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Životní prostředí

Městská část přeje vše nejlepší do nového roku:

Novoroční projev starostky

První rok ve funkci bych nazvala
obdobím plánování, seznamování
se s bližší problematikou obce
i chodem úřadu, prohlubování
spolupráce mezi koaličními partnery
i s celým zastupitelstvem.
Navázali jsme na některé zděděné
projekty jako například venkovní
učebny mateřské školy a stavbu
integrovaného záchranného systému.
Několik akcí započatých předchozím
vedením jsme ukončovali, jako
například výstavbu autobusové
zastávky Voňkova nebo dokončení
administrace přístavby školy.
Rekonstrukce ulic, které financuje
a řídí magistrát, měla projekt plný
chyb. Problémy s touto stavbou se
kupily od roku 2017 až nás letos zcela
dohnaly. S touto rekonstrukcí jsme
zažili mnoho krušných chvil. Letos
se nakonec podařilo ulici Lovčickou
a Sendražickou zprovoznit a na jaře
budou dořešeny nedodělky a úpravy
včetně ulice Blešnovské tak, aby stavba
mohla být zkolaudována a Klánovice
si ji převzaly.
Nejvíce se toho namluvilo o tzv.
multifunkčním hřišti. Hřišti, na které
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Podlibská a Dobřenická se nám tak
podařilo prodloužit zase o několik let.

Po přesunutí hasičů a naší údržby do
budovy integrovaného záchranného
systému může další hřiště vzniknout
u školy, kam koncepčně i z mnoha
dalších důvodů patří.

Řešení situace parkování u nádraží
se zkomplikovalo a protáhlo
nesouhlasem Újezdu nad Lesy
se zavedením smíšených zón.
Částečně argumentům sousedů
rozumím, ale pro nás to bohužel
znamená odložení zase o jeden rok.
Na druhou stranu máme více času,
abychom vypracovali spolu s vámi
a odborníky konkrétní podobu
těchto smíšených zón.

Zcela jsme podcenili připravenost,
respektive nepřipravenost úředníků
naší městské části na akci kadeřnictví.
Věřím, že jsme se všichni poučili
a získali cenné zkušenosti. Výsledek
se nakonec dostavil a máme krásné,
moderní kadeřnictví v centru obce.
Na konci roku se musely kvůli
nebezpečné plísni uzavřít šatny
v budově Smržovská 1 a děti si
odkládají svršky na chodbách.
K tomuto radikálnímu kroku jsme
museli přistoupit, protože se jedná
o opravdu vážný, zdraví ohrožující
problém. Pracujeme na tom, aby
tento provizorní stav trval co nejkratší
dobu. Naše představa je přemístit
knihovnu a místo ní zřídit šatny.
Chtěli bychom vybudovat jakési
kulturně-vzdělávací komunitní
centrum, jehož součástí by byla
knihovna, a to v areálu stávajícího
kulturního centra se zapojením
pozemku, kde bývalo zahradnictví.
Také jsme získali dotaci 700 tisíc
korun na obnovu alejí. Životnost
především lip v ulici K Rukavičkárně,

L

Díky mimořádné dotaci jsme
zrekonstruovali ulici Smidarská,
Voňkova a Malá Smidarská. Příští rok
budeme pokračovat dalšími ulicemi.
Návštěvníci knihovny, pošty,
restaurace a prodejny na Slavětínské
ulici mohou konečně zaparkovat,
protože jsme zavedli krátkodobé
parkování.

Intenzivně jsme se celý rok zabývali
i takzvanou Klánovickou spojkou.
To vyvrcholilo na posledním jednání
zastupitelstva Klánovic nesouhlasem
všech přítomných zastupitelů s touto
stavbou.
Na příští rok připravujeme
strategický plán městské části, díky
kterému mimo jiné budeme lépe
znát vaše potřeby jako občanů a na
druhou stranu i možnosti obce.
Na závěr mi dovolte poděkovat za
vaše zajímavé a inspirativní podněty
a ohlasy, které jste směřovali na mě
či na městskou část.
Věřím, že se nám společnými silami
v příštím roce podaří dosáhnout ještě
lepší kvality života v naší obci.
Vážení spoluobčané, přeji vám vše
nejlepší do nového roku 2020.
vaše starostka Zorka Starčevičová

ípa srdčitá na rohu Slavětínské a Lovčické bude nahrazena výsadbou
tří alejových lip v ulici Slavětínská a K Rukavičkárně. Důvodem pokácení
stromu byla žádost dopravní policie o odstranění překážky v silničním
provozu. Odstranění této lípy v souvislosti se stavbou ulic bylo povoleno již
v roce 2012, ale po dvou letech ztratilo toto povolení platnost. Proto bylo
v roce 2019 vedeno řízení nové a MČ souhlasila s vysokou kompenzační
výsadbou tří nových stromů. Výsadba má být provedena obratem a následná
péče je uložena po dobu pěti let.
Zdroj: Rozhodnutí 3079/2019 ze dne 9. 12. 2019

Klánovice mají
elektromobil
Městská část Praha-Klánovice
koncem roku 2019 zakoupila
vozidlo na elektrický
pohon značky Goupil G5
od společnosti Eurogreen CZ,
s. r. o., na základě výběrového
řízení. Vozidlo stálo 1 172 200 Kč
včetně DPH.

Hledáme kolegu, kolegyni
Městská část Praha-Klánovice vyhlašuje výběrové řízení na místo

„Referent/referentka odboru
výstavby, dopravy a životního prostředí“.
Přihlášky posílejte na Úřad MČ Praha-Klánovice, U Besedy 300,
190 14 Praha-Klánovice do 18. února 2020 do 12 hodin.
Podrobné informace najdete na Úřední desce městské části,
elektronicky na webu www.praha-klanovice.cz

Foto: studio marcus; elektromobil: úmč praha-klánovice

ážení a milí spoluobčané,
Rok 2019 se nám přehoupl do svého
závěru a my se nacházíme v období,
ve kterém můžeme společně
zhodnotit, co se nám za ten rok
podařilo, případně nepodařilo.
Naštěstí těch dobrých zpráv je více
a ráda bych poděkovala všem,
kdo se o to zasloužili.

předešlé vedení dostalo 5 milionů
koun. Pro realizaci, a navzdory
nesouhlasu sousedů, vybralo
pozemek Kavris a nechalo zpracovat
projektovou dokumentaci na hřiště za
10 až 12 milionů korun. Jsem ráda, že
se nám nakonec, přes nemálo nesnází
a navzdory urážlivým a nepravdivým
obviněním, podařilo hřiště dokončit.
Máme z něho radost a spokojeni jsou
i fotbalisté. Těšíme se na slavnostní
otevření při příležitosti zahájení
sezóny jaro 2020.

F o t o t i t u l n í s t r a n y: s t u d i o m a r c u s ; tat o s t r a n a : p ř e v z at o z v i d e o z á z n a m u n o v o r o č n í h o p r o j e v u
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Za jednu lípu pokácenou
výsadba tří lip nových

převzato z Facebookových
stránek MČ Praha-Klánovice

Modernizujeme

Pro majitele psů:

Nezapomeňte zaplatit
termín Místního poplatku za psa je do 31. března

P

oplatek můžete zaplatit
v hotovosti v pokladně Úřadu
MČ Praha-Klánovice
l na účet č. 2000707339/0800,
variabilní symbol 1341 a číslo
popisné, do zprávy pro příjemce
uveďte příjmení a jméno majitele
psa a ulici.
l

Výše poplatků
zůstává nezměněna
l za psa chovaného v bytovém
domě 1500 Kč
l za druhého psa chovaného
v bytovém domě 2250 Kč

Tyto poplatky je možné platit
ve dvou splátkách, a to do 31. 3.
a do 31. 8. 2020.
l za psa chovaného v rodinném
domě 300 Kč
l za druhého psa chovaného
v rodinném domě 600 Kč
l za psa, jehož držitel je
poživatelem invalidního,
starobního, vdovského, vdoveckého
nebo sirotčího důchodu, nebo
osoba starší 65 let 200 Kč.
Úřad MČ
Praha-Klánovice

Pořízení elektromobilu bylo
spolufinancováno Státním
fondem životního prostředí
České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního
prostředí, a to ve výši 40%
pořizovací ceny vozidla.
Elektromobil využívají
zaměstnanci údržby MČ
především pro práce spojené
s údržbou veřejné zeleně
a veřejného prostranství.
Konkrétně se jedná o převoz
posekané trávy, shrabaného
listí a větví na místo uložení,
nebo svoz komunálního odpadu
z odpadkových košů městské
části. Dále na převoz techniky,
nářadí a materiálu nutného
pro práci údržby.
Magdaléna Jandová,
úřad MČ

leden a únor 2020
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Městská část informuje:

Stav ulic v Klánovicích:

Personální změny na našem úřadě

						

V

Pozvánka
Masarykova ZŠ
Praha-Klánovice
všechny srdečně zve na

Školní ples
v sobotu 8. února 2020
od 20 hodin
v tělocvičně v Besedě
večerem bude provázet

skupina Bíza Bend
Předprodej vstupenek
v ředitelně školy.
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Panu Ing. Mgr. Hermanovi přejeme
nejen spokojenost ve vlastním
bydlení, ale i šťastné vykročení do
nového profesního života.

