zeleného odpadu není
pouze v rukou Úřadu, ale nás všech,
klánovických občanů.
Marie Mikušová

Na základě veřejného projednání
projektu zklidnění dopravy v ulici
Mechovka Rada MČ rozhodla, že se
nebude dále pokračovat v projektu
vybudování plošných polštářových
retardérů. Tento záměr byl
financován z Magistrátu a nacházel se
již ve stadiu schvalování konkrétního
projektu na příslušném odboru
Prahy 21. Projekt byl doporučen
komisí dopravy a nebyl odmítnut
zástupci obyvatel Mechovky, kteří
se zasedání komisí účastnili. Většina
přítomných občanů vyjádřila
názor, že retardéry nezabrání

rychle projíždějícím autům,
zejména v ranních hodinách,
budou způsobovat hluk a navýšení
výfukových emisí. Část účastníků
navrhovala jako vhodné řešení
zavedení jednosměrného provozu
v ulici. Tento přístup je však v rozporu
s generelem dopravy v pohybu a nemá
podporu ve vedení obce. Druhým
závěrem jednání bylo pořízení měřiče
rychlosti a instalace informační tabule
o nejvyšší povolené rychlosti v obytné
zóně (20 km/h). RMČ tímto úkolem
pověřila příslušné úředníky MČ.
Robert Zoulík

Mechovka

Vážení spoluobčané,
na konci ledna proběhlo jednání
našeho zastupitelstva, které mj.
schválilo rozpočet Klánovic na tento
rok a výrazně (cca o dva měsíce) tak
oproti minulým letům zkrátilo délku
rozpočtového provizoria. Schválilo také
podání žádosti na Magistrát hl. města
Prahy o svěření pozemku
č. 343 v blízkosti nádraží, kde zvažujeme
vybudování nových parkovacích míst
primárně pro klánovické občany.
Únor jsme zahájili čtvrtým ročníkem
Pohádkového masopustu, který se
opět skvěle vydařil a návštěvníci
v maskách i bez masek se výborně
bavili. Týden po masopustu začaly
dětem jarní prázdniny a Klánovice
se (podobně jako půlka Prahy) téměř
vylidnily. Většina z nás v té době také
sledovala olympiádu v Pchjongčchangu
s medailovými úspěchy našich
sportovců, a zejména pohádkovým
příběhem princezny Ester. Souhrnem
je tedy možné právě skončený únor
v Klánovicích charakterizovat jako
příjemný a klidný měsíc.
V březnu však s největší
pravděpodobností začne „tanec“.
Hlavní město Praha resp. jeho
organizace TSK připravily rozsáhlou
rekonstrukci Českobrodské ulice
v Běchovicích, která má trvat asi
rok a půl, konkrétně od 5. 3. 2018 do
srpna 2019. Hlavní objízdná trasa je
přitom vedena přes Klánovice, což
dle střízlivých odhadů dopravu na
Slavětínské ulici zdvoj- až ztrojnásobí.
Nutno v této souvislosti podotknout, že
se to celé upeklo „o nás bez nás“. O celé
akci jsme se dozvěděli až začátkem
února, do té doby ji TSK důsledně
tajilo. Podnikáme veškeré možné
kroky k tomu, abychom celou akci
zastavili nebo alespoň minimalizovali
její důsledky. Více informací najdete
uvnitř čísla. Pevně věřím, že situace
nakonec nebude tak hrozná, jak se
v tuto chvíli jeví. Ať tak či tak, budeme
se snažit všemi možnými kanály
(Facebook, web MČ, KZ) přinášet Vám
aktuální informace.
Ferdinand Polák

Dostavba základní školy
Během letních prázdnin t. r. skončí
dostavba základní školy. Od července
2017 realizuje společnost HARTEX
CZ s. r. o. První etapu stavby. Ta
zahrnuje přístavbu budovy, jídelny
a rekonstrukci kuchyně. Na realizaci
druhé etapy, obsahující výmalby,
dlažby, přístřešek pro kola atd., byla
vybrána společnost ACG – Real,
s. r. o. Třetí etapou je vybavení
gastrotechnologií., jejíž dodavatel

byl také již vybrán. Závěrečná čtvrtá
etapa obsahuje vybavení tříd, šaten,
kabinetů a jídelny nábytkem. Všechny
práce a dodávky skončí v červenci.
Během srpna proběhne kolaudace,
aby v pondělí 3. září mohly všechny
děti navštěvující klánovickou školu
nastoupit společně do jedné budovy.
Stavba je financována MHMP a z dotace
programu Praha – Pól růstu.
Jana Martinová

Rada městské části
• schválila uzavření Dohody
o bezplatném poskytnutí náhradní
výsadby se společností Klánovické
atrium s. r. o., konkrétně 9 lip včetně
následné pětileté údržby
• nesouhlasila s vyznačením
vyhrazeného parkování v ul.
Blešnovská, před domem č. p. 588
• souhlasila s předložením dvou
žádostí o poskytnutí dotace
z investiční rezervy z rozpočtu
Hl. města Prahy na rok 2018,
a to žádost na financování
rekonstrukce zázemí v areálu
fotbalového hřiště a žádost
na financování vybudování
multifunkčního sportoviště
v ulici Vodojemská
• přidělila byt ve školní budově č. p. 1
paní učitelce ze základní školy

• schválila nákup nového
nábytku do budovy ÚMČ
• schválila vítěze výběrového řízení
sdružení firem HOSPIMED spol.
s r. o., a HARTEX CZ s. r. o.,
na vybavení gastrotechnologií
novou školní kuchyni
• schválila nové rozdělení ulic v MČ
Praha – Klánovice do volebních
okrsků z důvodu rovnoměrného
zastoupení počtu voličů
• Vyjádřila zásadní nesouhlas
s objízdnou trasou přes Klánovice
v důsledku rekonstrukce ulice
Českobrodská a pověřila starostu
dalším jednáním s MHMP využitím
adekvátních prostředků v této věci
• Schválila vypsání výběrového
řízení na realizaci oprav
klánovických komunikací
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Zastupitelstvo městské části
• schválilo vyrovnaný rozpočet
MČ na rok 2018 v celkové
výši 24 034 000 Kč
• schválilo příspěvek ve výši 270 000 Kč
na sociální péči Farní charitě
Neratovice, působící v Klánovicích,

a příspěvek na provoz kulturního
centra Beseda společnosti Nadosah o.
p. s ve výši 200 000 Kč
• schválilo žádost
o svěření pozemku p. č. 343 v ulici
U Trativodu do správy MČ

Otázky a odpovědi
V březnu vybírá MČ jako každý rok poplatky za psy. V jaké výši, jaké příjmy z toho
MČ Klánovice mají a pokryjí výdaje na starost o psí košíky a další úklid?
Místní poplatky ze psů se vybírají od 1. 1. do 31. 3. 2018. Za rok 2017 bylo vybráno
120 613 Kč, z toho odvod MHMP 30 153,25 Kč. Náklady na úklid košů na psí
exkrementy nelze přesně vyčíslit, mají tuto činnost na starosti pracovníci na zeleň
včtně dalších činností.
Alena Janoušková
Kdy končí zimní období pro kácení stromů, jakých stromů se to týká? Lze
kácet i po termínu a za jakých podmínek, případně jaké sankce hrozí za
jejich nedodržení?
Kácet stromy lze v době vegetačního klidu od 1. 11. do 31. 3., pokud Ministerstvo
životního prostředí tento termín s ohledem na počasí nezkrátí, a týká se všech
stromů. O povolení kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výšce 130 cm nad
zemí je třeba požádat, to se netýká ovocných stromů rostoucích na pozemcích
v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň. Mimo období vegetačního klidu lze kácet výjimečně, a to např.
z důvodů povolení stavby.
Alena Janoušková
Letošní zima byla zatím téměř bez
sněhu. Ušetří Klánovice na zimní
údržbě oproti minulým letům a platí
MČ za úklid sněhu, i když nesněží?
Zimní údržba začíná v listopadu
a končí v březnu následujícího roku.
Jedná se tedy o pět měsíců. Finanční
platba je rozdělena do několika položek,
respektive činností, za které se provádí
zvlášť. Mezi ně patří pluhování,
zametání, posyp a úklid. Pokud je tedy
zima chudá na sníh, za tyto činnosti se
poskytovateli neplatí. Součástí smlouvy
Sníh byl v Klánovicích zatím jen pár dní.
je i tzv. zimní pohotovost (náklady na
Foto KZ – Michaela Purnoch
osobu schopnou vyrazit v časovém
termínu do terénu), která je krytá měsíčním paušálem bez ohledu na to, jaké je
počasí. Za letošní zimu tedy Klánovice ušetří.
Robert Zoulík
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte prosím
na: kzsefredaktor@seznam.cz

Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme, že místní poplatek
ze psů se platí do 31. března 2018.
Poplatek můžete zaplatit:
v hotovosti v pokladně Úřadu MČ
Praha-Klánovice
na účet č. 2000707339/0800,
variabilní symbol 1341 a číslo popisné,

do zprávy pro příjemce uveďte
příjmení a jméno majitele psa a ulici.
Úhradu místního poplatku ze psů na
účet je třeba zaslat tak, aby částka byla
připsána do 31.3.2018.
Výše poplatků zůstává nezměněna.

