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Rada městské části:

Slovo starostky

Městská část informuje

Klánovice v době pandemie

l souhlasila se zapojením do pilotního
programu koordinátorů participativního
plánování. Společného koordinátora bude mít naše
MČ s MČ Praha 22 – Uhříněves.

základní informace a kontakty
Dubnový zpravodaj
připravujeme za situace,
kdy Českou republikou,
tak jako celým světem,
prochází nemoc COVID‑19.

l jmenovala komisi na otvírání obálek a hodnotící
komisi pro „Provedení auditu účetnictví za rok 2019
Základní a Mateřské školy městské části Praha
‑Klánovice“.

není jednoduché uvést toto číslo zpravodaje, které
vychází uprostřed světové pandemie. Jsem nadšená
a dojatá, jak v naší obci tuto krizi zvládáme.

Ačkoliv jako malá městská část jsme dostali téměř
nulový počet ochranných prostředků, díky práci
desítek dobrovolníků můžeme všichni nosit kvalitní
a rozmanité roušky. Nosíme je všichni a tak
omezujeme riziko šíření infekce. Náš nádherný les
nám pomáhá překonat smutné chvíle, kdy nemůžeme
být ve společnosti a užívat si sociální život.
Ve chvíli, kdy píšu toto slovo, mám zprávy z místních
obchodů potravin a od dobrovolníků, že senioři zatím
nevyužívají jejich služby. Je to neuvěřitelná škoda
a doufám, že telefonní čísla, která publikujeme i zde,
mohou vám, seniorům, posloužit a vy se tak nemusíte
zbytečně vystavovat nebezpečí.
Ještě mi dovolte dvě praktické informace. Od března
rozšířil naše řady Ing. Milan Chroust, který nastoupil
do Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí.
Je stavař a jak sám říká, tato práce jej naplňuje
a provází po celý život. Do naší městské části přinese
zkušenosti ze řízení staveb na různých pozicích.
V polovině března jsme také vybrali tajemníka,
MgA. Petra Vilguse, Ph. D., až do jeho nástupu bude
nadále funkci tajemníka vykonávat starostka MČ.
Milí spoluobčané, uvědomte prosím, že
onemocnění koronavirem se může týkat všech,
tedy i Klánovic. Apeluji proto na vás, abyste se
chovali maximálně ohleduplně a zodpovědně
Hodně trpělivosti a pevné zdraví všem!
Vaše starostka Zorka Starčevičová,
tel: 603 543 329
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Onemocnění COVID‑19 se šíří
tzv. kapénkovou infekcí vzduchem,
přenáší se z člověka na člověka
po úzkém kontaktu a zasahuje
nejčastěji sliznice horních a dolních
dýchacích cest.

l se seznámila se všemi 18 žádostmi o dotaci
z dotačního programu 2020 od 12 subjektů.
Doporučila zapojit i finanční prostředky z výherních
automatů, které jsou účelově určeny na tuto činnost.
Celkově rada navrhla rozdělit 411 500 Kč, z toho
201 500 Kč z automatů.
l vybrala nového nájemce nebytového prostoru
Slavětínská 120, Ing. Alenu Hamáčkovou, která zde
otevře opět módní butik.
l se setkala se zástupci sousedních parcel
projektu Klánovické terasy parc. č. 444/1.
Seznámila se s jejich připomínkami a projednala
ty, které připravil úřad. Zmocnila radního Pavla
Jaroše a arch. Myšku k jednání, podávání námitek
a připomínek u příslušných orgánů.
l Rada MČ průběžně jednala o situaci v souvislosti
s pandemií COVID‑19, o opatřeních a o pomoci
v naší městské části.
Z usnesení Rady MČ Praha‑Klánovice v březnu 2020.
Kompletní zápisy: na obecním webu

Zasedání zastupitelstva:
Zasedání zastupitelstva MČ Praha‑Klánovice,
naplánované na 25. března, bylo zrušeno. Nový
termín bude stanoven s ohledem na další vývoj.

nákup, pošta, úřad, lékař)
pouze s rouškou na obličeji,
vhodné jsou i rukavice na jedno
použití
l odstup od ostatních lidí

Mezi příznaky
onemocnění virem
SARS-CoV-2 patří:
vysoká teplota, kašel,
výrazná dušnost,
bolest svalů a únava.

nemocnění COVID-19
způsobuje nový koronavirus
SARS-CoV-2. Virus způsobuje
různě těžká onemocnění, z nichž ta
nejtěžší mohou končit smrtí.

l se seznámila se žádostí o koupi pozemku
parc. č. 1289 v k. ú. Klánovice dle cenové
mapy a doporučila k předložení na zasedání
zastupitelstva. Jedná se o pruh pozemku, který
je součástí soukromé parcely.

Doba od nákazy k projevům
nemoci, tzv. inkubační doba podle
dosavadních zkušeností může trvat
i déle než čtrnáct dní.
Skupinou, která je nákazou
nejzranitelnější, jsou senioři a lidé
ve zhoršeném zdravotním stavu –
akutním či chronickém.
Nebyl prokázán přenos mezi
člověkem a domácími zvířaty.
Epidemie přerostla v pandemii
a opatření, která by šíření
zpomalila, či zmírnila, se mění
každý den, mnohdy každou
hodinu. Současně s restrikcemi
vzrůstá občanská solidarita,
dobrovolná pomoc a svépomoc.
Vysílání veřejnoprávní televize
a rozhlasu právě v těchto dobách
osvědčuje svou nezastupitelnou
roli a jak sdělovacím prostředkům,
tak všem pracovníkům ve

Jak snížit riziko
nákazy, či přenosu
na jinou osobu při
pandemii COVID-19:
l pohyb mimo byt (práce,

O
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l souhlasila se zhotovitelem na opravu podlah,
koupelny a stěn v obecním bytě č. 2 ve
Smržovské 1.