Úřad vyhlásil výběrové
řízení na nového tajemníka.

Herman vzdal funkce vedoucího
úřadu. Ke konci prosince 2019
také ukončil pronájem obecního
bytu v Klánovicích. Chápeme, že
nároky na přesnost a preciznost
zpracování dokladů, včetně
dodržení daných termínů, mohou
být velmi stresujícím momentem.

d listopadu 2019 je na
veřejném prostranství ulice
K Rukavičkárně složeno velké
množství stavebního materiálu.
Eviduje jej úřad jako zábor?
Stavební firma ohlásila užívání
veřejného prostranství v ulici
K Rukavičkárně v termínech od
16. 10. do 31. 12. 2019 a od 1. 1. do
30. 4. 2020. Jelikož zábor byl větších
rozměrů, byl firmě dne 20. 11. 2019
zaslán dopis, upozorňující na nutné
dohlášení dalších 28 m2 záboru.
Na tento dopis firma nereagovala.
Začátkem roku byl zaslán další dopis
s upozorněním na dohlášení celkové
plochy záboru na cca 90 m2. Firma
zábor dohlásila a zaplatí, zpoždění
vysvětlila změnou zaměstnance,
který měl úkol na starosti.

Po odchodu tajemníka nám
s novým elánem nabídla spolupráci
paní Ing. Hermanová. Výběrové
řízení na nového tajemníka, který
reprezentuje nejvyšší funkci úřadu,
bylo vypsáno 24. ledna 2020.
Nově se rada MČ rozhodla,
že součástí komise pro výběr
tajemníka budou nejen radní, ale
i zástupce opozice, aby i opozice
měla v komisi svůj hlas.
Poděkování
pracovníkům úřadu
Situace na úřadě je díky pracovnímu
nasazení a pozitivnímu naladění
stávajících pracovníků velmi dobrá
a za to jim všem patří obdiv a velké
poděkování.
MUDr. Jiří Bek, místostarosta

V ulici Lovčická u lesa zůstal
po rekonstrukci nepořádek.
Kdy bude odklizen?
Uskladnění stavebního materiálu
je na dotčeném místě s povolením
úřadu. Stavební práce, včetně
odklizení zbývajícího stavebního
materiálu, byly původně
naplánovány až do Štědrého dne
24. 12. dopoledne. Dne 22. 12.
byla ale klánovickými občany
kontaktována Policie ČR kvůli
rušení nedělního klidu a z tohoto
důvodu byly práce do konce roku
2019 přerušeny. Stavební materiál
bude odklizen při znovuzahájení

Rada městské části:
l schválila opravu zaplaveného
nákladního výtahu do školní
jídelny
l stanovila ceny za pronájem
obecních bytů s účinností
od 1. 1. 2020
l schválila cenovou nabídku na
dodání mobiliáře a kamerového
systému na víceúčelové hřiště
V Jehličině 391
l souhlasila s vypsáním výzvy
na pořízení cisternové
automobilové stříkačky
l schválila vyhlášení výběrového
řízení na auditora kontroly

hospodaření příspěvkových
organizací
l schválila změnu organizačního
řádu v podobě zřízení místa
asistent/asistentka úřadu.
Potřeba asistenta vzešla především
od bývalého tajemníka, proto rada
následně rozhodla, že do nástupu
nového tajemníka výběrové řízení
na toto místo nevyhlásí
l schválila audit na činnost
tajemníka v období 2018 a 2019
l schválila do funkce správce
rozpočtu Zuzanu Prokopovou
Z usnesení rady
MČ Praha-Klánovice do 15. 1. 2020

prací zhotovitelem. Předpokládaný
termín je konec ledna 2020, nebo dle
vhodných klimatických podmínek.
Za inspiraci k dotazům a za fotky
děkujeme paní Ing. Marii Mikušové,
za odpovědi děkujeme paní Aleně
Janouškové a paní Anně Šugárové
z ÚMČ Praha‑Klánovice.

Městská část
převezme opravované
ulice až po kompletním
a perfektním
dokončení.
Klánovický zpravodaj pokračuje
v mapování stavu Lovčické, a proto
jsme se i v novém roce zeptali pana
místostarosty MUDr. Jiřího Beka:
Jak hodnotíte provedenou
rekonstrukci?
Celkový projekt na rekonstrukci
komunikací v Klánovicích začal
v 90. letech a projekt na tuto část
je z roku 2008. Realizace je v gesci
Magistrátu hl. m. Prahy, který
zajišťuje zhotovitele i finance.
Od podzimu 2018 do srpna 2019
práce stály kvůli internímu sporu
mezi magistrátem a jím vybraným
zhotovitelem.
Po nesčetných urgencích naší
městské části byly ulice Lovčická

a Sendražická zprovozněny pro
rezidenty do Vánoc 2019. Chybí
dodělat zpomalovací prvky i další
stavební a zahradnické práce,
a proto přetrvává označení „stavba“.
Kolaudace by měla být v dubnu
2020. Městská část převezme nejen
ulici Lovčickou a Sendražickou,
ale i ulici Blešnovskou teprve
po kompletním a perfektním
dokončení.
Proč je Lovčická jednosměrka
a mohou zde cyklisté jezdit
obousměrně?
Generel dopravy, který zadala v roce
2012 městská část, doporučoval
tuto ulici zobousměrnit.
Minulá koalice bohužel nenavázala
na práci koalice předchozí, takže
k zobousměrnění nedošlo.
V tomto volebním období jsme
přišli k poslední fázi, kdy již nebylo
možné projekt měnit.
Pro cyklisty žádáme zachování
obousměrného provozu.
Je nějaký posun v přípravě studie
ke křižovatce při vjezdu od
Újezda, která by měla zmapovat,
zda je zde vhodný kruhový objezd
(viz KZ 11/2019)?
Studie kruhového objezdu je ve
fázi návrhu a probíhají jednání
o podmínkách realizace. O stavu
budeme čtenáře informovat.
Za odpovědi děkujeme.

Foto: marie mikušová

Odchod tajemníka
a výběrové řízení
Poslední personální změna nastala
3. ledna 2020, kdy se Ing. Mgr.

v klánovických ulicích, na stav Lovčické a na studii kruhového objezdu.

foto: Studio marcus

ážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informoval
o reálné situaci v oblasti
personálních změn na našem úřadě.
V září 2019 odešla do důchodu
vedoucí ekonomického odboru
paní Ing. Hermanová. Činnosti
související se zajištěním provozu
oddělení převzala její kolegyně
Zuzana Prokopová, Dis. Odbor
výstavby, dopravy a životního
prostředí na podzim opustila
vedoucí pracovnice Bc. Šárka
Nováková. Úřad na podzim přijal
nové pracovníky, nicméně nebyla
naplněna očekávání a ve zkušební
době jsme se s nimi rozloučili.
Stavebních záležitostí se na
překlenovací dobu velmi obratně
chopila externí pracovnice.

Zeptali jsme se na zábor a odložiště materiálu

Leden 2020: vlevo zábor ulice K Rukavičkárně, na obrázku vpravo je odložený stavební materiál v Lovčické ulici.

leden a únor 2020
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Hydepark zastupitelů
Předmětem diskuze byla výstavba
Klánovické spojky (KS).
Současné zastupitelstvo již dříve
přijalo usnesení ohledně KS, ve
kterých podmiňuje výstavbu KS
výstavbou úseku Pražského okruhu
511 a přeložkou I/12, u obou je
předpoklad otevření rok 2026.
Cílem klánovické strany bylo
získat od Hlaváčka příslib, že
uvedená usnesení budou brána
v potaz. Zazněl zde návrh nejdříve
vyhodnotit dopravní situaci po
zprovoznění těchto komunikací, a až
poté zvážit potřebu výstavby KS.
Hlaváček označil nevybudování KS
jako „nezodpovědné“, převažuje
u něj pohled takový, že potřeby
hl. města Prahy převažují nad
místními cíli. Stěžejní myšlenka,
že nechráníme jen potřeby naše
vlastní, ale naopak vystupujeme
za věc s vyšší hodnotou a za
dlouhodobou ochranu zájmů nás
všech, nepadla na úrodné pole.

Toto je Hyde Park dámy a pánové, ne procházka růžovou zahradou.

Toto je Hydepark, dámy a pánové, ne procházka růžovou zahradou.

Sloupek do Hydeparku mohou zaslat všichni zastupitelé v daném volebním
období. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení zastupitele.