Slovo šéfredaktora
Parkoviště
je obrovský omyl

Únorové slunce se zvolna klonilo
k západu a prosvítalo korunami
borovic. Stál jsem na kraji lesíka,
místo něhož by mělo vzniknout
u nádraží parkoviště, a snažil se
pochopit, jak něco takového mohlo
někoho vůbec napadnout.
Na začátku bychom si měli položit
základní otázku, zda je v zájmu
Klánovic, aby co nejvíce lidí jezdilo
autem na vlak, a proto bychom jim
místo několika tisíc metrů lesa měli
postavit parkoviště. Nikoli. Zájmem
občanů Klánovic je klidné bydlení
lázeňského typu a tomu odpovídající
co nejmenší intenzita automobilové
dopravy a její co největší
nahrazování dopravou veřejnou,
kombinovanou s koly, pro která jsou
Klánovice jako stvořené.
Největší problém s parkováním
mají lidé v ulicích kolem plánovaného
parkoviště, kterým ale několik set
dalších míst situaci nezlepší, ale
výrazně zhorší. Místo trpělivého
prosazování parkování mimo
vjezdy, označení míst vyhrazených
pro rezidenty a dalších „měkkých“
opatření, se plánuje parkoviště. To
denně přivede do už teď zatížené
lokality další stovky aut, hluk, prach
a ohrožení dětí. Zcela mimo je pak
záměr vykácení pruhu lesa, který
tvoří nejen estetickou, ale i hlukovou
clonu pro celou oblast.
Kdo odmítá, měl by nabídnout
alternativu. Tady je: Nedělat (téměř)
nic. Pokud nebude možné přímo
u nádraží zaparkovat, vytvoří to
přirozenou regulaci. Kdo bude
opravdu autem potřebovat na vlak
dojet, tak půjde pěšky pět, deset
minut k nádraží ze vzdálenějších
ulic. Kdo ne, půjde pěšky, pojede
na kole, přijede autobusem. Zátěž
aut se přirozeně rozloží na větší
část Klánovic a situace, kdy přes
den stojí auta na ulicích, prostě
není „parkovací kalamitou“, ale
normálním stavem. To, v nutné
kombinaci s rychlým a důsledným
odtahováním těch, kteří parkují před
vjezdy domů nebo na zákazech, udrží
velmi přijatelný stav a ne „řešení“ na
úkor jedné části z nás.
Luboš Palata
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Téma čísla: Parkoviště u nádraží: Pro a proti
PRO: Reálné řešení, které zlepší kritickou situaci
Jak je to skutečně s plány parkoviště u nádraží, jsme se pokusili vyjasnit v rozhovoru se starostou Ferdinandem Polákem.
Co přesně Rada městské části Klánovice u nádraží v souvislosti
s parkováním plánuje a v jaké fázi je realizace celé akce?
Současnou situaci s parkováním u naší železniční zastávky,
kdy okolní ulice jsou zcela přeplněny parkujícími automobily
a mnohá auta vlakových cestujících už parkují i na dalších
místech v Klánovicích (u sportovní haly, u pošty atd.), již považuji
za zcela neúnosnou. RMČ proto přichází s komplexním řešením,
které obsahuje vybudování nových parkovacích míst (primárně
pro rezidenty Klánovic), zavedení restrikčních opatření (zákazy
parkování v okolních ulicích) a posílení veřejné dopravy (doprava
na území Středočeského kraje je ale v kompetenci příslušných
obcí resp. kraje). Aktuálně je zpracovávána studie proveditelnosti.
Proč nebyl tak zásadní záměr projednán předem na
zastupitelstvu?
Záměr byl projednán na radě městské části, na společném
jednání dopravní a stavební komise i zastupitelstvu městské části.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na magistrát o svěření
pozemku podél ulice U Trativodu do správy naší MČ. Považuji to
za velmi moudré a důležité rozhodnutí, protože pokud magistrát
naší žádosti vyhoví, bude o všem rozhodovat zastupitelstvo
Klánovic, a nikoli zastupitelstvo hl. města Prahy. Podle mě si
máme o Klánovicích primárně rozhodovat sami.
Proč bylo zvoleno právě toto řešení? Opíráte se o názor
dopravních expertů? A zvažovali jste, či stále zvažujete
i jiné alternativy?
Jak jsem uvedl, přicházíme s komplexním a zejména reálným
řešením, které zlepší současnou kritickou situaci. Různé jiné
alternativy se diskutují již mnoho let, mnohé jsou ale bohužel
nereálné až utopistické (např. vybudování parkoviště přímo nad
kolejemi nebo pod zemí). Nicméně i námi připravované řešení
nyní necháváme posoudit – viz odpověď na první otázku.
Místo pro parkoviště je dopravně velmi špatně obslužné
a sto padesát parkovacích míst navíc zvýší výrazně dopravu
v okolních ulicích. Jak to chcete řešit?
Tvrzení o výrazném zvýšení dopravy v okolních ulicích považuji
za mylné či přinejmenším zavádějící. Zjistit dopravní obslužnost
je ale právě úkolem zadané analýzy. Nicméně současná situace,
kdy mnozí řidiči krouží v dané oblasti několikrát dokola a hledají
nějaké místečko, kam by auto doslova vecpali, je podle mě horší,
a zejména mnohem nebezpečnější než to, když auta nejkratší
možnou cestou projedou na parkoviště a tam bezpečně zaparkují.
Pokud na daném místě vznikne parkoviště P+R, jak v něm chce
radnice zajistit přednostní parkování pro klánovické občany?
Neuvažujeme o klasickém P+R parkovišti. Počítáme s tím,
že parkoviště by bylo ve správě naší MČ, která by tím pádem
určovala podmínky a režim. Předběžně počítáme s tím, že
polovina až dvě třetiny kapacity by byly určeny pro klánovické
občany. Právě proto je tak důležité svěření pozemku
do naší správy.