Doporučení lékaře

zdravotnictví, sociálních službách
a ostatních službách, úřadech
a provozech, kteří udržují chod
společnosti, patří velký dík.
Doporučení
Klánovického zpravodaje:
l sledujte informace ve vysílání
České televize a zpravodajských
stanic Českého rozhlasu.
Od posledního březnového týdne
se spouští speciální dočasný kanál
ČT3, pomáhající seniorům.
l

Vzdělávací programy pro děti
v domácí škole vysílá ČT2 –
program UčíTelka a ČRo na stanici
Radio Junior. Rozcestník online
výuky nabízí např. informační
centrum EDUin.
l

alespoň 2 m, nepodávat si
ruce, neobjímat se a nelíbat se
l při nákupu či cestě MHD
se bez ochrany rukou
nedotýkat madel, klik,
tlačítek, eskalátorů, držadel
nákupních vozíků a košů, zboží
a jakýchkoli předmětů, kterých
se mohou dotýkat i ostatní
l po příchodu domů ponechat
venkovní oblečení a obuv co
nejblíže vchodu a nenosit je
v bytě
l po příchodu domů si ihned
pečlivě umýt mýdlem ruce
až 10 cm nad zápěstí
l je vhodné umýt si i obličej
a to nejprve od lícních kostí
dolů, poté oční víčka a okolí
očí a směrem do stran čelo
– abychom na sliznice očních
spojivek nezanesli případnou
infekci z obličeje
l vědomě se nedotýkat
rukama obličeje, neolizovat
si prsty, nekousat si nehty
l sledovat svou tělesnou
kondici, při příznacích
onemocnění zkontaktovat
svého praktického lékaře,
hygienickou stanici nebo při

Dodržujte doporučení lékařů,
omezte osobní kontakty a chraňte
sebe i své okolí.

ohrožení života linku 112

Souhrnné informace najdete
na webu Ministerstva zdravotnictví
ČR www.koronavirus.mzcr.cz
(Pokrač. na straně 4)

zdravotního ústavu je: 724

l

l

a řídit se jejich pokyny.
Infolinka Státního
810 106 nebo 724 191 367.
MUDr: Jiří Bek

duben 2020
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Aktuální informace z Pražského magistrátu jsou na
Bezpečnost.Praha.eu
Aktualizované změny v pražské hromadné dopravě
jsou na webu Pražské integrované dopravy PID.CZ
proklikem Úvodní stránka – Výluky – Omezení
provozu (koronavirus)
Charita Neratovice, která již pro některé naše občany
zajišťuje sociální služby, ráda informuje, že v rámci
svých možností je připravena poskytnout své služby
i dalším občanům.
Kontakt: Jitka Bugelová, tel.: 736 670 631

ZVÝŠENÁ HYGIENA

x

Seznam dodavatelů
klánovické firmy, které se
přihlásily, že zajistí rozvážku

DOMÁCÍ ZVÍŘATA NÁS NENAKAZÍ

Linka důvěry Senior telefon
Linka pomáhá klientům starším 60 let a jejich
pečujícím překonat tíživé životní situace

800 157 157
non–stop a bezplatně

SARS‑ CoV‑ 2 se šíří pouze mezi lidmi, nehrozí
přenos viru mezi člověkem a domácím zvířetem.

Chatové poradenství

VETERINÁRNÍ PÉČE

TEPLÁ JÍDLA
l Babiččina Beseda
tel.: 224 318 059
platba: hotovost, stravenky,
platební karty
l Bazar Klánovice
tel.: 244 400 396
platba: hotovost, platební karty
l Pizzeria Gustus
tel.: 776 584 797
platba: stravenky, hotovost
l Gastrofamily Šestajovice
tel.: 731 488 034

DALŠÍ ZÁKLADNÍ POTŘEBY
l potraviny, léky, roušky – dobrovolníci
Facebooková skupina Klánovice
korona – dobrovolníci
Koordinátoři:
Michal Kniha, tel.: 725 783 536,
e‑mail: MichalKniha@seznam.cz
Michael Bouška tel.: 607 948 392,
email: michael.bouska@outlook.cz

duben 2020

VENČENÍ

Venčení je povoleno! Při procházce dodržujte
odstup od ostatních lidí, noste roušku,
šátek či jinou ochranu úst a nosu.
Po návratu z procházky umyjte sobě ruce a psovi tlapky.

ROZVOZ POTRAVIN
l Potraviny UB
tel.: 605 230 413,
platba hotovost, platební karty
l Zdravá výživa Klánovice
tel.: 776 316 339
platba hotovost, platební kartou
při dovozu, on-line kartou, převodem
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KORON AVIRUS A DOMÁCÍ ZVÍŘATA

zdroj e informačn í ch ma t e ri á l ů : nadac e na ochranu zv í ř a t ; ž ivo t 9 0 ; minis t e rs t vo zdravo t nic t v í Č R

Další důležité informace:
Praha zavedla krizovou linku 800 160 166 pro seniory
nad 65 let.