Vážení spoluobčané,
do roku 2020 vám přeji pevné
zdraví, optimismus a jen samé dobré
zprávy! Přelom roku je období, kdy
hledíme do nadcházejícího roku
s předsevzetími a konkrétními
plány realizace našich projektů.
Vyjednáváme s Magistrátem hl. m.
Prahy o pokračování oprav našich
komunikací a očekáváme výrazně
větší rychlost a rozsah těchto
oprav. Dále je před námi úprava
části Přímského náměstí, kde
vznikne několik stavebních parcel
pro rodinné vily, nikoliv obytné
komplexy tzv. viladomy. Chceme
zachovat charakter Klánovic
jako vilové čtvrti se zahradami
a vilami připomínající dobu svého
rozkvětu za 1. republiky. Pokračuje
i projekt objektu Integrované
záchranné stanice, kde bude sídlo
Jednotky dobrovolných hasičů
Klánovic, Městské policie Klánovic
a stanoviště Rychlé záchranné
služby hl. m. Prahy. Do objektu
bude také přemístěna naše údržba.
6
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Zdeňka Bubeníková,
Čas na změnu

Novoroční ohňostroj letos
v Praze nebyl. Místo něho si
však Pražané bohatě užívali svoji
nakoupenou pyrotechniku. Bujaré
veselí však bylo pro některá zvířata
fatální. Primátor na to reagoval
tak, že používání pyrotechniky
v některých zónách v Praze
zakáže. Jedná se zejména o místa
podél Vltavy, kde to plaší labutě,
a v pražské památkové rezervaci.
Klánovice leží přímo u lesa
a jak to tu vypadá, všichni vidíme
a hlavně slyšíme. I přesto, že je
zakázáno používat pyrotechniku
mimo Silvestr a Nový rok,
tak někteří z nás bouchají celý
týden mezi svátky a po Novém
roce bylo zřejmě ještě pár dní
potřeba zásoby spotřebovat.
To, co to dělá se zvířaty, zejména
se psy, je jim zcela lhostejné. Jak je
vidět, tak kde není vymahatelnost,
tak zákazy nic nezmohou.
Je jen na nás, jaké si životní
prostředí uděláme a věřím, že
většina z nás upřednostní ticho,
klid a přírodu.

Michal Gabriel,
Hlas Klánovic

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás všechny pozdravit
a popřát vám v novém roce hodně
zdraví, úspěchů, pohody a poklidný
život v naší krásné městské části.
Rád se vracím k právě skončeným
vánočním svátkům. Ty většina z nás
prožívala se svými blízkými a my
křesťané také ve společenství naší
farnosti. Při půlnoční mši svaté
a následně na Hod Boží, kterých se
účastnilo dohromady více jak 200
lidí, nám všem kněz požehnal. Byla
příležitost se před kostelem společně
neformálně sejít a besedovat.
Spojovala nás radost i naděje, že
věci osobní i společenské můžeme
svobodně měnit k lepšímu.

Veronika Gotthardt,
nezávislá kandidátka
za ODS

Dne 3. prosince 2019 se na
klánovické radnici uskutečnilo
setkání s Petrem Hlaváčkem,
radním z pražského Magistrátu.

Marie Jágrová,
Čas na změnu
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Jiří Bek,
místostarosta, nezávislý
kandidát za STAN

Existuje mnoho druhů plísní,
s různým dopadem na naše zdraví.
Dvě z těch, které se nacházejí
v šatnách v budově Smržovská 1,
patří bohužel mezi ty pro zdraví
člověka nebezpečné. Jedná
se o plísně druhu Aspergillus
glaucus a Aspergillus Versicolor.
Toxicita těchto typů plísní je široce
dokumentována a léčba aspergilózy,
choroby způsobené těmito plísněmi,
je, zejména u subjektů se slabší
imunitou, dlouhá a únavná.
Dokonce u Aspergillus glaucus léčba
infekce, která může po vdechnutí
jejích sporů nastat, může být
v extrémních případech neúspěšná,
a může vést i ke smrti pacienta.
Informace o nebezpečí těchto
druhů plísní jsou všeobecně známé,
proto mě lehkomyslnost přístupu

k této problematice některých
kolegů zastupitelů udivuje. Proti
nebezpečným druhům plísní je třeba
postupovat odborně a svědomitě.

Slavomír Jaroš,
ODS

S novým rokem si děláme bilanci,
co se ten minulý rok podařilo a kde
by bylo na místě nějaké to zlepšení.
Členové zastupitelstva se při tom
jistě zamyslí i nad tím, jak dostáli
svému zastupitelskému slibu,
„vykonávat svoji funkci svědomitě,
v zájmu městské části a jejích
občanů“. A to bez ohledu na to, že
se na to zeptají voliči – slib je přece
slib. Též občanský zákoník přímo
zavazuje k péči řádného hospodáře
ve všem, o čem jako zastupitelé
rozhodují. Díky otevřenosti
městské části lze na jejím
webu najít dostatek informací,
počínaje jmenovitým hlasováním
v zastupitelstvu a konče výsledky
práce komisí, jmenovaných radou
jako poradní orgány. Obraz je to
velice pestrý. Je těžké se smířit
s tím, že by „svědomitost v zájmu
občanů“ spočívala jen v odsezení
jednání zastupitelstva. Přejme si do
nového roku, kromě zdraví a štěstí,
též aby zastupitelé uměli dostát
slibu, danému spoluobčanům.

Alena Kolovrátková,
nestraník za ODS

Netajím se svým kritickým
pohledem na současné vedení
Klánovic, nicméně kladně
hodnotím snahu radních
organizovat pracovní jednání
zastupitelů. Na těchto neformálních
schůzkách máme možnost
seznámit se detailněji s body
projednávanými na jednáních
ZMČ, v případě pochyb nebo

neznalosti problematiky, se zde
nabízí příležitost, aby předkladatelé
vysvětlili detaily a zastupitelé si
tak mohli rozmyslet, jak se k dané
problematice postaví při hlasování
na jednání ZMČ. I přestože
jsou tyto schůzky svolávány
na poslední chvíli, většinovou
účast mají opoziční zastupitelé.
Některé koaliční zastupitele
jsem při své pravidelné účasti na
těchto schůzkách zatím nepotkala
a bohužel některé ani neslyšela
promluvit na jednáních ZMČ.
Vždy mě napadne otázka,
zda tito zastupitelé vykonávají
svůj mandát opravdu s nejlepším
vědomím a svědomím. Odpověď
si bohužel zatím musí najít každý
z nás zastupitelů sám.

Radomír Kůla,
Čas na změnu

„Jen blbec nemění názory,“ řekl si
podle svého vzoru z Hradu jistý
zastupitel, když opozice přestala
ovládat Klánovický zpravodaj
a tento lokálpatriot utekl i se svými
druhy z jeho redakce. Nedlouho
předtím se totiž bil v prsa, že v KZ
pracuje pro blaho obce, slyšel jsem
to na vlastní uši. Tak. V tisku stálo,
že české, školou povinné děti,
mají potíže s chápáním textu. Ani
zmíněný, dávno dospělý „bijec“ text
nechápe. Ve svých prosincových
stranických novinách totiž naprosto
nesmyslně tvrdí, že urážím své
kolegyně a kolegy zastupitele. Ach
ty svatá prostoto. Smyslem mého
příspěvku bylo, zda je klánovické
zastupitelstvo schopno vzájemné
domluvy. Svou chabou způsobilost
chápat smysl textu ještě jednou
potvrzuje podlézavou citací
levicového V. Havla. Zkrátka naše
čacká opozice se zhlíží v levici.
No, asi se nedomluvíme,
s levicí žádná rozumná řeč není.
leden a únor 2020
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Karel Loucký,
ODS

S novým rokem vláda zvýšila odměny
členům zastupitelstev, a to o pevných
10 % uvolněným, o shodné procento
pak limit odměny neuvolněných.
Odměny připomínají, že jednání
volených orgánů obce není nějaké
„sousedské popovídání“, ale je
spojeno s prací a odpovědností,
a to až s přesahem do trestního
práva. Člen zastupitelstva či rady
nemusí a ani nemůže podrobně znát
všechny zákony; je však povinen mít
povědomost, co může rozhodnout
sám a na co potřebuje odbornou
pomoc. V takovém případě k jeho
povinnostem patří nejen výběr
odborníka, ale odpovídá pak i za
použití jeho rady. K zavinění škody
přitom stačí nedbalost; dokázat
opak je na dotčeném zastupiteli. Na
menší radnici se často tato stránka
práce volených orgánů podceňuje:
vždyť nám přece stačí zdravý selský
rozum a nějak se dohodneme. Není
tomu tak. A péče o vlastní kvalifikaci
a odpovědnost je samozřejmou
povinností každého zastupitele.