Pro někoho náletové dřeviny, pro jiného krásný, vzrostlý les,
který je pro místní důležitou součástí jejich okolí
Foto KZ – Luboš Palata
Jak chce radnice kompenzovat újmu lidem, kterým zmizí před
jejich okny les a budou tam mít parkoviště?
Chci vyvrátit fámy o plošném kácení lesa a vybetonování celé
plochy. To je absolutní nesmysl. Předpokládáme vybudování
parkoviště „zeleného“ nebo chcete-li „parkového“ typu se
zachováním kvalitních stromů a vysázením živých plotů
atd. To je ale právě předmětem zadaného projektu. Jsem
přesvědčen, že okolí ulice U Trativodu bude ve finále hezčí
a kulturnější, než je dosud.
Nebojíte se, že vyjmutí z katastru a vykácení části lesa je
precedens, který by mohl být v budoucnosti zneužit?
Pokud bude pozemek svěřen do správy naší MČ, tak se toho
rozhodně nebojím.
Nebylo by prozíravější, než stavět parkoviště určené převážně
pro mimopražské cestující z obcí Středočeského kraje,
dohodnout s těmito obcemi kvalitní veřejnou dopravu ke
klánovickému nádraží?
Opět musím vyvrátit fámu, že chceme stavět parkoviště převážně
pro mimopražské cestující. Už jsem uvedl, že polovina až dvě
třetiny by měly sloužit klánovickým občanům. O zavedení
autobusové linky k nádraží jsem se starosty okolních obcí vedl
několik jednání. A pokud vím, stejně tak i moji předchůdci.
Bohužel neúspěšně. Podařilo se mi sice domluvit s ROPIDem
možnost zavedení nové linky, ale Praha resp. ROPID může tuto
linku financovat pouze na svém území, tedy na hranici katastru.
Dokud nebude ochota okolních obcí nebo Středočeského kraje
se na financování této linky podílet, nemá smysl o tom uvažovat.
Nicméně předpokládám, že po realizaci všech plánovaných
opatření se může jejich stanovisko změnit.
Otázky vytvořili Luboš Palata a někteří členové
redakční rady KZ
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PROTI: Kácet les u nádraží kvůli parkovišti je brutální nesmysl
Naše rada chce vykácet les u nádraží
a vybudovat tam velké parkoviště
pro sto až sto padesát automobilů.
Záměr připravila bez spolupráce
se zastupitelstvem. Vybrala firmu,
která zpracuje dokumentaci. A na
lednovém zasedání zastupitelstva
prosadila rozhodnutí, že požádáme
Prahu o svěření příslušných lesních
pozemků do správy naší městské
části. Pan starosta do navrženého
programu zasedání zařadil i podnět ke
změně územního plánu, podle něhož
mají být lesní pozemky u nádraží
změněny na plochu pro parkoviště
P+R. Tento bod však zastupitelstvo
prozatím vyřadilo. Radní slibují,
že nové parkoviště bude přátelské
k lesu, že se tam nebudou kácet
„vzrostlé stromy“, že to vlastně nebude
parkoviště P+R, že v něm dostanou
přednostní místa klánovičtí občané
a že se zavede „přísná restrikce“
na současné nelegální parkování
v ulicích u nádraží. Jinak nás varují,
že když nepostavíme u nádraží toto
„malé“ parkoviště, pak nám tam Praha
vybuduje „velké“ parkoviště.
Přichystaný záměr je surový a vyvolá
silný odpor obyvatel z dotčené
oblasti. Ti využijí všech prostředků,
aby mu zabránili. Dne 15. 2. 2018
podepsali „Petici proti parkovišti
namísto lesa“ a zahájili podpisovou
kampaň na její podporu (viz www.
ne-parkovisti.cz). Proč tedy nechceme
parkoviště namísto lesa?
O záměru se nevedla žádná
diskuse s dotčenou veřejností.
Záměr byl „nastřelen“ bez celkové
studie proveditelnosti v porovnání
s variantami, které se tu nabízejí (nová
parkovací stání u otoček autobusů

u nádraží na naší i újezdské straně
i posílení autobusových linek). Po
výstavbě parkoviště by navýšená
parkovací kapacita byla brzy zaplněna
a další řidiči by začali opět parkovat
živelně na ulicích u nádraží jako
nyní. Výsledný stav by tak byl horší,
než je dnes. Pokud naše policie
není schopná zabránit nelegálnímu
parkování u nádraží nyní, sotva
bude její potence po vybudování
parkoviště vyšší. Parkoviště má být
umístěno bezohledně bezprostředně
vedle obytné zástavby rodinných
domů a přímo na ploše lesa, který
je územním plánem určen jako
biocentrum ekologické stability
a plní důležitou úlohu izolační
zeleně mezi obytnou zástavbou
a železnicí. Účel, který je záměrem
sledován, není legitimní. Otevřeně
podporuje v Klánovicích individuální
automobilovou dopravu na úkor
dopravy autobusové i cyklistické.
Ranní a večerní špičky v příjezdech
a odjezdech automobilů po ulicích
k parkovišti povedou k výraznému
zvýšení hluku a emisí oxidů dusíku,
uhlovodíků a polétavého prachu
v celé oblasti. Naši spoluobčané
žijící u nádraží tak budou mít
pořád co poslouchat, i když zrovna
neuslyší rámus projíždějícího
vlaku. Po desetiletí trpěli hlukem
z železnice a teď se má jejich bydliště
změnit v parkovací oblast pro
auťáky z širokého okolí? Příjezdové
ulice (o šířce do 5 metrů) nejsou
konstruovány k zajištění dopravní
obslužnosti pro rozsáhlé parkoviště.
Hlavně ráno a večer bude provoz
na těchto úzkých ulicích vytvářet
nebezpečné situace. Zkuste si tam

večer nechat projet na kole svoje
dítě! A privilegovaná místa pro
Klánovičáky? Mohla by být posouzena
jako protiprávní diskriminace
„přespolních“ při nabízení placených
služeb. A popírala by i smysl záměru:
fungovat jako záchytné parkoviště pro
všechny, kdo chtějí jet dále vlakem.
Parkoviště namísto lesa u nádraží
je nejhorší ze všech možných variant.
Je to nápad, který je v rozporu
nejen s veřejnými zájmy na ochraně
zdraví a životního prostředí, ale
hlavně s právem našich spoluobčanů
z dotčené oblasti na pokojné užívání
jejich majetku.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.,
Ing. Karel Horníček

udivuje plánování umístění objektu na
místě vzrostlé zeleně. Navíc se zcela
nevyhovujícím dopravním napojením
přes obytnou zónu.
Asi bych se chtěl nechat přesvědčit,
že skutečně neexistuje jiná varianta
vybudování parkoviště než v lese.
Asi bych spíše hledal řešení v místě
stávajících dopravních ploch (např.

obě točny) nebo nezalesněné plochy
východně od Staroklánovické ulice.
Asi bych se ptal, proč není posílená
MHD tak, aby občané z okolních obcí
nemuseli do Klánovic dojíždět svými
vozidly. Na můj vkus je zde mnoho
otázek na to, aby byl projekt realizován.
ing. Petr Horský, předseda České
parkovací asociace

Přibližně tady by mělo být nové parkoviště.
Foto KZ Luboš Palata

Názor odborníka

Příliš mnoho otázek
Klánovice mají obrovskou (ne)výhodu,
že zde platí „lítačka“, a tudíž jakožto
výchozí nástupiště vůči pražské MHD
zcela optimální postavení.
Na straně druhé jsou Klánovice
územím, které si uchovalo svůj
původní charakter „venkovského“
bydlení. Jsem technik, nikoli odborník
na dendrologii. Ale poněkud mě
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Hydepark
Parkoviště ano či ne – parkoviště v ulicích již máme?
Parkující vozidla v ulicích okolo nádraží, ale i okolo školy a ulicích kolem bytových domů představují jak překážky v silničním
provozu, tak hlavně nebezpečí pro děti a potenciální ohrožení v případě zásahu složek IZS a hlavně hasičů. Tento stav by měl být
řešen přítomností hlídek policie a postihováním za porušování pravidel silničního provozu (zákaz stání). Jak činí policie po úpravách
parkování, je možno se přesvědčit v ulici V Soudním před základní školou (nerespektování žluté čáry, parkování v rozporu se zákonem.
Stav v ulicích Medinské a Aranžérské bude upraven na legalizaci tohoto parkování dle Rozhodnutí odboru dopravy Prahy 21, kde
dojde k povolení stání po jedné straně těchto komunikací. Takže otázka zní: Líbí se nám stávající stav, nebo nám pomůže parkoviště
a represe v ulicích? Jsem proti stávajícímu způsobu parkování, jsem pro jednání o parkovišti a diskusi s odborníky a občany, kterých se
tento problém týká. Závěr bude jeden jediný, vždy dojde k válce mezi Klánovickými a zbytkem řidičů.
Pavel Jaroš, Hlas Klánovic

Parkování u nádraží a opravy komunikací
Řešení divokého parkování v ulicích u nádraží je jako puzzle. Jednotlivé dílky do sebe musejí zapadat a dávat výsledný obraz. Představa,
že použiji jen jeden dílek nebo naopak, jeden dílek nezasadím, a přesto bude projekt fungovat, není reálná. Pouhá restrikce vyžene
auta od nádraží do středu obce, samotný autobus počet aut nesníží a samotné parkoviště nasaje další řidiče do obce. Pouze kombinace
těchto tří prvků dává smysl: Auta vymístit z ulic na parkovací místa, v ulicích zavést restrikci a umožnit alternativní dojezd autobusem.
Letos opět budeme pokračovat v provizorních opravách silnic v rozsahu cca za tři miliony. Zažádáme ale na magistrát o další účelové
dotace. V plánu byla oprava ulic Vodojemská a Srnečkova, bohužel v červnu zde bude probíhat rekonstrukce plynovodu, takže se akce
odsouvá. Přesný seznam ulic a reklamací bude RMČ teprve schvalovat, v předkládaném materiálu jsou zahrnuty především ulice na
Hornopočernicku a ulice Smidarská.
Robert Zoulík