Podle odhadů epidemiologů bude výjimečná situace
trvat ne týdny, ale měsíce. Vše se ale dá zvládnout
lépe s chladnou hlavou a třeba i s trochou legrace.
Tak buďme zodpovědní a opatrní, ale nenechme se
paralyzovat strachem.
Veliké poděkování posíláme všem, kdo podle svých sil
a schopností pomáhají a jsou solidární s ostatními.
Klánovický zpravodaj a MČ Praha‑Klánovice

zdroj e informačn í ch ma t e ri á l ů : ž ivo t 9 0

(Pokrač. ze strany 3) Pro život v Klánovicích a pro
případnou pomoc sledujte webové stránky, nebo
facebook MČ Praha‑Klánovice. Ve speciální rubrice
na https://www.praha‑klanovice.cz/ najdete průběžně
aktualizovaný přehled důležitých informací především
z Klánovic a hlavního města Prahy.

Z Městské části

Veterinární ordinace jsou otevřené, navštěvujte
je pouze v akutních případech a předem zavolejte
– mohou být změny v ordinačních hodinách.

KRMIVO

Obchody s potřebami pro domácí zvířata jsou otevřené.
Pokud můžete, objednávejte a plaťte vše online.

BUĎME OHLEDUPLNÍ A ODPOVĚDNÍ
není čas ani na paniku, ani na riskování!

Senior telefon ŽIVOT 90 spouští chatové
poradentví pro seniory a jejich blízké

www.zivot90.cz/chat
Provozní doba
	Pondělí
9:00 – 17:00

Středa
10:00 – 15:00

Čtvrtek
13:00 – 16:00

nejčastější Mýty o obraně proti koronaviru

duben 2020
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Co vás zajímá

Zeptali jsme se

přislíbeno, že ukončení prací
a kolaudace proběhne do
31. května 2020.
Velikým problémem je kvalita
díla v Blešnovské, kde opakovaně
dochází k propadání části povrchu
komunikace a již dnes víme,
že v tomto stavu komunikaci
nemůžeme převzít.

na vykácené duby u fotbalového hřiště,

na opravy výtluků v klánovických ulicích a na pokračování projektů MČ.

odél lesní cesty u fotbalového
hřiště a nového hřiště pro veřejnost
jsou pařezy po pokácených
vzrostlých stromech. Proč byly tyto
stromy skáceny?
Kácení dřevin podél pěšiny na
lesním pozemku č.p. 1084/1 v těsné
blízkosti nově vybudovaného
víceúčelového sportoviště proběhlo
především z bezpečnostních
důvodů. Pokácený vzrostlý dub
byl masivně napaden dřevokaznou
houbou a z prosychající koruny
se odlamovaly větve na pozemek
sportovního areálu. Pokácení této
dřeviny bylo dlouhodobě plánováno
a z technických důvodů provedeno
souběžně s výstavbou sportoviště.
Rozsah kácení byl konzultován
a odsouhlasen revírníkem
LS Brandýs nad Labem.
Za inspiraci k dotazu děkujeme
Ing. Marii Mikušové a za odpověď
děkujeme Ing. Magdaléně Jandové
z ÚMČ Praha‑Klánovice.

Ulice Rodovská nyní slouží jako
náhradní trasa pro autobus 212
a ostatní vozidla v souvislosti
s uzavírkou ulice K Rukavičkárně.
Na podzim 2019 byly před domy
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Opravu povrchu silnice ve Slavětínské ulici úřad
urguje u TSK, která je jejím správcem, každých
čtrnáct dní. Zatím jsme bohužel pouze v pořadí.

Kdy bude ulice Rodovská
uspokojivě opravena a nebylo by
možné použít část prostředků
z navýšení daně z nemovitosti na
řešení „krizové situace“ v ulici?

vybraných nejproblémovějších
komunikací, mezi nimi je
zahrnuta i ulice Rodovská. Zde je
zároveň nutné vyřešit i problém
odvodnění. V současné době se
provádí zaměření skutečného
stavu vybraných komunikací. Po
zpracování jednoduché projektové
dokumentace a výběru zhotovitele
budou jednotlivé ulice postupně
opravovány. Předpoklad realizace –
dle přidělení finančních prostředků
– červenec až listopad 2020.
Prostředky z daně z nemovitostí
jsou součástí celkových příjmů
MČ a jejího schváleného rozpočtu.
Kompletní opravy jako například
v Rodovské přesahují klánovický
rozpočet a bez peněz z dotací by je
MČ nemohla provádět.
Za inspiraci k dotazu děkujeme
Mgr. Ludmile Pušové, Ing. arch.
Šárce Hájková a Ing. Petru Davidovi

Každoročně jsou v městské části
Praha‑Klánovice prováděny opravy
výtluků problémových komunikací,
v roce 2019 byla do těchto oprav
zařazena i komunikace Rodovská.
Z finančních důvodů se jednalo
pouze o opravu provizorní
s krátkodobou životností. I letos
zažádáme o mimořádnou dotaci
na rozsáhlejší opravu dalších

V ulici Rodovská probíhá několik staveb, které
mohou rekonstrukci zkomplikovat. Čerstvě opravená
silnice by mohla být těžkou technikou poničena.

Jsou plánované opravy výtluků
a obnova vodorovného dopravního
značení v ulici Slavětínská?
Technici z Technické správy
komunikací hlavního města
Prahy, a.s. (TSK) v únoru projeli
ulici Slavětínskou a neevidovali

Slavětínská před křižovatkou se Staroklánovickou.