Sochání pro Hedviku 2019

pokračování ze strany 7

Ferdinand Polák,
ODS

Personální situace na úřadě naší
městské části se už stává kritickou.
Během pouhých čtrnácti měsíců,
kdy na úřadě vládne starostka
Starčevičová, odtud postupně odešli
všichni vedoucí pracovníci. Úřad
MČ je tak nyní bez tajemníka a ani
jeden ze tří odborů nemá svého
vedoucího. Byli sice přijati dva
řadoví referenti, oba však odešli ve
zkušební lhůtě. Nechci spekulovat,
co bylo pravým důvodem nechuti
všech těchto zaměstnanců nadále
na klánovickém úřadě pracovat
a proč se rozhodli odejít. Mohu jen
konstatovat prostý fakt, že o několik
měsíců dříve se právě s tímto týmem
úředníků podařilo předchozímu
vedení radnice provést mj. rozsáhlé
opravy a rekonstrukce místních
komunikací, realizovat velké
investiční akce za desítky milionů
Kč a připravit podrobné plány
dalších akcí na několik let dopředu.
Takže úplně neschopní ti úředníci
asi nebyli. Dát dohromady stejně
kvalitní nový tým nebude lehké.

„Ad honorem Ideis Silentiorum - K uctění umlčených idejí.“

Petr Šafránek,
nestraník za ODS

Touto větou uvodili dva sochaři, Milan Kuzica
a Ljubomyr Ivanov, naše další „Pozdravení“. Stojí
mezi lípami stromořadí Hany Benešové.

Tak máme konečně
zrekonstruovanou Lovčickou.
Výsledek je ovšem značně rozpačitý.
Zmizel celý zelený pás na jižní
straně a byl nahrazen z velké části
betonem. Takto si asi klánovické
komunikace nepředstavujeme.
Ano, lze se vymluvit na starý
projekt. Když ovšem naše RMČ
dokázala v roce 2019 změnit povrch
z asfaltu na zámkovou dlažbu,
mohla možná prosadit i zachování
zeleného pásu. Ale teď už je pozdě.
Důležité je ohlídat, aby se v tomto
stylu nepokračovalo například
v Krovově. Tam se projekt teprve
dělá, tak už nebude na co se
vymlouvat. Betonové chodníky po
obou stranách jsou určitě nesmysl,
stejně tak jako nesmyslné parkovací
„zálivy“ ohraničené vysokými
obrubníky. Jejich úklid od listí je
téměř nemožný, o případném sněhu
ani nemluvě! Projíždět Blešnovskou
mezi Smržovskou a Lovčickou je
vskutku zážitek. Tak si ohlídejme,
ať se toto již nikde nezopakuje!

T

Pozvánka hasičů

Těšíme se na vaši účast.
Za SDH Klánovice Martin Žebro
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V

ážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás jménem
klánovických hasičů pozdravil
v novém roce a popřál vám
hodně zdraví a spokojenosti.
Spolu s Městskou částí
Praha‑Klánovice připravujeme
Společenský večer, na který
vás srdečně zveme. K tanci
a poslechu bude hrát hudební
skupina FÉNIX ‑ MUSIC.

b a r o n k a v o n S u t t n e r o v á : w i k i p e d i a , s o c h y : p e t r v i l g u s ; h a s i č s k é a u t o : JSDH K l á n o v i c e

Hydepark zastupitelů

entokrát je
socha věnovaná
baronce Berthě
Bertha Felicie
Sophie von
Felicii Sophii
Suttnerová
von Suttnerové,
která se narodila
9. června 1843 v Praze a zemřela
21. června 1914 ve Vídni.
Zpodobňuje stylizovanou ženskou
postava a je tvořena kubizujícími
prvky a je zdobena keramickými
kachlemi.
Stejně jako předchozí, vznikl
i tento objekt v rámci sympozia
“Sochání pro Hedviku“ k uctění
tvůrčích lidí, kteří se potkali
s rakovinou.
Publicistka a spisovatelka
Bertha von Suttnerová, rozená
hraběnka Kinská, byla před první
světovou válkou označována za
nejproslulejší ženu světa.
V roce 1889 vydala svůj stěžejní
román „Die Waffen nieder!“,
v češtině vyšel pod názvem
„Odzbrojte!“
V knize mimo jiné autorka
popisuje válečnou historii
Královéhradecka a dění v kraji
po bitvě u Hradce Králové
v roce 1866. Román vyvolal veliký
rozruch a autorku postavil do čela
mírového hnutí ve světě.
V roce 1905 se stala první ženou,
které byla udělena Nobelova
cena míru.
Karel Vilgus
O dřevěnou část plastiky
se zasloužil Milan Kuzica
a o keramickou část bulharský
tvůrce Ljubomyr Ivanov.

Zásahy hasičů
Přelom roku
u klánovických
hasičů
Dne 29. 11. 2019 v 8:54 byla
jednotka vyslána KOPISem
na požár porostu do ulice
U Trativodu. Společně s naší
jednotkou na místo vyjela
jednotka HZS Satalice a jednotka
HZS Správy železniční dopravní
cesty (SŽDC). Na místě bylo
zjištěno pálení větví v prostoru
železniční trati. Jednotky
nezasahovaly. V 9:18 jsme se
vrátili na základnu.
Posledním výjezdem roku 2019
byl výjezd do ulice Habrovské
dne 8. 12. 2019 v 11:40 na
padlý strom přes cestu.
Po jeho likvidaci se jednotka
v 11:56 vrátila na základnu.
Vánoční svátky a Nový rok
byl pro Klánovickou jednotku
bez výjezdů.

Až dne 14. 1. 2020 byla
jednotka povolána Městskou
policií k požáru odpadu do
ulice Smidarská. Jednotka vyjela
v 14:10. Na místě provedla
likvidaci požáru bioodpadu
a v 14:38 se vrátila na základnu.
Ještě týž den v 20:47 byla
jednotka vyslána k požáru
odpadkového koše na Přímské
náměstí k zastávce MHD směr
Praha. Na místě bylo zjištěno,
že byl požár již zlikvidován
a jednotka se v 21:03 vrátila
na základnu.
Pavel Jaroš, velitel
JSDH Klánovice

leden a únor 2020
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Hororová čítanka

Redakční mozaika

Každý rok v dubnu během Noci s Andersenem
se v pokročilé noční hodině shromáždí
v místní knihovně klánovičtí páťáci a vyprávíme
si strašidelné příběhy.

Klánovický
půlmaraton
se probojoval do finále ankety
o nejlepší závod druhé poloviny
roku 2019. Tento parádní závod
v našem lese, organizovaný
spolkem TŘI PRO ZDRAVÍ,
můžete podpořit hlasováním
na stránkách behej.com do
poloviny února.

V autobusovém terminálu Černý
Most je od ledna 2020 nové
dopravní infocentrum.
Poskytne aktuální informace
a informační materiály a také
zde bude možné koupit jízdenku
včetně místenky na vnitrostátní
i mezinárodní autobusové spoje.
Infocentrum je umístěno
v odbavovací hale autobusového
nádraží, u výstupu z metra na
místě původní prodejny jízdenek.
Otevřeno je v pracovní dny
od 8:00 do 18:00 s polední
přestávkou 12:00 – 12:30.

Kolem nádraží
bylo uklizeno
Úřad MČ Praha-Klánovice
v lednu zajistil úklid prostoru
kolem nádraží Praha – Klánovice
v Klánovicích.
Poděkování patří Ing. Jandové
z klánovického úřadu, která úklid
naplánovala a zorganizovala.

Kdy mi to jede
Na webových stránkách
kdymitojede.cz se můžete
dozvědět informace o skutečném
čase odjezdu všech autobusů
Dopravního podniku hl. m. Prahy.
V následujících týdnech se tyto
údaje objeví ve vyhledávačích
spojení a mapových serverech.
(pokračování na straně 11)
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abička v rakvi, Černá ruka, Devět svíček,
Autobus do blázince, Černý smrtihlav, Nevěř
všemu, co říká tvůj toustovač, Maminka vraždí
za úsvitu a další a další temné povídačky
odehrávající se často v klánovickém lese,
šestajovické škole či v Lidlu v Újezdě
nad Lesy.

Jak se daří knihovně?

Děti jsou v určitém věku
požírači hororů
Chtějí pořád další a další. Některé příběhy
pro ně vybírám z městských legend, některé
si vymýšlím. A jelikož se mi za ta léta už na
stole navršila halda papírů s „dechberoucími,
senzačními, nervy
bičujícími“ historkami,
Komu
rozhodl jsem se, že je
se knížka
vydám tiskem.

Začátkem roku knihovny zpracovávají a odesílají
statistická data za rok předchozí.
Podívejme se na čísla z klánovické knihovny.

Č

ísla jsou to zajímavá a zajímavé
je i srovnání roku 2019 s výsledky
knihovny za rok 2009, tj. jakým
vývojem prošla knihovna za
posledních deset let. Čísla
v závorkách jsou ze
statistiky za rok 2009.