Parkování ano, ale…
Divoké a živelné parkování u našeho nádraží nám čest nedělá. Přilehlé ulice jsou přes týden zahlcené parkujícími auty, která by
tam podle pravidel silničního provozu být neměla. Smutnou zprávou je, že dle průzkumu z minulých let je cca 70 % těchto vozidel
ze sousedních obcí. Komplikací je i to, že výstavba komunikací je v této části (na rozdíl od jiných částí Klánovic) ukončena. Výstavba
komunikací z let 2000 nepředpokládala masivní nárůst výstavby v Šestajovicích a sousedních aglomeracích. I přes snahu magistrátu
spolupráce se Středočeským krajem vázla a slibované nové sběrné nádraží na území Středočeského kraje je v nedohlednu.
Vedení naší MČ chtělo na minulém jednání zastupitelstva představit svou vizi řešení této problematiky. Již před jednáním k ní byly
vzneseny četné dotazy a zastupitelé byli upozorněni na řadu problémů, které by bylo třeba před hlasováním vyřešit. Možná i proto byl
program jednání upraven tak, aby se na tyto dotazy nemuselo odpovídat.
Občané, kteří se chtěli k této problematice vyjádřit a získat potřebné informace, zažili to, s čím se potýkáme poslední tři roky.
Poloviční informace, dezinformace, neochota odpovídat na jasné a srozumitelné dotazy. Je tristní, že rozpočet Klánovic s touto akcí
nepočítá. Náklady ve výši cca 1 mil. korun na projektovou přípravu jsou v rozpočtu schovány do různých položek. Místo jasných
odpovědí nastoupilo mlžení, strašení a snaha problematiku dostat do osobní roviny.
Na zásadní otázky: „Na základě čeho rozhodujete o takto zásadní věci? Nechali jste si vypracovat studii, poradili jste se s odborníky?“
jsme odpověď nedostali. Rozumně zněl i návrh (zřejmě proto nebyl přijat), abychom nejdříve zadali studii o všech možnostech, které
toto území umožňuje. Nebyli jsme bohužel sami, kteří z jednání odcházeli s pocitem, že ani tentokrát není vše v pořádku.
Pavla Fišerová, Marie Jágrová, Petr Soukup, Zorka Starčevičová
Další oslovený zastupitel Ondřej Voleš příspěvek nedodal

Připomenutí pravidel Hydeparku
Hydepark je určen jako prostor pro zcela nekorigované příspěvky jednotlivých zastupitelů. Rozsah každého příspěvku je
900 znaků. Protože někteří zastupitelé z různých politických uskupení začali prostor příspěvky spojovat a vytvářeli tak zcela
nepřehlednou situaci, znovu opakuji pravidlo, že nic takového nebylo umožněno a od příštího čísla už to nebude tolerováno.
Výjimka v tomto čísle, kterou jsem připustil kvůli možnosti, že se někteří zastupitelé údajně nedověděli, že to tak je
stanoveno, je i vzhledem k blížícím se volbám zcela poslední.
Děkuji všem zastupitelům za důsledné dodržování pravidel tohoto zcela svobodného prostoru diskuse.
Luboš Palata
šéfredaktor
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Zprávy z Úřadu městské části

Rekonstrukce Českobrodské ulice – o nás bez nás!
V pondělí 5. března 2018 by měla být
zahájena akce „Oprava komunikace
Českobrodská“. Předpokládaný termín
realizace je 5. 3. 2018 – srpen 2019,
v zimním období by měly být práce
přerušeny. Na téměř 600 dní tak
bude tato důležitá dopravní tepna
uzavřena. Ve stejný den navíc začíná
na Českobrodské ulici v Újezdě nad
Lesy výstavba kanalizace. Po dobu
rekonstrukce bude Českobrodská
ulice v Újezdě a Běchovicích v obou
směrech uzavřena pro individuální
automobilovou dopravu, vjezd bude
povolen pouze vozidlům integrovaného
záchranného systému, stavby,
rezidentům a autobusům MHD. Ostatní
doprava bude odkloněna na objízdnou
trasu, která má být vedena ulicemi
Staroklánovická (Újezd nad Lesy) –
Slavětínská (Klánovice) – Revoluční
(Šestajovice) – II/611 – III/6111 – D11.
O celé této investiční akci a plánované
objízdné trase přes Klánovice nebyla
naše MČ předem vůbec informována!!!
Teprve začátkem února jsme byli
pozváni na jednání na MHMP, kde jsme
byli s akcí seznámeni. Již na samotném
jednání jsme vyslovili naprostý
nesouhlas s vedením hlavní objízdné
trasy přes Klánovice a požadovali mj.
vedení objízdné trasy od Úval po silnici

č. II/101 směrem na Jirny. Následně
jsem jako starosta zaslal na MHMP
oficiální dopis, ve kterém jsem také
vyjádřil zásadní nesouhlas s navrženou
objízdnou trasou přes Klánovice
a požadoval alternativní objízdné trasy
s tím, že nebude-li nám vyhověno,
žádáme odložení celé této investiční
akce až do zprovoznění přeložky silnice
I/12 (obchvat Běchovic, Újezdu a Úval).
Na tento dopis jsem zatím neobdržel
odpověď. Dle neoficiálních sdělení ale
našim zásadním připomínkám nebylo
vyhověno. Jsme však rozhodnuti se
bránit, protože hrozící nárůst dopravy
na Slavětínské ulici považujeme
nejen za nepříjemný, ale zejména za
nebezpečný a s ohledem na možná jiná
řešení za zcela zbytečný.
Do zahájení stavby zbývá v době psaní
tohoto článku pouze deset dní. Přesto
Odbor dopravních agend MHMP zatím
nevydal a na úřední desce nezveřejnil
oficiální rozhodnutí o dočasném
dopravním značení. Dle zákona toto
musí udělat nejpozději pět dní před
zahájením stavby. S případnými dalšími
(právními) kroky tedy musíme zatím
počkat. V každém případě budeme na
webu MČ, na Facebooku a v KZ přinášet
aktuální informace.
Ferdinand Polák

Rekonstrukce D11 v úseku km 0,0 – 7,8 (exit Jirny)
Zhruba měsíc po zahájení rekonstrukce
Českobrodské začne plánovaná
rekonstrukce dálnice D11, která bude
zahájena v pátek 30. 3. 2018 na začátku
dálnice u Černého Mostu (km O,O), konec

oprav se nachází v prostoru exitu na Jirny
(km 7,8). Rekonstrukce potrvá do podzimu
2019. Po celu dobu by dálnice měla být
průjezdná ve 2 + 2 pruzích.
Ferdinand Polák

Jubilanti
Březen
Milada Lacmanová
Vladimír Šimík
Eva Kobsinková
Věra Čichová
Ladislav Hrabal
Jiřina Hloušková
Irena Ehrenthalová

Eva Buchmannová
Eva Syrová
Ludmila Koutová
Jaroslava Ročňová
Zdeněk Grégr
Marie Houžvičková

Všem oslavencům gratulujeme!

Uzavírka pohledem
redaktora KZ
Silničáři
uzavřou Běchovice
Objížďka vede přes Klánovice
Od března si budou muset občané
Klánovic a Šestajovic zvyknout na
více projíždějících aut. Vede tudy
totiž objízdná trasa při opravě
ulice Českobrodská v Běchovicích.
Uzavírka začne 5. března 2018
a skončí 31. srpna 2019. Běchovice
budou přístupné pouze rezidentům
s povolenkou a autobusům MHD.
Objízdná trasa je plánována po celou
dobu stavby, tedy až do konce letních
prázdnin v roce 2019. Celá objízdná
trasa vede přes Klánovice, Šestajovice
a po dálnici D11, na kterou najedou
řidiči u Jiren.
Ulici Slavětínskou tak čeká po
dobu roku a půl nápor aut, která
by jinak jela Běchovicemi. Zvlášť
v ranní špičce se u semaforu u školy
mohou tvořit kolony. Další problémy
lze očekávat v Horních Počernicích,
kam zamíří řidiči, kteří nebudou
chtít využít doporučenou objízdnou
trasu přes dálnici.
Navíc právě dálnici D11, po které
vede objížďka, chce ŘSD na jaře
opravovat. I přes zúžení by však měl
být zachován provoz obousměrně
ve dvou pruzích. Od 5. 3. do
konce května bude také probíhat
rekonstrukce kanalizace v Újezdě
nad Lesy ve směru na Běchovice.
Zákaz vjezdu tedy umístí správa
komunikací už ke křižovatce ulic
Staroklánovická a Starokolínská.
Stavba je rozdělená na jednotlivé
etapy. Nejprve silničáři opraví mosty
přes Říčanský potok a přes Rokytku.
Rezidenti s povolením a autobusy
budou jezdit po provizorní
komunikaci. Od 1. července do
20. září 2018 je v plánu úplná
uzavírka v úseku Mladých Běchovic
– Do Panenek. V dalších etapách
opraví silničáři prakticky celou ulici
Českobrodská na území Běchovic.
Chodníky a vjezdy budou nově
realizovány z betonové zámkové
dlažbě. Dojde i k některým dílčím
úpravám, například k úpravě
osvětlení, vodovodu i kácení
stávajících dřevin.
Michael Bouška

císlo 3 | 2018

8

Klánovický kaleidoskop
Školní ples
3. 3. 2018: Tělocvična KC Beseda –
Slavětínská 120, Praha–Klánovice
Masarykova ZŠ Praha–Klánovice
a Spolek přátel školy vás zve na školní
ples ve stylu 1. republiky, který
se koná 3. 3. 2018 v tělocvičně Beseda.