Výtluky v ulici Rodovská.

a za odpověď děkujeme paní Anně
Šugárové z ÚMČ Praha‑Klánovice
a paní starostce Zorce Starčevičové.
Pana místostarosty Jiřího
Beka jsme se zeptali na postup
rozběhnutých projektů – opravy
ulic, kruhový objezd a otevření
nového hřiště v areálu fotbalového
klubu. Níže uvádíme odpovědi.
Vážení spoluobčané, zimní čas je
za námi a práce na rekonstrukci
komunikací již byly v plném proudu.
Bohužel za současné situace má
dodavatel materiálu zavřeno, takže
práce musely být pozastaveny.
OPRAVY ULIC
Od představitelů firmy ZAVOS,
generálního zhotovitele
a odpovědných pracovníků
Magistrátu hl. m. Prahy máme

Další problematikou, která nás
všechny velmi zajímá, je řešení
parkování a to nejen u nádraží, ale
prakticky v celých Klánovicích.
Koncem března jsme nad
řešením plánovali schůzku, ale
kvůli současné situaci je setkání
odloženo.
OSTATNÍ PROJEKTY
Nouzový stav vyhlášený vládou
a zvláštní režim většiny úřadů
a institucí zkomplikovaly
pokračování prakticky všech
dlouhodobých projektů. U všeho
je zdržení a v nejlepším případě
máme k dispozici pouze dílčí
dokumentaci a informace.
Jakmile se situace stabilizuje a vše
se začne navracet do standardního
životního režimu, předpokládáme
za účasti občanů především
otevření a zpřístupnění nového,
zkolaudovaného hřiště pro
veřejnost v areálu FK Klánovice.
Samozřejmostí je též pokračování
ostatních projektů, o nichž budeme
občany informovat prostřednictvím
Klánovického zpravodaje
a informačních ploch úřadu.
MUDr. Jiří Bek, místostarosta

F o t o : s t udio marcus

P

č.p. 894, 936 a 883 opraveny
výtluky. Výtluky se ale
obnovily a při dešti se v těchto
místech tvoří „bahnité louže“,
které komplikují příchod
k nemovitostem.

F o t o : pa ž e z y: M ari e M iku š ov á ; s t udio marcus

Lesní cesta za plotem hřiště.

zvýšený počet výtluků, celkem
na komunikaci spravované TSK
našli jen drobné nedostatky, které
budou opraveny v rámci běžné
údržby, až budou spuštěny obalovny
asfaltových směsí. Kontrolu
vodorovného dopravního značení
převzal pracovník z oddělení
dopravního značení a vyhodnotí,
co bude potřeba provést.
Stejně tak bude řešena i konkrétní
závada, zaregistrována 17. února –
výtluk na silnici Slavětínská před
lékárnou Pateo.
Za dotaz a za zprostředkování
odpovědí TSK děkujeme paní Anně
Šugárové z ÚMČ Praha‑Klánovice.

Hřiště je hotové a čeká jen na kolaudaci. Proces kolaudací je však za současné situace pozastaven.

duben 2020
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Hydepark zastupitelů

Slovo šéfredaktorky
Co je to za lidi v tom Hydeparku?
Když se ke mně poprvé dostala tahle čtenářská
otázka, myslela jsem, že je to z legrace. Ale není.

Příspěvky hanlivé a urážlivé
Ve zpravodaji, tedy ani v Hydeparku
nejsou přípustné hanlivé a urážlivé
příspěvky. Kde je ta hranice?
Redakční hranice je trvale napínána
například velmi frekventovaným
označením druhého za lháře. To je
urážka. Mají si to zastupitelé nechat
líbit? Mají si to nechat líbit čtenáři?
V tomto čísle se jedna zastupitelka
pustila do své kolegyně
a zaznamenala její „slovní výpady na
adresu některých skupin obyvatel“.
Co se ve skutečnosti odehrálo na
8
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Znát se s někým je podezřelá
okolnost?
V dalším zastupitelském sloupku
se pálí do zpravodaje a do mne,
že jsem „osobně provázána se
starostkou“. Nevím, co tím autor
myslí. Ale když jsem byla holka
a drbavé tetičky si o někom šuškaly
s blaženým pomrkáváním, že
se sešel s tím a tamtím a že to
asi nebude jen tak, vstupovala
na scénu moje máma a důrazně
přítomné upozornila, že nejsme
na pavlači. Jsem z Vršovic, takže
většinou to celé znělo: a dost,
nejsme na žižkovské pavlači
(promiň, Žižkove). Znám se
s paní starostkou Starčevičovou.
A co má být? Znám se s ní, stejně
jako s mnohými Klánovičany
z dob, kdy jsme se společně
zastávali Klánovického lesa před
rozparcelováním na golfový areál.
Naznačování toho, že když se
někdo s někým zná je podezřelá
okolnost, může připomínat ony
drbavé tetky z pavlače.

Svůj názor do Hydeparku mohou zaslat všichni současní zastupitelé Klánovic.
Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.
zde uveřejněné názory nemusí vyjadřovat názor redakce zpravodaje.