134 (176) občanů.Kulturních
a vzdělávacích akcí zejména pro děti
knihovna uspořádala 70 (15) pro
1720 (473) návštěvníků. Kapacita
čítárny bohužel nedovoluje kulturní
pořady pro dospělé,
taktak se do ní vměstná
třída dětí.

nebude líbit,
dostane
kladívkem
do hlavy!

Knihovní fond
tvoří cca 17 000 (14
500) svazků, z toho 4
300 (2 600) naučných.
Registrovaných, tj.
v daném roce aktivních
čtenářů bylo 1012 (549),
z toho 476 (220) dětí
do 15 let! Vzhledem
k počtu 3,5 tis. obyvatel
Klánovic je toto údaj,
Za deset let
který nám mnoho
všechny výsledky
knihoven závidí.
masivně narostly,

Ze statistických údajů
je patrné, že za deset
let všechny výsledky
masivně narostly,
to znamená, že
klánovická knihovna
funguje skvěle.
Stejných deset let se
také plánuje stavba
nové, prostorné
a čtenářsky komfortní
knihovny, kterou by
si klánovičtí čtenáři
přáli a jistě i zasloužili.
Čtenáři
klánovická
Vždyť tam, kde se
navštívili
knihovna
sejdou osvícení rodiče,
knihovnu 14 928 krát
funguje skvěle.
výborní učitelé a dobrá
(9 475) a vypůjčili
knihovna, neplatí, že
si 27 920 (17 110)
děti nečtou. Ty klánovické čtou
dokumentů. Návštěv webových
a s nimi i my ostatní.
stránek knihovny bylo 6 200
Jitka Frýdmanová
(2 086), veřejný internet využilo

Foto: redakce

Dopravní
infocentrum

B

Kniha s názvem Hororová čítanka
Vyšla na konci roku v nakladatelství Meander
s výtečně děsuplnými kresbami Jaromíra Plachého.
Pěkně vypravené a bohatě ilustrované vydání finančně
podpořil spolek Klánovice spolu o. p. s., za což mu
patří velký dík. Nakladatelství zas na oplátku věnovalo
klánovické knihovně řadu titulů ze své produkce.
Včetně Hororové čítanky, jejíž motto zní: „Komu se
knížka nebude líbit, dostane kladívkem do hlavy!“
Příjemné počtení.
Jan Nejedlý

Redakční mozaika
(pokračování ze strany 10)
A to jak na webových stránkách
DPP a ROPIDu, tak i v aplikaci
PID Lítačka nebo v IDOSu. DPP
připravuje stejnou službu i pro
tramvaje.

Farmářské trhy
se do Klánovic vrátí po zimní
přestávce v sobotu 7. března
2020.

přednášky v újezdě
V pondělí 3. února pokračuje
cyklus Toulek českou
minulostí PhDr. Petra Hory
Hořejše v Újezdské akademii.
Nový cyklus o filmu s oblíbeným
a váženým přednášejícím
Dr. Pavlem Taussigem pak
začne v pondělí 16. března
a bude věnován výročí W+V.
Dr. Taussig uvede též americký
dokument „Krize“ z roku 1938
s hudbou Jaroslava Ježka v rámci
Filmového klubu FK21 ve středu
12. února v 19:30. Zájemci
z Klánovic jsou srdečně zváni do
sálu DDM na hlavní křižovatce
v Újezdě nad Lesy.

Jak pomoci
zvířeti v nouzi
V teplé zimě se mohou probudit
zvířata, která normálně spí
zimním spánkem (hibernují).
Bez odborné péče jsou tato
zvířata ztracena. Stejně tak
divoká zvířata zraněná nebo
vyhladovělá. Neváhejte se proto
obrátit na Pražskou zvířecí
záchranku, tel.: 774 155 185.
Pokud ji chcete podpořit, můžete
poskytnout finanční dar na
konto sbírky Zvíře v nouzi číslo
33553322/0800, var. symbol
platby 1111. Děkuje vám
Český svaz ochránců přírody
a Klánovický zpravodaj.
Zita Kazdová

leden a únor 2020
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Výročí

S

rdečně blahopřejeme našim
klánovickým spoluobčanům,
kteří si v lednu a únoru 2020
připomínají svá životní jubilea.
MČ Praha – Klánovice

Václava Grégrová
Miroslav Svoboda
Věra Součková
Jiří Hladík
Marie Pelikánová

Sedm let od záchrany lesa

Helena Černá

28. únor 2013 je památné datum konce osmiletého

Milan Vosáhlo

boje za zachování celistvosti Klánovického lesa.

Leo Hýža
Věra Dostálová
Jaromír Karský
Alena Beková
Olga Horáková

V

tento den zastupitelé MHMP téměř jednohlasně zamítli žádost FGRP
na megalomanskou výstavbu golfového hřiště na ploše 129 hektarů lesní
plochy. A to díky úsilí občanů z Klánovic, Újezda nad Lesy, Úval a dalších
míst z Prahy i celé ČR. Važme si i nadále této jedinečné lesní plochy na
území Prahy a odmítejme jakékoliv pokusy o ukrajování jeho částí.
Ing. Boris Procházka, Klánovice

Jiří Seidl
Eva Zámišová
Pavel Křemen

Výzva pro milovníky historie
Nejen místní patrioti jistě vědí, že...

P

řed 100 lety se původní osada
Klánovice stala regulérní obcí a ve
stejném roce 1920 poprvé zasedali
její zastupitelé.
l V květnu uplyne 75 let od konce
druhé světové války. Sluší se
oslavit porážku fašistů a vítězství
spojeneckých sil.
S tímto historickým mezníkem
je spojeno i řádění pozdních
revolucionářů. Torzovité
vzpomínky na divoké popravy
a údajný hromadný hrob na území

12
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Oldřich Hanzal. Vzpomínáme
na něj s Davidem Duškem

zdejšího lesa (na úvalské straně)
stále čekají na své badatele.
l K jinému vzpomínání nabádá

„nedávná minulost“, rok 1990: před
30 lety se uskutečnily první svobodné
volby. Tehdy v červnu se volilo do
parlamentních komor a v listopadu se
konaly první komunální volby.

l Redakce KZ má otevřenou náruč
pro zapomenutá fakta, autentická
svědectví pamětníků či objevná
zjištění.
Jiří Karban

a Jiřím Karbanem

P

očátek února roku 2005 přinesl Klánovicím
velmi nepříznivou zprávu. Pracovitý, úspěšný
a velice oblíbený starosta Oldřich Hanzal se již
z nemocnice nevrátí. Starostou byl více než šest
let (od prosince 1998) a Klánovice posunul do
čela pomyslného pelotonu obcí a městských
části v našem regionu.

Základem úspěchu pana starosty Hanzala byla
jeho činorodost, schopnost vytvářet a řídit tým,
umění vyznat se v lidech, vybírat pro spolupráci skutečné odborníky a dobré
kontakty na magistrátní a vládní úroveň. Devítičlenné zastupitelstvo se
obešlo bez Rady a pan starosta bez osobních asistentek.
Na úřadě působil výkonný a dobře zorganizovaný tým odborníků dosahující
hmatatelné výsledky. Samospráva jednala hospodárně, pořizování
nadbytečných či předražených věcí by bylo tehdy považováno za neúctu vůči
občanům – daňovým poplatníkům.
F o t o : K y t i c e : B r u n o G l a t s c h / P i x a b a y; l e s : s t u d i o m a r c u s

Zdeňka Střeštíková

odešel oblíbený starosta

Pořizování
nadbytečných
či předražených
věcí by tehdy
bylo považováno
za neúctu vůči
občanům.

Marie Bartušková

Anna Vokřálová

Před patnácti lety navždy

Oldřich Hanzal
v létě 2003

JUBILANTI leden 2020

JUBILANTI ÚNOR 2020

Vzpomínáme

Foto: tomáš Hradecký

Jubilanti

v e ř e j n ý p r o s to r

O

ldřich Hanzal
vstoupil do rozbouřených
vod místní komunální
politiky v roce 1998
a v dalších letech
přesvědčil většinu
spoluobčanů, že
nelehkou službu na poli
protichůdných zájmů
a potřeb je možné
vykonávat s úsměvem
a velkorysostí.
Svou pracovitostí
a nenapodobitelným
přístupem k věci nasadil
laťku hodně vysoko.
Jiří Karban,
zastupitel Klánovic
v období 2006 až 2014.