Událost měsíce

Pohádkový masopust počtvrté

Koller v Besedě
Kulturní centrum Nová Beseda slaví
v březnu již šesté narozeniny a při té
příležitosti se je letos rozhodlo spolu
s námi oslavit dvojitým koncertem
asi největší hvězdy české populární
hudby posledních dvaceti pěti let
Davida Kollera v sobotu 11. března.
Divadlo Horní Počernice
17. března v 19.30 Patrick Haudcoeur,
Daniella Navarro-Haudecoeur:
Mátový nebo citron
Divadélko Fortel, Hrají Láďa
Muroň, Markéta Šmídková, Martin
Chrástecký, Libor Odehnal a další
Děj se odehrává během
nekonečných zkoušek jisté divadelní
hry. Vše se stává čím dál vypjatější,
čím víc herci zjišťují, že vlastně nic
neumějí. Pro diváka se pohled na
úporné snažení herců i režisérky
stává nekonečným zdrojem
komických situací
Tátova volha s tvůrci filmu
Film osobně uvede jeho režisér
Jiří Vejdělek a producent Tomáš
Hoffman, v pondělí 19. 3. v 19.30, KC
Nová Beseda. Toto tvůrčí duo stojí za
divácky velmi úspěšnými komediemi
Bezva ženská na krku, Ženy
v pokušení, Muži v naději, Něžné
vlny, ROMing...
Úklid lesa
V sobotu 7. 4. v 9 hod. přijďte s námi
uklízet les. Přátelé Klánovického
lesa si vás dovolují pozvat na
pravidelný úklid lesa. Sraz: na rohu
ulic V Trninách a Všestarská. Všichni
milovníci lesa jsou srdečně zváni.
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Klánovický masopust je už krásnou a veselou tradicí
Foto KZ – Dana Thorovská
Letošní masopust jsme jako pořadatelé
vyhlíželi s mírnými obavami. Vzhledem
ke stavbě na školním dvoře bylo třeba
přizpůsobit si plochu parkoviště u školy.
Ani termín masopustní neděle letos
nevycházel ideálně – prodloužený
víkend lákal k výjezdům na hory. Naštěstí
nás podrželo počasí, takže Klánovičtí
i přespolní dorazili opět v hojném počtu.
Zkušení už věděli, že vařit nedělní oběd
je zbytečné, neboť už před začátkem
programu se kouřilo z ovaru či jitrnic ve
stánku řezníka Novotného. Dobrovolnice
z Pohádkových Klánovic o. p. s. opět
napekly sladké dobroty, nasmažily
vdolečky, uvařily bramboračku a namazaly
chleby s domácími škvarky. Jakmile předal
starosta vládu nad obcí maškarám, vyrazil
průvod v čele s koňským povozem s dětmi
z MŠ na okružní trasu po Klánovicích.
Každá z navštívených hospodyň
nás přivítala domácími dobrotami
a kořaličkou a zatančila si s medvědem.
Neopomněli jsme ani tradiční návštěvu
dětského domova s famózními koláčky.

Po návratu ke škole došlo na humornou
interaktivní pohádku o princi Romeovi
od agentury Pranýř. Svými originálními
písničkami nás rozesmála i kapela
Ponožky pana Semtamťuka, která
nevynechala ani svoji hitovku „Rozptylová
loučka přilákala broučka“. V soutěži
masek porotu oslnila třeba krásná
dvoumetrová nevěsta nebo Elvis Presley.
Obzvlášť bohatá byla tombola, za což
děkujeme jednak našemu dlouhodobému
partnerovi Pežoťákovi a jednak celé řadě
klánovických obchodníků, restauratérů
a dalších podnikatelů. Výherci si odnášeli
zejména vouchery, a to třeba na zapůjčení
peugeota na víkend, na konzumaci
v místních restauracích a bistrech,
permanentku na koupaliště či třeba
startovné na půlmaraton.
Děkujeme dobrovolníkům, sponzorům,
spolupořadatelům (klánovická radnice,
MŠ a ZŠ) i všem, kdo přišli, a těšíme se na
setkání na Pohádkových čarodějnicích!
Lucie Poláková, Pohádkové
Klánovice o. p. s.
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Můžete se těšit

Šesté narozeniny oslaví KC Nová Beseda velkolepě
Kulturní centrum Nová Beseda slaví
v březnu již šesté narozeniny a při
té příležitosti se je letos rozhodlo
spolu s námi oslavit dvojitým
koncertem Davida Kollera v sobotu
11. března. Tento výrazný zpěvák
vystoupí se svou kapelou v Klánovicích
poprvé a my máme možnost si
vychutnat jeho písně ve speciálním
akustickém aranžmá, se kterým sklízí
velký úspěch napříč celou republikou.
Dále se můžeme těšit na
komedii o čtyřech hercích Bosé
nohy v parku Neila Simona. Tento
nekorunovaný král broadwayských
činoherních scén s přesahem
i do oblasti muzikálů je považován
za nejúspěšnějšího amerického
dramatika posledních čtyřiceti let.
Bosé nohy v parku nabízejí úžasnou
podívanou na první novomanželské
trable, které jsou podány s vtipem
a nadhledem. Mezi hlavními aktéry to
správně jiskří, ať už se hádají, či milují.
Tato hra byla také v roce 1967 zfilmována
a hlavní role ztvárnili Jane Fondová
s Robertem Redfordem.
Přijďte se podívat na zajímavou
výstavu obrazů CHOCHOLArt, která
představuje umělecké počiny jedné

Foto: David Koller Foto archiv
klánovické rodiny. Vše odstartoval
Vladimír Chochola (nar. 1923) a na
jeho tvorbu navázali i jeho syn, vnuk,
vnučka i snacha.
Kromě slavnostního uvedení filmu
Tátova volha, který nám přijdou
představit režisér Jiří Vejdělek
a producent Tomáš Hofman, bychom
chtěli upozornit i na unikátní
film S láskou Vincent, který získal
nominaci na oscarovou cenu za

nejlepší celovečerní animovaný film.
Tento celovečerní snímek o malíři
Vincentovi van Goghovi navazuje na
slova samotného malíře, který jednou
pronesl, že „může komunikovat pouze
skrze své malby“. Jedná se o první
film, který byl namalován přímo na
plátno. Scénář vznikl na základě 800
van Goghových dopisů adresovaných
především jeho bratrovi Teovi.
Zorka Starčevičová

Ze života Klánovic

Klánovice aneb cesta tam a zase zpátky
Milé pozvání Marty Kravčíkové
z klubu českých turistů v minulém
čísle KZ slibovalo lákavý
a zajímavý výšlap v Klánovickém
lese a jeho okolí. Troufáme si říct, že
realita nejenže očekávání naplnila, ale
dokonce i předčila.
Účastníky letošního šestého
ročníku tohoto klánovického
pochodu postupně, jak přijížděli
většinou vlakem, vítaly v teplé čekárně
nádraží milé dámy, organizátorky.
Každý dostal dle svého výběru popis
jedné ze čtyř tras, zaplatil startovné
a vyrazil do terénu. Ze 412 pochodníků,
jak účastníci sami sebe nazývají, včetně
29 dětí a několika čtyřnohých přátel
se na nejkratší trasu 6 km vydalo