V Hydeparku Klánovického
zpravodaje mají všichni zastupitelé
zcela stejné podmínky, stejný
rozsah, stejnou uzávěrku.
Neexistuje, že by redakce posílala
jakýkoli článek komukoli na
vyjádření před vydáním čísla.
Urážky nejsou kritika
Urážky nelze vydávat za kritiku
a zašlapání druhého do země nelze
zaměňovat za diskuzi.
„Náš pohled na druhé lidi
vypovídá hodně o nás samotných,“
říká profesor psychologie
Dustin Woods z Wake Forest
University v Severní Karolíně.
Vlastní stinnou stránku člověk
rád připisuje a vyčítá druhému
a to je mechanismus většiny
nedorozumění a pomluv.
Že by i těch v klánovickém
Hydeparku?
Zita Kazdová,
šéfredaktorka

F o t o : P i x ourc e / P i x abay ( d í vka ) ; s t udio marcus ( k l á novick ý l e s )

Hydepark je tradiční prostor
v Klánovickém zpravodaji
V Hydeparku zastupitelé sdělují
svým spoluobčanům své názory
a informují je o své práci pro
obec (přesněji městskou část).
To, co napíší, je představa a praxe
každého z patnácti klánovických
zastupitelů při správě věcí veřejných.
V Hydeparku se dříve zastupitelé
střídali podle dohodnutého
systému, od září 2019 jsem prostor
Hydeparku otevřela tak, aby
v každém zpravodaji měli všichni
zastupitelé stejný prostor, podmínky
a možnost publikovat.

V Hydeparku
mají všichni
zastupitelé
stejné podmínky,
výjimka neexistuje.

Shodná témata
Další zastupitelská výtka
zpravodaji zní, že „k většině
příspěvků s kritikou práce RMČ
se ve stejném čísle KZ objeví
vždy článek, který věci „uvádí
na pravou míru“. Inu, jestli to
nebude tím, že zastupitelé společně
jednají a dohadují se na schůzích
zastupitelstva, pracují v komisích
a visí na sociálních sítích. Témata
posléze posílaná zpravodaji
jsou všemi těmito příležitostmi
řádně „provařená“. Zastupitelé
dokonce žijí takříkajíc na jednom
rynku a evidentně dosti podobně
vyhodnocují to, co je důležité,
i když spolu nesouhlasí. To je
důvod ke spokojenosti, nikoli
k urážkám a podezírání redakce.

t e l e F o t o p ř e s w e b : s t udio marcus

N

e každý totiž s napětím sleduje
dění v obci. Takže na vysvětlení: „ti
lidi“ v Hydeparku jsou zastupitelé,
které si klánovičtí občané na čtyři
roky zvolili v komunálních volbách
v roce 2018. Těmto zastupitelům dali
voliči svou důvěru a prostřednictvím
nich se každý může podílet na
správě obce – to je zjednodušená
podstata zastupitelské demokracie.

Sociální komisi? V jakém kontextu
byla řečena slova, citovaná
v příspěvku? Nebyla myšlena
ironicky, nebo jako černý humor?
Zápis z komise k rozšifrování
nepomůže, poslední záznam
je ze srpna 2016. Zůstává nám
jen veřejné odsouzení druhého
člověka.

Jiří Bek,
místostarosta, nezávislý
kandidát za STAN
koaliční zastupitel

Vážení spoluobčané,
toto sdělení píši 15. 3. 2020 a jsem
přesvědčen, že opatření související
s epidemií koronaviru, je teprve
na začátku. Virus Covid 19 je
pro člověka velmi nebezpečný,
u osob starších 80ti let je úmrtnost
více jak 14%! Protože zatím
neexistuje lék, je nutné dodržovat
všechna základní hygienická
opatření. Vážení, minimalizujme
možnost našeho nakažení častým
mytím rukou, omezme projevy
náklonnosti jako je podávání
rukou, srdečná objetí a vzájemné
polibky. Po příchodu domů
zamiřme do koupelny a omyjme si

pečlivě mýdlem ruce, vč. konečků
prstů. Omezme pobyt na veřejnosti
na minimum. Úřad MČ respektuje
nařízení vlády a věřte, že i přes
nepopulární opatření jsme vedeni
snahou minimalizovat nebezpečí
a posílit vaši bezpečnost. V době
až budete číst tyto řádky, budeme
vědět více a držme si palce ať se vše
rychle vrátí do normálních kolejí.
Zdeňka Bubeníková,
Čas na změnu
koaliční zastupitelka

Právě v tuto chvíli probíhá veřejné
výběrové řízení na zpracování
studie opatření pro zadržování
a využití vody z dešťových srážek
na území MČ Praha‑Klánovice.
Studie je podpořena z dotace

Magistrátu hl. m. Prahy ve výši
750 000 Kč. Cílem studie je získat
koncepční dokument, který
využijeme při rozhodování při
plánování, přípravě, realizaci
a následné údržbě opatření
hospodaření s dešťovou vodou.
Studie rovněž navrhne koncepční
a ekonomicky udržitelné
řešení systému hospodaření
s dešťovou vodou na pozemcích
a v budovách spravovaných
městskou částí, které bude
řešit současné problémy.
Jedná se zejména o odvodnění
komunikací, využití dešťové vody
jako zálivku zeleně ve veřejných
prostranstvích a ochrana
okrajových zastavěných částí
před bleskovými srážkami. Studie
bude vypracována do konce
tohoto roku a výsledky budou
představeny veřejnosti.
duben 2020
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Veronika Gotthardt,
nezávislá
kandidátka za ODS
opoziční zastupitelka

Po téměř roce a půl se v březnu
sešla Sociální komise. Schůzky na
půdě úřadu MČ se zúčastnily paní
starostka Zorka Starčevičová, paní
Olga Paplhamová ze Svazu tělesně
postižených v ČR, zastupitelka
MUDr. Marie Jágrová za koaliční
stranu Čas na změnu a já.
Diskutovaná témata byla Dům
seniorů, Dětský domov a pomoc
seniorům v době šíření koronaviru.
Během setkání docházelo ze
strany paní Jágrové k opakovaným
slovním výpadům na adresu
některých skupin obyvatel
(lidé umísťující své rodiče do
domova seniorů na „plný úvazek“
byli nazváni „parchanty“, děti
z dětského domova „feťáky“,
Romové byli označeni za
„špinavé a smradlavé“). Proti
těmto hanlivým výrazům se ostře
ohrazuji a paní Jágrovou žádám
o vystoupení ze Sociální komise.
Dále ji vyzývám, aby se za svá slova
veřejně písemně omluvila.
Věřím, že žijeme v zemi, ve které
si volení představitelé nemůžou
dovolit vyjadřovat se tímto
způsobem.
Marie Jágrová,
Čas na změnu
koaliční zastupitelka