Oldřich Hanzal dokázal ještě splnit
jeden ze svých hlavních programových
cílů - slavnostně otevřít nově postavenou
sportovní halu u Masarykovy školy.
Bohužel, první větší akcí v nových
prostorách bylo smuteční rozloučení
s ním, kterého se zúčastnily stovky
klánovických občanů. Hala byla
poté po nejúspěšnějším starostovi
v polistopadovém období pojmenována.
Pan starosta Hanzal se mohl opřít
i o pracovité kolegy v zastupitelstvu,
pravé klánovické patrioty. Dva z nich,
pan MUDr. Jaroslav Brabenec a pan
Ing. Daniel Stangl, nás v minulém roce
opustili. Dovolte i jim poděkování
za vše, co pro Klánovice a lepší život
v nich vykonali.
David Dušek,
zástupce pana starosty Hanzala
v období 1998 až 2005

Co se děje na síti

N

e všichni občané sledují
internetové sociální sítě.
Tím pádem netuší, co se děje
v „domácích“ facebookových
diskuzních skupinách Vivat
Klánovice, Klánovické
politické kolbiště, Nekorektní
Klánovice a dalších.
Klánovický zpravodaj se
proto obrátil na Jiřího
Karbana, aby pro nás každý
měsíc připravil přehled
nejdůležitějších témat:

začátek roku
na Facebooku
Virtuální debaty se leckdy
podobají dění na hlučném tržišti
nebo v hostinci, kde hosté
ztrácejí zábrany. Někdy je těžké
odlišit snahu dobrat se pravdy
od provokace nebo zlobení
z dlouhé chvíle.
Tipli byste si preferovaná témata
posledních týdnů? Nejvíc se
diskutovalo o vykrádání domů,
úrovni dopravních služeb na
lince 212 a rekonstrukcích ulic.
Městská část Praha
‑Klánovice‑oficiální
stránka odkazuje na důležité
informace zveřejňované na
radničním webu, připomíná
kulturní a společenské akce,
přináší aktuality, které není
možné v mezidobí zveřejnit
v Klánovickém zpravodaji.
Je spíše jednosměrným
podpůrným médiem. Řečeno
v nadsázce, občas se projevuje
jako žena zapomnětlivého muže.
Zatím tuto stránku sleduje skoro
400 lidí. Přidejte se!
P. S.: Pozoruhodná je snaha
některých jedinců přenést část
emočních třaskavin i do této
virtuální místnosti.
Jiří Karban

leden a únor 2020
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Zeptali jsme se

Zabezpečte se prosím:

Jak se bránit loupežím?

o s v ě t a Po l i c i e ČR v  u l i c í c h K l á n o v i c

Klánovice a okolí znepokojuje série vykradených
domů. Případy vyšetřuje Policie ČR. Odpovídá mjr.
Mgr. Luděk Pleger, vedoucí oddělení prevence
z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

J

aká je aktuální situace?
Analýzou statistiky trestné
činnosti od začátku roku 2019
evidujeme celkem 17 skutků, kde
pouze u dvou případů se jedná
o vloupání, jehož způsobená škoda
přesahuje částku 500 tisíc Kč. Tyto
statistické údaje nijak nevybočují
ze sledovaných statistických
ukazatelů. Nutno podotknout, že
k výraznému navýšení docházelo
především ve velké míře v obcích
na Praze-východ, kde se v současné
době již situace také uklidnila.

V pátek 10. ledna v odpoledních hodinách se preventisté Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy vydali do ulic městské části Klánovice,
aby pohovořili s občany o možnostech ochrany svých domovů.
kce byla zaměřena na aktivní
prevenci, která je již několik let
propagována mnoha způsoby,
např.: prostřednictvím médií
a preventivních odborných
seminářů.
Informační služební
obchůzky
Občanům byly v rámci služební
obchůzky nabídnuty alternativy, jak
svůj dům ochránit.
Vzhledem k tomu, že téma
ochrany nemovitostí je poměrně
obsáhlé a je součástí preventivního
projektu „Zabezpečte se prosím“,
byl všem občanům zanechán
v jejich schránkách informační
prospekt. V tom mohou najít
mnoho prospěšných a přínosných
informací. Těm, se kterými se
policisté potkali v ulicích Klánovic,
byly informace předány osobně.
14
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Nainstalujte si aplikaci
Jedním ze zásadních pomocníků
preventivní osvěty je také i mobilní
aplikace „Zabezpečte se prosím“.
Ta nejenže podává všechny
dostupné informace, jak chránit
svůj majetek, ale také obsahuje

VOLÁNÍ V TÍSNI
158 POLICIE ČR
156 MĚSTSKÁ POLICIE

Jedná se o zloděje – jednotlivce,
nebo o organizované skupiny?
Byl již někdo dopaden?
Ze získaných poznatků by se
mělo jednat o velmi dobře
organizovanou skupinu pachatelů.
Na vyšetření a dopadení pachatelů
Policie ČR intenzivně pracuje.

seznam poskytovatelů a firem. Jedná
se o prověřené firmy, které v dané
oblasti působí a rády občanům
s realizací bezpečnostního prvku
v případě zájmu pomohou. Lze ji
zdarma nainstalovat do chytrého
mobilního telefonu.
Chraňte svůj majetek
Provedená preventivní akce je
pokračováním preventivních
setkání, která byla již
několikrát v historii prováděna
v dalších jiných, obdobných
lokalitách Prahy. Projekt
„Zabezpečte se prosím“, má
smysl kromě jiného proto, že
celá řada majitelů nemovitostí
má ještě dodnes rezervy v jejich
zabezpečení. Buďte opatrní
a chraňte nejen svůj majetek,
ale i klid a bezpečí domovů
svých blízkých!
Zdroj: Policie ČR

F o t o : p o l i c i e ČR

A

Mobilní aplikace Zabezpečte se
poradí, jak správně zabezbečit byt
dům, garáž, chatu nebo celý panelák.
Na straně 16 představujeme výběr
z tipů zabezpečení rodinného domu.

Jsou některé lokality v Klánovicích
a okolí ohroženější?
Například kvůli typu domu nebo
kvůli jeho umístění?
Co se týká Klánovic, nelze
říci, že by byly některé lokality
více ohrožené oproti ostatním.
Pachatelé se zaměřují na rodinné
domy na okraji aglomerace s více
ústupovými cestami, což prakticky
naplňuje celé území Klánovic.
Jsou posíleny hlídky Policie nebo
Městské policie v Klánovicích
a okolí? Jak mohou pomoci
občané? Je možné identifikovat
„tipaře“ nebo zloděje?

Je třeba řádně
uzamykat objekty,
neupozorňovat
na svou nepřítomnost,
zajistit přehledný
prostor před objektem.
Cokoliv podezřelého oznámit
okamžitě na linku 158,
popřípadě osoby a vozidla vyfotit
a zaslat na příslušné oddělení
policie.

S ohledem na uvedená rizika,
pražská policie provedla preventivní
akci s cílem předat potřebné
informace občanům, které pomohou
zlepšit ochranu jejich nemovitostí.
Dále, ve spolupráci s Útvarem
speciálních činností Policie ČR
jsou v rámci možností posilovány
hlídky v Územním obvodu místního
oddělení policie Újezd nad Lesy.
Jak mají obyvatelé zabezpečit
své domovy, aby se nestaly obětí
zlodějů?
Kdybychom měli poradit našim
občanům, je určitě třeba dodržovat
pravidla bezpečného chování,
řádné uzamykaní objektů,
zbytečně neupozorňovat na svou
nepřítomnost, zajistit přehledný
prostor před objektem, uklízet
na pozemku, nedávat na odiv
vlastnictví cenných předmětů,
mít pokud možno dobré vztahy se
sousedy, všímavost vůči podezřelým
osobám v blízkosti obydlí, technické
zabezpečení objektů.
Jsou krádežemi ohroženější
senioři, nebo jiná skupina
obyvatel? Pokud ano, jakou máte
pro ně radu?
Nedá se říci, že by touto majetkovou
trestnou činností byli ohroženější
senioři, či jiná skupina obyvatel.
Riziko přináší jistá liknavost,
nezájem a také neopatrnost při
ochraně majetku nás všech.
Jak již bylo řečeno výše. Občané
musí klást důraz na všímavost ve
svém okolí, reagovat na pohyb
neznámých či podezřelých osob
a vozidel a volat tyto informace
na linku 158. Dále pokud možno
pořídit fotografie těchto osob
a vozidel. Vyzýváme občany, aby
nezasahovali a vždy kontaktovali
operačního důstojníka přes tísňovou
linku.
Ptala se Zita Kazdová
leden a únor 2020
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3

Zabezpečte se! v ý b ě r

Svaz tělesně postižených

z aplikace

IN F O RMACE

Na předchozích stranách jsme představili aplikaci
Zabezpečte se, kterou doporučuje policie.
Přinášíme výběr z rad, jak zapezpečit rodinný dům.

4*

PR O

K

aždé pondělí pravidelné
cvičení na židlích od 16 hod.
v klubu.

4*

Ozdravné masáže – podle
telefonické dohody: Martin Gabriel,
tel. 722 938 670
Každé druhé pondělí v měsíci
přednáška v klubu od 16 hod.