136, na 14 km 148, na 19 km 67 a na
nejdelší 35 km 61 lidí.
Pro zpestření a oživení samotného
pochodu organizátorky vybavily
pochodníky na cestu soutěžními
otázkami. Neodpovídalo se jen na
otázky, ale také se malovalo, skládaly
se básničky nebo plnily úkoly v podobě
nalezení a přinesení různých lesních
rekvizit a to vše v duchu hesla – škola
hrou. Lidé to vzali s humorem a téměř
každý se zúčastnil.
Vážíme si, že organizátorky již šest
let připravují něco nejen pro naše
fyzické zdraví, ale zároveň i obohacují
naše ekologické cítění. V době, kdy
v Klánovicích probíhá živá debata
o řešení parkování dalších aut,

připomenout si, že máme nohy, smysly
a duši, je v této poněkud uspěchané
době příjemné zpestření, které nás vede
k hlubšímu poznání sebe samých.
Je vidět, že Klánovický les je stále
velké lákadlo k jeho poznávání
a neumíme si představit, jak bychom se
cítili, kdyby les již nebyl lesem a místo
něho by byly golfové greeny. V tomto
kontextu nelze opominout, že přesně
před pěti lety 28. února zastupitelé
Magistrátu hlavního města Prahy
definitivně stvrdili, že náš les zůstane
lesem a je velmi příjemné a milé
si to připomenout.
Zorka Starčevičová
ve spolupráci s organizátorkou
Martou Kravčíkovou
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Z Klánovického lesa
Zastavme vandaly
Když jsme si v lednu s panem
revírním Sedláčkem přáli dobrý rok
2018, sváteční pohodu jsme vrátili
do reality a informovali se o čerstvě
počmárané informační ceduli naučné
stezky Hol. A vzájemně si položili
otázku: co s tím budeme dělat?
Stezku „Po stopách středověké
vesnice Hol v Klánovickém lese“,
která má tři vstupní tabule a 12
stanovišť s kódem audiokomentáře,
v roce 2015 dokončil spolek Újezdský
STROM a jejím vlastníkem jsou
Lesy ČR. O jedinečné archeologické
lokalitě, která se tak návštěvníkům
poodhalila, vyprávěl v KZ 11/2015
archeolog Mgr. Michal Beránek.
Že se místo, vzdálené od
současných lidských obydlí,
„odhalilo“ i vandalům, je nová
zkušenost. Ty předchozí jsou
s počmáranými, postřílenými,
popálenými, rozlámanými, či
rovnou ukradenými cedulemi
stezek Lesní galerie, zejména na
nejfrekventovanějších místech
u školy nebo nádraží.
Je dobře, že poškození ohlásí
návštěvníci lesa na místní úřad.
Nezdá se mi ale být v pořádku,
že úřadem tato informace jen
proteče k „vlastníkovi“, od kterého
se očekává, že bude vandalské
řádění donekonečna opravovat
a napravovat, a tím že je to vyřešené.
Ale to je omyl.
Má-li se cokoli pohnout k lepšímu,
nestačí jen čistit cizí špínu. Majetek,
který je umístěn ve veřejném
prostoru a je určen k tomu, aby
veřejný prostor obohacoval, byť má
svého autora, mecenáše či vlastníka,
je věcí a vizitkou veřejnosti. Jsem
přesvědčená, že jedině dlouhodobá
kampaň, s odbornou pomocí vedená
městskou částí, která by spojovala
veřejnost, spolky, školu, policii
i místní zpravodaj, má šanci změnit
společenské klima, v němž bude opět
zcela zřejmé, že normální je neničit.
Zita Kazdová, Újezdský STROM

Informace MO STP
Výbor Místní organizace Svazu tělesně
postižených v Klánovicích pro své členy
v roce 2018 připravil:
• Každé pondělí pravidelné cvičení na
židlích od 16 hod. v klubu.
• Ozdravné masáže – podle
telefonické dohody:
Věra Vopinková – tel. 721 872 998
Martin Gabriel – tel. 722 938 670
• Každé druhé pondělí v měsíci
přednáška v klubu od 16 hod.
• Dva jednodenní výlety:
22. 5. 2018 úterý – Kutná Hora – zámek
Kačina – Čáslav
12. 6. 2018 úterý – Litoměřice –
zámek Ploskovice
Na každý výlet se hradí záloha na
výroční členské schůzi ve výši 50 Kč.

• Rekondiční ozdravné pobyty:
Hotel MAS – Sezimovo Ústí
– od 20. 4.–26. 4. 2018,
cena 4000 Kč, ozdravné procedury
zajištěny, doprava
v ceně pobytu zajištěna
Hotel Stella na Špičáku –Šumava
– 2. 9.–7. 9. 2018
cena 4000 Kč, program cvičení,
vycházky, doprava zajištěna
objednaným autobusem.
Výroční členská schůze se bude
konat v úterý 13. března 2018, pozvánku
s programem obdrží každý člen domů.
Těšíme se na bohatou účast při všech
uvedených akcích.
Výbor MO STP Klánovice

V únoru nás navštívili zástupci MP–
odd.prevence, kteří nám zopakovali
pravidla a zásady bezpečnosti seniorů
nejen doma, ale i v dopravě a na ulicích.
Vybavili nás zároveň bezpeč. pásky na
oděvy a předali další pomůcky.
Další velmi zajímavou přednášku nám
zajistily majitelky firmy Klinika přírodní
medicíny Bioret z Klánovic, seznámily
nás se svou činností s použitím

nejnovějších metod a postupů
k upevnění psychické a fyzické kondice
členů. V závěru přednášky nám předaly
finanční dar na podporu našich
ozdravných aktivit.
Děkujeme tímto za jejich porozumění
pro naši činnost a příspěvek
využijeme k zajištění našich aktivit při
rekondičním pobytu.
Za MO STP Olga Paplhámová

Ze života Klánovic

Milé seniorky, tyto řádky jsou pro Vás
Za podpory pana starosty Poláka se
ve čtvrtek 22. března otevře keramická
dílna – Klub invalidů (ve dvoře MÚ)
a fungovat bude každý čtvrtek od 14,30
hod do 16,30 hod.
Dílnu můžete navštěvovat pravidelně
nebo občas, dle svého přání. Práce
s hlínou přináší pohodu, klid,
spokojenost a zároveň radost z proměny
kusu hlíny v něco, co si přejeme, co se
nám líbí pro potěchu sobě nebo jako milý
dárek. I naše ruce budou mít z tvorby

blahodárný užitek. Ať už máte s hlínou
zkušenosti nebo zvítězí chuť vyzkoušet
si něco nového, dejte mi prosím
nezávazně vědět (tel. 724 121 911 nebo
u paní Hlavničkové při Vašich setkáních
v Klubu), ať Vám můžu rezervovat místo
na našem prvním setkání.
Společná setkání v hezkém prostředí
Klubu nabízí i příležitost k vzájemnému
poznání, sblížení.
Těším se na Vás
Hana Fišerová

Knihy mimo žebříček
Kniha nejznámějšího tureckého
spisovatele Orhana Pamuka – Istambul
je současně životopis jeho mládí
a krásný popis Istambulu 60. a 70.
let. Je to Istambul s rychle mizejícími
tisíci drobných nádherných památek
a měnící se na obyčejné betonové
blízkovýchodní město. Zároveň můžeme
najít svědectví o městu, které tehdy
mělo ambici přiblížit se obdivovanému

Západu, ale příliv obyvatel z venkova
jej již v této době směřoval k opačnému
směru. Popisované město dnes již
turisté bohužel nenajdou, a o to je
popsané svědectví o nedávné minulosti
cennější. Současný životopis umělecky
nadaného dítěte z postupně chudnoucí
vyšší třídy ladí s podrobným popisem
města, které se změnilo.
Karel Horníček
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Hasiči informují
Brzy nastane jaro a snad každý si po
zimě chce uklidit svou zahrádku. Pro
mnohé je nejjednodušším způsobem
vyschlou trávu vypálit. Stačí jen chvilka
nepozornosti nebo náhlý poryv větru,
a neštěstí je hotovo. Proto je vypalování
trávy zakázáno hned několika zákony.
Především zákonem o požární ochraně,
zákonem o ochraně přírody a krajiny
a dále zákonem o ochraně ovzduší.
Plošné vypalování porostů je zakázáno

celoročně! Při porušení tohoto zákazu
hrozí fyzické osobě pokuta až 25 000 Kč,
firmám až 500 000 Kč.