„Dobrý válečník není agresivní,
dobrý bojovník se nerozhněvá.
Ti, kteří vědí jak vyhrát, nemusí
bojovat, ti, kteří vědí jak vést lidské
bytosti, se dají do jejich služeb.“
Výrok čínského mudrce Lao‑c‘ mě
přivedl na myšlenku, že bychom
měli poděkovat všem, kteří
10
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pokračování ze strany 7

v těchto těžkých dnech věnují své
síly i odvahu na pomoc nejslabším.
Seniorům, dětem, nemocným,
lidem v karanténě a těm, kteří
přišli o příjem. Chtěla bych
apelovat na seniory, aby striktně
dodržovali pokyny zdravotníků.
Díky ochotě klánovických firem,
dobrovolníků, městské části
a dalších institucí mohou skutečně
zůstat doma a tak se vyhýbat
riziku virové infekce. Chtěla bych
apelovat i na mladší generaci,
aby byla maximálně tolerantní.
Možná jsou její názory správné,
ale extremizovat je a myslet si, že
to jsou jediné správné názory, je
chybou. „Povyšovat se, neznamená
být dospělý“, poznamenal Lao‑c‘.
Pavel Jaroš,
HLAS KLÁNOVIC
KOALIČNÍ zastupitel

Vážení občané, dovolte mi, abych
se vyjádřil k postupu výstavby
– rekonstrukce klánovických
komunikací. Po několika letech
se pomalu, ale jistě blíží do finále
úseky ulic Blešnovské, Sendražické
a Lovčické. Co k tomu říci?
Konečně. Ale co mně osobně
vadí je pomalý postup výstavby
a její kvalita. Za několik měsíců
budeme stát před dilematem, zda
nově zrekonstruované komunikace
převzít do správy. Ale jak máme
převzít dílo, které ještě není
dokončeno a již vykazuje značné
vady. Tou největší je propad
vozovek v místech položené
dešťové kanalizace, způsob
zařezání dlažby v obloucích,
napojení obrub apod. Na všechny
nedostatky se snažíme při
kontrolních dnech poukazovat,
ale jsme pouze v postavení
pozorovatele. Přesto se pokoušíme
zanést připomínky do zápisů

z kontrol na chyby poukazovat.
Snad pokračování rekonstrukce
bude mít lepšího projektanta
i dodavatele a bude rychlejší.

zelený odpad. Jedním z důvodů
pro zrušení byl i argument, že
kontejnery využívají zahradnické
firmy. Na kontejnerech ovšem
v minulosti nebylo uvedeno,
kdo rostlinný odpad může do
kontejnerů odkládat. Otázkou
k zamyšlení je, zda toto opatření
nebude demotivující pro
Klánovičáky, kteří se dobrovolně
podílejí na údržbě a úklidu
veřejné zeleně a kontejnery
pro tento účel využívali, a zda
pracovníci údržby budou schopni
zvládat péči o veřejné plochy i za
občany, které toto rozhodnutí
odradí od úklidu obecních
ploch? Jaký dopad bude mít
toto opatření na vzhled zeleně
v ulicích a pro občany Klánovic,
se přesvědčíme již v nastávající
vegetační sezóně. Přesto prosím
touto formou naše radní, aby
přece jen zvážili znovuzavedení
oranžových kontejnerů aspoň
v podzimním období, kdy jsou
klánovické ulice plné listí.

Slavomír Jaroš,
ODS
opoziční zastupitel

KZ se pod vedením šéfredaktorů
Luboše Palaty a Michaela Boušky
striktně držel zásady, že příspěvky
v KZ, kromě Hydeparku,
nebudou politicky podbarvené
a nebudou dělat „píárko“ žádné
ze stran podílející se na správě
věcí veřejných. Dnes je známa
osobní provázanost šéfredaktorky
KZ se současnou starostkou,
takže se není čemu divit, že
se z KZ stává hlásná trouba
RMČ, kde se vždy z drobných
splněných úkolů udělá splněný
plán pětiletky a z průšvihů vždy
chyba někoho jiného, nebo se to
zakamufluje změnou proměnných
v rovnici, aby výsledek byl opět
krásný. Jeden praktický příklad:
Hydepark by neměl mít do jeho
vydání k dispozici nikdo jiný
než šéfredaktorka. Jak je potom
možné, že se k většině příspěvků
s kritikou práce RMČ ve stejném
čísle KZ objeví vždy článek, který
věci „uvádí na pravou míru“, byť
by to mělo být za cenu použití
dezinformací a polopravd. Snad
se nám z KZ nestane Rudé právo.
Alena Kolovrátková,
nestraník za ODS
opoziční
zastupitelka

Březnový KZ otiskl příspěvek
o zrušení možnosti využívat
oranžové kontejnery určené na