12

Foto: oddíl stolního tenisu

10

7

1

8

2020

Výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Klánovicích pro své členy v roce 2020 připravil pestrý
program. Níže uvádíme stručnou nabídku.

13
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4*

ROK

Dva jednodenní výlety:
21. dubna 2020 (úterý)
Hradec Králové – prohlídka staré
části, návštěva elektrárny HUČÁK
a obřího akvária.
19. května 2020 (úterý)
Mělník a zámek Nelahozeves
Na každý výlet se hradí záloha na
výroční členské schůzi ve výši 100 Kč.

Rekondiční ozdravné
pobyty:
7. – 13. června 2020, cena 4500 Kč
Hotel MAS Sezimovo Ústí –
ozdravné procedury zajištěny,
doprava autobusem zajištěna.
30. srpna – 4. září 2020, cena
4500 Kč
Hotel Montanie, Souš, Desná –
rehabilitační cvičení, bazén, výlety,
doprava autobusem zajištěna.
Výroční členská schůze
se bude konat v polovině března
2020, pozvánku s programem
obdrží každý člen domů.
Těšíme se na bohatou účast při
všech uvedených akcích.
Za Výbor MO STP Klánovice
Olga Paplhamová

vánoční turnaj

Prosinec v oddíle
stolního tenisu

V

pondělí 16. prosince jsme pro
naše děti uspořádali pravidelný
Vánoční turnaj. Zúčastnilo se ho
12 hráčů ve dvou výkonnostních
skupinách. V pokročilých zvítězil
Ondra Lhotka, druhý byl Vojta
Horčák a třetí Samuel Škarka.
V kategorii začátečníků zvítězil Toník
Vohánka, druhý byl Matyáš Ročeň
a třetí Matyáš Petruš. Nejmladší hráč,
sedmiletý Kryštof Větrovský, dostal
pamětní diplom.
Velmi nás potěšila velká účast rodičů
na turnaji. Podpora dětí v tomto
krásném sportu je nezbytná.
Z informace Jiřího Lacmana,
předsedy oddílu

Inzerce

2

Kukátko má být součástí vstupních dveří a to buď s odolnou skleněnou čočkou, nebo digitální. Doporučujeme
provedení antivandal, které splňuje podmínky dle normy ČSN EN60529 s krytím IP 54. (zkrác. red.)

Inzerce

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

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965
16
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N a u č í m

V á s

hrát na kytaru
a zpívat písničky i něco teorie, když mi s tím trošku pomůžete.

Firsov, t.: 777 909 997, ladaef@seznam.cz

leden a únor 2020
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Místní organizace se představují

dokončení z listopadu

dokončení z listopadu

MOP Stopa Klánovice

Klánovický zpravodaj oslovil místní spolky, kluby, organizace, dobrovolníky a pracovníky
místních neziskovek a nabídl všem aktualizaci veřejných kontaktů.

Klánovice spolu

Název organizace:
Mladí ochránci
přírody – Stopa
Webové stránky:
www.
stopaklanovice.cz
Facebook:
facebook.com/
stopaklanovice
Adresa:
Karla Křížka 990,
Praha-Klánovice,
190 14
Předseda spolku:
David Trojan
Předseda ZO ČSOP
Stopa: Petr Macháč
Kontakt:
david.3an@gmail.
com

O

Š

količka Šikulka, volná herna, kroužky:
tvoření, cvičení, zpívánky, angličtina pro
předškoláky, pro školáky, flétnička pro
předškoláky, prostor pro dětské párty, tvořivé
dílny pro maminky, swapy, burzy, besídky,
divadélka, foto koutek 2x za rok pro děti i rodiny.
Otvírací doba: 7:30 – 16 (17, 18) hodin

18
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Vedoucí
a vychovatelka
Jitka Dlasková

Název organizace:
Sbor dobrovolných hasičů
Webové stránky: www.
sdhklanovice.estranky.cz
Adresa: U Besedy 300, Praha-Klánovice,
190 14
Email: sdh.klanovice@seznam.cz
Případně tísňová linka: 150 či 112.
Starosta SDH: Martin Žebro,
tel.: 603 215 229
Velitel JSDH: Bc. Pavel Jaroš,
tel.: 607 551 670
Jednatel SDH: Michal Raiser,
tel.: 723 693 816
Strojník: Martin Žebro, tel.: 603 215 229
Strojník: Lukáš Tvrdý, tel.: 605 143 621
Vedoucí kroužku Mladých hasičů: Tomáš
Zamazal, tel.: 725 849 891

F o t o : p ř e v z at o z w e b o v ý c h s t r á n e k š k o l i č k y š i k u l k y

Hasiči

MC Klánovice

Název organizace: Mateřské centrum
Klánovice, z.s.
Webové stránky: http://www.mcsikulka.
webz.cz/
Facebook: Šikulka Klánovice
Adresa: Ke Znaku, Praha‑Klánovice, 190 14
Statutární zástupce: Jitka Dlasková
Kontakt: j.dlaskova@email.cz,
tel.: 604 315 231

Název organizace:
Klánovice spolu o.p.s.
Webové stránky:
http://www.klanovicespolu.cz/
Adresa:
U Besedy 818, Praha-Klánovice, 190 14
Statutární zástupce:
Ing. Michal Čtrnáctý, ředitel
Kontakt: klanovicespolu@email.cz,
tel.: +420 724 307 473
Správní rada:
Alena Nejedlá, Romana Hojná, Miloš
Král, Štěpánka Čtrnáctá, Jan Dvořák,
Miloslav Fišera
Předsedkyně Správní rady:
Romana Hojná
Dozorčí rada:
Josef Koller, Jan Martin, Katarína
Hoffmannová

F o t o : a r c h i v o d d í l u s t o p a ; KC n o v á b e s e d a : m o n i k a s r d í n k o v á

becně prospěšná společnost
Klánovice spolu vznikla v roce 2010.
Má 30 zakladatelů z řad klánovických občanů a jejím cílem je
zejména snaha o zlepšení života v Klánovicích a to především
v následujících oblastech:
l organizujeme či podporujeme kulturní, sportovní
a společenské akce (např. veletrhy kroužků, výlety pro seniory,
výstavy betlémů, klánovický hudební mini festival, vánoční
vytrubování a další),
l usilujeme o zvelebení prostředí (např. instalace laviček,
nábytek a knihovna v hale nádraží, organizace sbírky
a následná realizace hodin u ZŠ, péče o květinového šneka)
l finančně podporujeme jiné organizace a projekty (např.
herní prvky na dětská hřiště, dary MŠ a ZŠ, MO Svazu tělesně
postižených)
l snažíme se o podporu komunitního života v naší městské části
(aby se lidé co nejvíce setkávali, bavili se spolu a tím se vzájemně
obohacovali)
l jde nám zkrátka o to, aby se nám v Klánovicích lépe žilo
(a pokud Vám poskytneme inspiraci, že má smysl pro Klánovice
a klánovické něco dělat, tím lépe)

Místní organizace se představují

J

sme přírodovědněturistický
koedukovaný oddíl pro děti od druhé
třídy, mnozí vydrží i do dospělosti.
Právě tato věková pestrost je podle našeho
názoru podstatná pro navazování funkční
spolupráce.
Základním pilířem naší činnosti jsou
pondělní schůzky konané v lese, případně
ve škole, kde formou her a jiných aktivit
poznáváme přírodu, učíme se jí rozumět
a chránit a v neposlední řadě také chovat
se kamarádsky vůči sobě navzájem.
Pravidelně jezdíme na výpravy, účastníme
se přírodovědných soutěží a vyvrcholením

celoroční činnosti je letní tábor. Pro
mladší děti připravujeme říjnový Les plný
zvířátek.
V současnosti působíme pod hlavičkou
Mladých ochránců přírody z.s., ale
družíme se také s mnoha jinými
mládežnickými oddíly.
Závěrem se sluší poděkovat sponzorům,
bez nichž by naše činnost nemohla být tak
bohatá. Jedná se zejména o pana Michala
Voráčka a jeho Nadaci pro obnovu
a rozvoj, MŠMT, MČ Praha – Klánovice
a MHMP.

Kulturní centrum Nová Beseda

V

KC Nová Beseda pořádáme filmová a divadelní představení pro děti
i dospělé, koncerty, výstavy a vernisáže, cestovatelské a vzdělávací přednášky,
komunitní akce, např. Svátek sousedů, Hurá na prázdniny, Betlémské světlo.
V dopoledních a odpoledních hodinách organizujeme kulturní akce pro ZŠ
a MŠ v Klánovicích a okolí a pravidelně zařazujeme promítání pro seniory.