Činnost jednotky
Dne 29. 1. 2018 v 18. 11 byla jednotka
postavena do pohotovosti na zbrojnici
z důvodu požáru autoservisu
v Čimicích. Pohotovost byla jednotce
ukončena v 22.00 hodin.

Dne 23. 2. 2018 v rámci mezikrajové
výpomoci vyjela jednotka s CAS
32 v počtu 1+1 na požár haly do
Mochova, Část jednotky v počtu 1+3
v pohotovosti na zbrojnici.
Na základu se jednotka vrátila v 22,26.
Dne 24. 2. vyjela jednotka s CAS 32 T148
v 12,00 do Mochova na střídání
zasahujících hasičů. Na základnu
se vrátila v 16 hod.
Radek Čihula, Pavel Jaroš

Z klánovického sportu

Nová multifunkční tribuna na fotbalovém stadionu
Jedná se o jednopatrovou budovu,
v jejímž přízemí budou zbudovány čtyři
plnohodnotné kabiny pro hráče a jedna
kabina pro rozhodčí. Kabiny budou
vybaveny sprchami a sociálním zařízením.
Dále budou v přízemí skladové prostory,
které budou sloužit například jako sušárna
a prádelna dresů, úschovna tréninkových
pomůcek a ostatních věcí potřebných pro
provoz fotbalového klubu. V místě zůstane
zachováno i klubové občerstvení. V prvním
patře, kam bude přístup centrálním

schodištěm, budou v jedné polovině
osazeny sedačky pro diváky a druhá část
bude sloužit jako pochozí terasa. I zde
se počítá se zbudováním jedné kabiny
s příslušenstvím, společenskou místností,
která může sloužit jako klubovna, malým
fittnes sálem a v neposlední řadě kanceláří
správce spojenou s archivem.
V současné době se vypracovává
podrobná projektová dokumentace,
která bude hotova na jaře. Poté musí
Rada MČ vypsat soutěž na zhotovitele

Vizualizace nové tribuny na fotbalovém hřišti
Repro archiv

(stavební firmu) a podepsat smlouvu
na výstavbu celého tohoto objektu. Na
magistrát hlavního města již byla zaslána
žádost o dotaci. Se zahájením stavby se
počítá v létě nebo na podzim tohoto roku.
V průběhu výstavby budou v prostoru
za brankou (směrem k parkovišti) ze
stavebních buněk postaveny provizorní
kabiny, aby provoz fotbalového klubu
a celého areálu zůstal zachován
i během stavby.
Slávek Jaroš
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Adminstrativní
pracovník/ce

Údržbář

Pož.: práce s PC ( MS
Office), SŠ, pečlivost,
spolehlivost, samostatnost.
Pracoviště Praha 9

Pracoviště Praha 9,
zkušenosti s drobnými
údržbářskými pracemi,
zručnost, výhodou
obsluha VZV, ŘP B

Zajímá vás dění v Klánovicích?
Chcete se aktivně zapojit?
Nebo se nás jen chcete ptát a
řešit vaše problémy?
Pojďte se potkat a popovídat si
Kde: Olymp, Slavětínská 98, Klánovice
Kdy: středa 14. března 2018 od 19 hodin
Těšit se na vás budou členové místní
organizace hnutí ANO 2011.

Zakázkové krejčovství
Úpravy a opravy oděvů
Žehlení prádla

Klánovice, K rukavičkárně 124
Tel.: 606081427

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 Praha 9
Klánovice
Po - Pá: 9:00 - 18:00
So: 9:00 - 15:00
Ne: 9:00 - 15:00

+420 737 481 293
obchod@kvetinylucka.cz
www.kvetinylucka.cz
facebook: Květiny Lucka Klánovice

e-mail: info@pragorent.cz, tel.: 731 545 795
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády
a jiné výškové práce
Martin Balcar
tel.: 603 326 965

MALÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ PRÁCE

SEKÁNÍ A ÚDRŽBA ZAHRAD
PRAVIDELNÉ ÚKLIDY RD
REKONSTRUKCE
DROBNÉ ŘEMESLNÉ OPRAVY
POKLÁDKA PODLAH
BOURACÍ PRÁCE
VYKLÍZENÍ
Pokud nÏco pot¯ebujeteÖ ... zeptejte se jestli uû to nedÏl·me

sikovnyjosef@gmail.com

Popiöte co pot¯ebujete a dotaz zaölete... odpovÌme vöem

731 972 619

www.sikovnyjosef.cz

Lékárna Dr.Max
v Šestajovicích
V tomtopro
formátu
jsouod
zahrnuty
Vás
1. 3.veškeré fonty.
rozšiřuje
otevírací dobu.
Revoluční 1412 (u Billy)

Sklad hutního materiálu v Praze 9 přijme
ŘIDIČE-SKLADNÍKA
Pož. profesní ŘP-C,karta řidiče,
výhodou VZV, jeř,., palič,
vazač. průkaz, mzda 30 - 35 tis. Kč/měs
Tel: 731 545 839, knourek@technimat.cz

Sleva až
polovina
z doplatku
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

Otevírací doba
pondělí–pátek

8.00–19.00

sobota

8.00–12.00

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické
prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo
zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, že by
sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo
na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo
k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

519_Klánovice_inzerce_180x125.indd 1

20.2.2018 13:41:33
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GROUND FLOOR

FIRST FLOOR

cena 12.990.000,-Kč
PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umělecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 REMAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 3.790.000 -Kč

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

cena 1.990.000,-Kč

PRODEJ - nově vybudovaný atelier
(k bydlení), 2+kk, 43 m2 + sklepní kóje,
Mstětická ul., Zeleneč

PRODEJ – hezký mezonetový byt
3+kk/B/G, 62 m2, Hrádková ul.,
Praha 9 – Újezd n.L.
cena 13.900.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

Prod

áno

Poslední stavební
pozemky v projektu
v Kolodějích:
www.kolodeje-pozemky.cz

PRODEJ - luxusní RD 5+1/2G, podlahová plocha 310 m2, pozemek 1434 m2,
Ježovická ul., Praha 9 - Koloděje

PRODEJ - rekonstruovaný RD 3+1/G,
podlahová plocha 140 m2, pozemek 689 m2,
Zápy, okr. Praha-východ
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PROGRAM březen 2018

Výstava měsíce

CHOCHOLArt: MALOVÁNÍ V ČASE

Podívejte se s nadhledem a tolerancí na malířské pokusy tří generací

jedné klánovické rodiny - dědy, syna, vnuka, vnučky, snachy. Výstava
potrvá do konce března a není prodejní.
1. 3. čtvrtek, 20:00 - Kino

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM

Tato černočerná komedie z amerického jihu ovládla letošní Zlaté glóby

a je nominovaná na Oscara v sedmi kategoriích! USA, VB/2017/drama,
krimi/115 min/s českými titulky

5. 3. pondělí, 20:00 - Filmový klub

NIT Z PŘÍZRAKŮ

Nit z přízraků vypráví příběh muže posedlého zničující dokonalostí.
Muže natolik soustředěného na každičký detail, že mu unikalo vše

podstatné. Muže, kterého zničila láska. Nebo zachránila. Záleží na úhlu
pohledu. USA/2017/drama/130 min/s českými titulky
7. 3. středa, 20:00 - Kino

S LÁSKOU VINCENT

Celovečerní snímek o Vincentovi van Goghovi natočený kombinací
hraného ﬁlmu a animace originálních olejomaleb.

VB, Polsko/2017/animovaný, krimi, drama/88 min/s českými titulky
8. 3. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!

BLUE JAM SESSION

Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se
spřízněnými dušemi bluesové standardy.