Karel Loucký,
ODS
opoziční zastupitel

F o t o : P i x ourc e / P i x abay
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Každej věří na svýho výbornýho
Pánaboha, ale nevěří druhýmu
člověku, že ten taky věří v něco
dobrýho. Tenhle citát z Čapkova
románu mne často napadne
nad vyjádřením spoluobčana,
ať v médiích, nebo ještě častěji
na sociálních sítích (někdy
spíš asociálních, protože
místo aby lidi spojovaly, tak
rozdělují). Takový přístup
byl téměř oficiální doktrínou
při „budování komunismu“:

Máš jiný názor? Jsi méněcenný
(říkalo se „neuvědomělý“).
Kritizuješ mne? Jsi nepřítel. To
je způsob myšlení typický pro
orientální despocie – myšlení,
které způsobuje jejich zaostávání.
Proto byla otevřená demokratická
společnost úspěšnější. Ta totiž umí
získat prospěch z nesouhlasu a
těžit z různosti i kritiky. Zdá se, že
nejhorším dědictvím „bolševika“
nebyla devastace hospodářství,
ale devastace způsobu myšlení,
včetně nazírání na ty, s nimiž
nesouhlasíme. Chceme‑li se
opravdu někam posunout,
je třeba začít tady.
Ferdinand Polák,
ODS
Opoziční zastupitel

Klánovice potřebují novou
knihovnu. To už konečně
pochopila i paní starostka. Jenže
hned v úvodu to vzala za špatný
konec. Místo zvážení možných
variant umístění a velikosti
se „hrhr“ rozhodla, že nová
knihovna bude vedle KC Beseda,
na pozemku po zahradnictví.
Možná to je dobré místo,
možná by se našlo lepší.
Protože cítíme potřebu
pracovat s veřejným prostorem
koncepčně a dlouhodobě,
navrhli jsme, aby Rada MČ
nejprve předložila různé
varianty řešení s jejich „pro“
a „proti“. Paní starostka to
veřejně odmítla, RMČ prý už
vybrala jako nejvhodnější právě
pozemek po zahradnictví. Na
dotaz, kdy to RMČ projednala,
však starostka nebyla schopna

odpovědět. Následně se ukázalo,
že starostka naprosto otevřeně
lhala. RMČ o tom nikdy nejednala!
Mám radost, že i za pomoci
dvou koaličních zastupitelů se
nám podařilo prosadit, aby RMČ
do 30. června variantní řešení
zastupitelstvu skutečně předložila.
Petr Šafránek,
nestraník za ODS
opoziční zastupitel

Dne 6. 11. 2019 jsem navrhl
zastupitelstvu vyjádřit
nespokojenost s průběhem
rekonstrukce místních
komunikací a uložit starostce
začít jednat s odpovědným
náměstkem primátora. Koalice
to odmítla. Dne 26. 2. 2020
uložila Rada Pavlu Jarošovi
připravit dopis panu náměstkovi
vyjadřující nespokojenost se
stavem a průběhem rekonstrukce
komunikací. Opět se ukázalo,
že pro naši koalici není důležité,
co se navrhuje, ale kdo
to navrhuje. Smutné.
Rada dne 19. 2. 2020 doporučila
ÚMČ pozastavit zveřejňování
výdajů MČ z důvodů
personální nouze. Je zajímavé,
že toto zveřejňování
začalo až po odchodu Ing.
Hermanové z ÚMČ, tedy
až v době oné „nouze“.
A ještě zajímavější je, že
ÚMČ přestal hledat další
pracovnici ekonomického
odboru. A tak se nabízí otázka,
zda ona „personální nouze“ není
jen záminkou, proč přestat výdaje
zveřejňovat. Možná to bylo
moc transparentní.

Na základě dotazů čtenářů byla ke jménu zastupitelů doplněna informace,
zda se jedná o koaličního či opozičního zastupitele.

duben 2020
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kostka s 13 byty
na Slavětínské?

Tentokrát se developer zaměřil na domek s číslem
540, naproti obchodu s potravinami, obklopený
příjemnou a pohodlnou zahradou.

V

předu byly popínavé růžové
keře, vzadu krásná kamenná terasa
s venkovním krbem, zastíněná
popínavou zelení a ještě nedávno
též vzrostlými stromy. Nyní je zadní
zahrada pokryta stavebními buňkami.
Stejný model postupu
Investor postupuje stejně jako vedle
Olympu (nyní restaurace Ha Long).
Nejdříve se nic neděje, poté přijde
na řadu velmi rychlé vykácení
vzrostlých stromů a „zametení stop“.
Než se úřady vzpamatují, ohání se
posudkem, že ty očividně zdravé
vzrostlé jehličnany, na které koukáte
od svého dětství, byly poškozené.
Pak už zbývá jen demolice rodinné
vilky, vybetonování bývalé zahrady,
podzemních garáží a celému dílu
zkázy kraluje betonová kostka
velká tak, jak jen stavební předpisy
a nešťastný územní plán dovolí,
s nahuštěnými byty – čím víc, tím
líp, tak se to přece nejvíc vyplatí.
A jejich budoucí majitelé si přece
12
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mohou alespoň pohledem užívat
zeleně v okolních zahradách, o které
se sousedi tak pečlivě starají…
Nejde jen o nebohé sousedy kostek
Sousedy, kteří po generace věnují
veškeré své finanční prostředky
a spoustu energie na zachování
a zvelebování přírodního
a kulturního dědictví nejen svého,
ale i celé obce, za renovace fasád
a střech prvorepublikových vil platí
miliony korun, s láskou pečují o své
zahrady, sází stromy pro své děti, a za

Velikonoce, nejtajemnější a nejkrásnější svátky
roku, v sobě vrství pradávnou lidskou zkušenost
s posvátnem.