Název organizace: NADOSAH, o.p.s.
Nezisková organizace NADOSAH, o.p.s. provozuje již 8. rokem kulturní
centrum Nová Beseda v Klánovicích.
Webové stránky: www.kcnovabeseda.cz
Facebook: https://www.facebook.com/kcnovabeseda/
Adresa: Slavětínská 120, Praha-Klánovice, 190 14
Statutární zástupce: Mgr. Gabriela Šmerdová, ředitelka společnosti
Kontakt: info@kcnovabeseda.cz

NADOSAH
leden a únor 2020
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Nově

VOLNÁ MÍSTA
VOLNÁ
MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)

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

ŘIDIČ/SKLADNÍK (VZV, ŘP sk. C, E,

prodej - luxusní byt 3+kk, 114 m2
+ zahrada 273 m2 + garážové stání,
ulice Marvanova, Praha 9 – Satalice

prof. průkaz PODMÍNKOU )

- PRODEJCE
MATERIÁLU
prof. průkaz
PODMÍNKOUSTAVEBNÍHO
)
- PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

Cena 11.900.000,-Kč

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

PRODEJCE
STAVEBNÍHO
MATERIÁLU
KONTAKT: 606262047,
602100983
e-mail:
PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

Ing. Markéta Večerníková

kristyna@kralovi.cz

KONTAKT:
606262047,
SLUŽBY
NOTÁŘE 602100983
Mgr. Petra Němcová
e-mail: kristyna@kralovi.cz
www.notarsky-urad.cz
JISTOTA – ODBORNOST – ZKUŠENOSTI – KOMPLEXNÍ SLUŽBY
nám. Husovo 61, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 424, e-mail: kancelar@notarsky-urad.cz

& 722 130 044

Ing. Zdirad pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 reMAX Čr

marketa.vecernikova@re-max.cz
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zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ
POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?
• Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
• Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
• Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné
uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
• Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
• Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či
změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
• Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
• Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
• Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.

Horizont

proNÁjeM – Kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,
Štefánikova ul., Zeleneč
www.viladomydoubravcice.cz

PROD

ÁNO

prodej – developerský projekt 10 bytů
4+kk v rodinných domech, ul. Na Močidlech,
Doubravčice, okr. Kolín

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

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

proNÁjeM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,
ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

www.zdiradpekarek.cz
cena 3.990.000,-Kč

prodej – zemědělská usedlost
(RD 118 m2 + stáje 200 m2), pozemek
2.415 m2, Vitice-Chotýš, okr. Kolín

cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

proNÁjeM – novostavba RD vč. kuchyňské
linky, 5+kk, podlahová plocha 160 m2,
pozemek 700 m2, Blatouchová ul., Šestajovice

leden a únor 2020
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PROGRAM únor 2020
... jsme NADOSAH
Chcete zapsat školáčka do první třídy
ve Victoria School?
Máte školáka na druhém stupni, který
chce jiné vzdělání než na své základce,
ale nechce na víceleté gymnázium?
Přijďte se k nám podívat!
12. 3. 2020 od 900 do 1300 a od 1500 do 1700
jsou dveře a učebny Victoria School otevřené!

FRAGMENTY - Výstava měsíce

12. 2. středa, 20:00 - Kino				

Výstava španělského autora žijícího v Praze. Carlos Sardá Vidal

GENTLEMANI - Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy

fotografuje hlavně detaily (fragmenty) světa kolem nás a také zákoutí i

a režiséra Guye Ritchieho sleduje příběh britského drogového krále

známé stavby historické Prahy. Převážně se věnuje černobílé fotografii,

Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey), který se snaží prodat

ale rozhodně se barvám nevyhýbá. Výstava je prodejní a potrvá do

svoje impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů.

konce února.

USA/2020/akční, drama/113 min/s titulky

3. 2. pondělí, 20:00 - Filmový klub

Od první třídy se soustředíme na kvalitní výuku
anglického jazyka, nabízíme předškolní přípravu
a seznámení s angličtinou v rámci naší školky.

			

13. 2. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!

DALEKO OD REYKJAVÍKU - Příběh o silné a neohrožené ženě bojující

BLUES JAM SESSION - Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří

s mocným soupeřem se odehrává v kulisách překrásné islandské

mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.

krajiny a je protkán jemnou severskou absurditou. Island, Dánsko,
13. 2. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior			

Německo/2019/komedie, drama/92 min/s titulky

Přestoupit na Victoria School je možné i v průběhu
roku; některé třídy ještě mají volná místa.

VLASTNÍCI - Celovečerní debut respektovaného divadelního režiséra
5. 2. středa, 20:00 - Kino

Více informací na www.victoria-school.cz nebo
na telefonu: 737 456 654.

			

KRÁLÍČEK JOJO - Příběh chlapce, který vyrůstá v nacistickém

a herce Jiřího Havelky popisuje mimořádně autentickým způsobem
schůzi společenství vlastníků jednoho bytového domu. Ve filmu se

Německu. Je zmasírovaný propagandou a sní o tom, že vstoupí

objeví Tereza Voříšková, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, David

do hitlerových služeb. Jak si ale poradí s tím, když zjistí, že jeho

Novotný, Klára Melíšková. Česko/2019/komedie, drama/96 min

matka (Scarlett Johansson) ukrývá ve sklepě Židovku? Protiválečná

Česko-anglická ZŠ a MŠ

absurdní satira T. Waititiho. USA/2019/komedie, drama, válečný/108

16. 2. neděle, 16:00 a 17. 2. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti

min/s titulky

DIVADLO BUCHTY A LOUTKY - KOCOUR V BOTÁCH - Žili byli tři

9. 2. pondělí, 19:30 - Divadlo

peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl jen kocour. Cha chá, jen obyčejný

TRENÉR - David Prachař, skvělý herec Národního divadla a držitel

kocour? Pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže

bratři a tatínek jim nechal dědictví. Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední

ceny Thalie, ve fotbalové ONEMAN SHOW. Hra nejen o fotbale, ale i

taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo… Nevěříte? Tak se

změnách, které s sebou přináší život.

přijďte podívat!  

10. 2. pondělí, 20:00 - Kino		

Jazykové kurzy
pro každého
Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice:
4. 2. a 6. 2. 2020 vždy 17-19h

NOVÉ PILATES STUDIO
V KLÁNOVICÍCH
CVIČÍME JAK NA PODLOŽKÁCH,
TAK I NA STROJÍCH REFORMER ALLEGRO 2

KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI
ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA,
NĚMČINA, RUŠTINA, ARABŠTINA A ČÍNŠTINA
ČEŠTINA PRO CIZINCE
DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Více informací na www.deltaschool.cz

		

17. 2. pondělí, 20:00 - Kino				

MODELÁŘ - Nový film Petra Zelenky s K. Hádkem a J. Mádlem

CHLAP NA STŘÍDAČKU - Je možné, aby si manželka s milenkou

v hlavních rolích. Napínavý příběh dvou přátel, drony, současná

rozdělily chlapa? Odpověď přináší nová česká komedie s Jiřím

Praha a motiv hledání spravedlnosti. Česko/2019/drama, komedie,

Langmajerem, Ivanou Chýlkovou a Lucií Žáčkovou. Česko/2020/

psychologický/109 min

komedie

11. 2. úterý, 19:30 - PubQuiz neboli hospodský kvíz

19. 2. středa, 20:00 - Kino

Každé druhé úterý v měsíci. PubQuiz neboli hospodský kvíz je

MODELÁŘ - Nový film Petra Zelenky s K. Hádkem a J. Mádlem

vědomostní týmová hra oblíbená po celém světě.

v hlavních rolích. Napínavý příběh dvou přátel, drony, současná

O co jde? Vědět více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete

Praha a motiv hledání spravedlnosti. Česko/2019/drama, komedie,

ze školních lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party!

psychologický/109 min

BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 17:00-22:00, So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.
Děkujeme městské části Praha-Klánovice a MČ Praha 21
za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.

Akceptujeme:

tel.: 733 392 675 www.deltaschool.cz
DELTASCHOOL@LTITEK.COM
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KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz
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Pohádkové Klánovice o.p.s., MČ Praha-Klánovice a ZŠ Klánovice vás srdečně zvou na

6 .

P O H Á D K O V Ý

Masopust
P R O

∙

D O S P Ě L É

&

∙

D Ě T I

CO SE BUDE DÍT?

KDY A KDE?

Staročeská zabíjačka (čerstvé jitrničky, jelita,
polévka, guláš), pivo, koláče, vdolky, svařené
víno, nealko, rej a průvod maškar, soutěž
o nejlepší individuální a kolektivní masku,
pohádka Brémští muzikanti Divadla NAVĚTVI,
staropražská kapela FIAKR.

V neděli 16. února 2020
12.00—16.00
na dvoře Masarykovy
ZŠ Praha-Klánovice

Přijďte v maskách! Do průvodu
vezměte řehtačky, trumpetky,
bubínky. Vstupné dobrovolné!
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Více informací na
www.pohadkoveklanovice.cz