10. 3. sobota, 18:00 a 21:00 - Narozeninový koncert Nové Besedy

DAVID KOLLER

Slavíme s Davidem Kollerem! Na pódiu Nové Besedy vystoupí David
Koller, český rockový zpěvák, skladatel, bubeník a zpěvák, který patří k
významným muzikantům střední generace českého bigbítu.
11. 3. neděle, 16:00 - Kino pro děti

PRAČLOVĚK

Animovaný příběh z období, ve které se naší krajinou procházela
prehistorická zvířata. Velká Británie/2018/animovaný/89 min

13. 3. úterý, 19:30 - Přednáška
CO VŠECHNO NENÍ VNITŘNÍ POKLAD!
Na cestě poznávání existuje spousta vnitřních jevů a vjemů. Další
z cyklu přednášek Vlasty Červa.
15. 3. čtvrtek, 19:30 - Přednáška
DHAMPUS PEAK
Tři Klánovičáci opět v Himálaji, tentokrát kolem Dhaulagiri s cílem
zdolání šestitisícovky Dhampus Peak. Promítání ﬁlmu s krátkým povídáním pro všechny milovníky hor a přírody. Vstupné dobrovolné bude
opět věnováno klášteru Pullahari.
19. 3. pondělí, 19:30 - Film osobně představí producent ﬁlmu
Tomáš Hoﬀman a režisér Jiří Vejdělek
TÁTOVA VOLHA
Nový český ﬁlm od tvůrců Bezva ženská na krku, Ženy v pokušení,
Muži v naději, Něžné vlny, Účastníci zájezdu aj.
ČR/2018/komedie, drama/90 min
21. 3. pondělí, 19:30 - Divadlo
BOSÉ NOHY V PARKU
Představení nabízí úžasnou podívanou na první novomanželské trable,
které jsou podány s vtipem a nadhledem a divák se baví od začátku až
do konce. Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika Freimanová,
Rudolf Hrušínský
25. 3. neděle, 16:00 a 26. 3. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti
TŘI MEDVĚDI A DRZÁ MÁŠA
Loutková pohádka o medvědech, kteří šli na med a nechali prázdnou
chaloupku, a o Mášence, která se nudí v lese, a tak vleze do chaloupky
oknem. Nadělá si tak spoustu problémů. Co bude dál? Hrají: Loutky
bez hranic
26. 3. pondělí, 20:00 - Kino
MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Nový ﬁlm od Paola Genovese, režiséra ﬁlmu Naprostí cizinci. Itálie/2017/drama, mysteriózní, fantasy/105 min/s českými titulky
27. 3. úterý, 19:00 - Kurzy
Poklábosení v angličtině

SOCIAL CLUB

Winston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní

28. 3. středa, 20:00 - Kino
TÁTOVA VOLHA
Film je příběhem dcery a matky, které se ve Volze Gaz 21 vydají na cestu po bývalých milenkách svého otce a manžela, aby zjistily, zda před
nimi neskrýval nemanželského syna. ČR/2018/komedie, drama/90 min

min/s českými titulky

BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

12. 3. pondělí, 20:00 - Kino

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

rozhodnutí. USA/VB/2017/drama, historický, válečný, životopisný/125

Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Beseda Café s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281
960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 3: 2. 3. 2018. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Veronika Gotthardt,
Zorka Starčevičová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@
seznam.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit.
Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Registrační číslo
MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 20. 3. 2018. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Klášterní Skalice, křesťanské město Inků

Bohuslava Gabrielová

Zná ji už několik generací klánovických
dětí, je totiž nenápadnou, ale důležitou
duší naší školy. Jako speciální
pedagožka je dnes velmi vyhledávanou
učitelkou a její zájem je vždy na
straně dětí. Bohuslava Gabrielová
alias Slávka pochází ze Znojma, po
studiích se přivdala k nám do Klánovic
a začala pracovat na zdejší škole. Zde
se – mnohem dříve než byla zavedena
povinná inkluze – podílela na vytvoření
funkčního systému, jak prakticky řešit
poruchy učení. Tento systém zahrnuje
pomoc dětem i rodičům, kteří o to
opravdu stojí, tedy jsou ochotni na
sobě nějakým způsobem pracovat,
protože bez vnitřní motivace se věci
příliš nedaří. Od třídních učitelů
nebo od rodičů a poslední dobou,
jak Slávka s radostí sleduje, i od dětí
samotných zvláště z druhého stupně
vzejde podnět k jejímu kontaktu. Ta
se pak s dotyčnými sejde a podle
skutečných potřeb dítěte pracuje buď
ve skupinách, nebo individuálně na
nápravě problému. Svou práci má
ráda, děti podle ní mají stále stejné
potřeby rozpoznávat krásy života, ale
mají dnes nepoměrně těžší situaci,
protože musejí překonávat stále
více nových překážek, které jim
v tom brání. Závislost na počítačích,
nedostatek času rodičů, přetíženost
kroužky či nedůvěra rodičů vůči
dětem, že zvládnou překonat těžkosti
jsou nejčastější věci, s kterými se
Slávka setkává.
Někdy prý k nápravě stačí málo:
realisticky problém pojmenovat,
stanovit cíl a cestu, jak ho dosáhnout,
někdy je pomoc těžší a vyčerpávající
pro všechny strany. Slávka svou energii
a lásku k dětem čerpá v místním
kostele. Živá víra v Krista, který žehná jí
i její práci, je pro ni stejně důležitá jako
její rodina, kde vychovala čtyři děti a již
se těší z jedné vnučky.
Jana Jochová

Prosekáváte se jihoamerickou džunglí
a náhle se před vámi objeví trosky
kdysi velkolepého sídla Inků. Začnete
pátrat po tom, jaká byla jeho podoba
a co se zde odehrálo. Chcete zažít
podobné dobrodružství i ve středních
Čechách? Pak se vydejte do nedaleké
Klášterní Skalice. Projedete nevelkou
obcí až na travnatou náves, kde stojí
kamenný menhir, deset metrů vysoký
zdobený sloup, pilíř gotické katedrály,
který nemá co podpírat. Na nedaleké
budově zchátralého zámku pak objevíte
zbytek středověké zdi s dochovanými
ornamenty a zazděné okno ze stejné
doby. Uvnitř budovy se skrývá gotická
místnost se zachovalou původní
žebrovou gotickou klenbou. V tu chvíli
vám dojde, že se nacházíte na místě, kde
v minulosti stávalo něco mimořádného,
že jste objevili křesťanské Machu
Picchu. Historické záznamy hovoří
o tom, že zde byl vybudován jeden ze
tří nejvýznamnějších cisterciáckých
klášterů v Čechách. Položení základního
kamene byl roku 1357 přítomen i sám
císař Karel IV. Dominantou kláštera
byla trojlodná gotická bazilika Milostné

Panny Marie, z níž se dochoval jako
poslední pozůstatek výše zmíněný
gotický pilíř, kdysi stojící v křížení
hlavní a příčné lodi. Klášter byl o sto let
později v době husitských válek zcela
zničen a ani následné pokusy o jeho
obnovení nevedly k jeho zachování do
dnešních časů. Indicií poukazujících
na dobu rozkvětu Klášterní Skalice
však v obci nalezneme mnohem více.
Dodnes sloužící silniční most přes říčku
Výrovku pochází ze 14. století. V okolní
krajině pak můžete vyhledat čtyři
pískovcové sochy světců, rozmístěné
do kříže, v průsečíku stával pod jejich
ochranou klášter.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Restaurace Diana – překvapení u Rajské zahrady
Když se mi dostalo milého pozvání do
hotelové restaurace Diana, příliš velkou
radost jsem z výběru místa neměla.
Restauraci jsem neznala a do hotelové
restaurace bych všeobecně jen tak
na večeři nešla, pokud bych tam tedy
nebyla zrovna ubytována.
O to větší bylo moje překvapení, které
na mě čekalo kousek za Černým Mostem
hned po sjezdu z Chlumecké, v klidné
zástavbě domů. Zaparkovali jsme na
přilehlém soukromém parkovišti a po
příchodu do restaurace se nás ujala
milá a profesionální obsluha. Ta nás
doprovodila ke stolu, a kdybych bývala na
chvíli zavřela oči a pak je zase otevřela,
mohla bych si myslet, že jsem se přenesla
do nějaké rakouské horské restaurace.
Tak krásně teple působí interiér
restaurace díky dřevěným prvkům,
stylovým lustrům a dalšímu vybavení.
Na jídelním lístku najdete jen několik
málo pokrmů mezi předkrmy, hlavními

jídly a dezerty. A ty dělá majitel,
šéfkuchař a sommeliér v jedné osobě
pan Kuchař se svým týmem zatraceně
dobře. Od krevet v česnekovém oleji,
přes lososový tatarák s marinovaným
zázvorem a rukolou po mušle sv.
Jakuba až k tresce skrei, na kterou
je právě teď sezona. Vše připraveno
z těch nejkvalitnějších ingrediencí
a s dávkou upřímné vášně pro
skvělé jídlo, doprovázeno především
francouzskými víny.
Konečný účet byl vyšší, ale zcela
odpovídající zážitku, který jsme si moc
užili. Místo je vhodné pro slavnostnější
příležitosti, a tak se klidně můžete
trochu „vyšňořit“.
Veronika Gotthardt
Restaurace a Hotel Diana
Slévačská 496/48, 198 00 Praha 14

    