S

Kdepak, toto se týká nás všech!
Za prvé nevíte, kdy koupí developer
parcelu v sousedství kohokoli z nás
a za druhé si vzpomeňte, jak se vám
vždy v létě uleví, když přijedete
z vyprahlého centra Prahy, kde se
nemůžete pořádně ani nadechnout,
do Klánovic, kde vás obklopí svěží
vzduch a o několik stupňů nižší
teplota vzduchu. Čím víc zeleně
zde ubude a betonu přibude, tím
hůř se v Klánovicích bude dýchat
a tím vyšší teplota okolí tu bude.
O trvalém zvýšení dopravní zátěže
a nasazení těžké stavební techniky
v době výstavby ani nemluvě. A to
se opravdu týká nás všech…
Klánovice nám nedokázali zničit
ani komunisté za celých 40 let
totality, a že jim byly velkým trnem
v oku, ale evidentně stačí pár
developerských predátorů, kteří
si potřebují něco vydělat na úkor
druhých, a Klánovice nenápadně,
ale jistě mění v bytovkovou čtvrť.
Ing. Zuzana Krbcová Lisá

Čím víc zeleně zde ubude a betonu přibude,
tím hůř se v Klánovicích bude dýchat a tím vyšší
teplota okolí tu bude. Týká se to nás všech.

Dříve

Velikonoce 2020

Nyní
O vykácení vzrostlých stromů na této parcele psal Klánovický
zpravodaj 12/2019 v článku Černé kácení na Slavětínské ulici.

F o t o : K y t ic e : B runo G l a t sch / P i x aba y ; k ř í ž k y : cong e rd e sign / pi x aba y ; vaj í čka : cou l e ur / pi x aba y

Další betonová

Slavíme

to vše si vyslouží naprostou ztrátu
soukromí ve své zahradě, výhledy
do betonu, úbytek a poničení vlastní
zeleně, která přiléhá k sousední
kostce, protože nezvládne narušení
kořenů bagrováním do pětimetrové
hloubky. Sto let byli zvyklí žít v klidu
a míru se svými sousedy, a pak
mávnutím kouzelného proutku
mají v sousedství místo jedné hned
13 rodin, za plotem a v podzemí
parkuje a popojíždí 22 aut a po klidu
ani památky.

F o t o : zuzana krbcov á l is á

Vykácením stromů a zmenšením odstupů mezi domy dochází ke ztrátě soukromí.

vátky jsou spojené
s vítáním nového
života po dlouhé zimě
v nehostinných krajích
starých Germánů
a Slovanů. Zároveň
se sedmidenním
židovským Pesachem,
Pomlázka je letos 13. dubna.
který připomíná konec
egyptského zajetí a také
s tajemstvím Kristovy smrti a zmrtvýchvstání, které
tvoří jádro všech křesťanských liturgických obřadů.

Nedělní Boží
hod velikonoční
je radostnou
slavností,
která se stala
předobrazem
všech nedělí
v roce.

Pašijový týden a Pomlázka
Význam křesťanských Velikonoc posiluje
i čtyřicetidenní příprava, která vrcholí v pašijovém
týdnu, počítajícím se od Květné neděle přes
Zelený čtvrtek, Velký pátek až k Velké noci (odtud
Velikonoce) ze soboty na neděli. Po západu slunce
na Bílou sobotu se
každoročně odehrává
jeden z nejstarších
obřadů církve
a následující nedělní Boží hod velikonoční
je radostnou slavností, která se stala předobrazem všech nedělí v roce.
Červené pondělí neboli Pomlázka je pak barevnou a veselou směsicí
pradávných rituálů na zajištění plodnosti, zdraví a dostatku, přetavených do
lidových zvyků. Symbolika vajec, beránků, zajíčků, proutků spletených do
pomlázky, půstu a poté velikonočních dobrot, dokonce i jarního gruntování
k nám může promluvit, dáme-li jí šanci ve vlastním nitru.

Jubilanti

S

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

JUBILANTI
DUBEN 2020
Zdeněk Kalaš
Anna Křížová
Karel Hurych
Emilie Zavoralová
Vilém Štál
Jiří Bek
Václav Trneček
Jitka Stuchlá
Jaroslav Štěpán
Miloš Sova
Jiří Pour
Milan Beneš
Lenka Pokorná
Jan Růžička
Hana Lukášová

Kostely mohou být otevřeny
V době přípravy dubnového – velikonočního – zpravodaje se „nacházíme
v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Neneseme
v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se
setkáváme. Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby,
a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou vykonávat individuální
duchovní péči a službu.“ citujeme ze stanoviska českých biskupů. Aktuální
informace najdou věřící u svých farností či sborů.
Velikonoce přijdou i letos, karanténa nekaranténa. Jakým způsobem je
budeme slavit, záleží jen na nás.
Zita Kazdová
duben 2020
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Duben je plný svátků
a připomínek lidí, událostí
a myšlenek, které stojí za
uchování v paměti.

Přípomínáme si

Mozaika svátků

Svátek ptáků 1. dubna
není aprílový vtip

2. dubna – den narození Hanse
Christiana Andersena (v roce 1805)
se stal Mezinárodním dnem
dětské knihy.
8. dubna – vznikla v roce 1971
v Londýně Mezinárodní romská
unie, dnes Mezinárodní den
Romů.
10. dubna
– v roce 1872
obyvatelé
Nebrasky v USA
vysázeli milion
stromů, aby
zabránili erozi
půdy a zajistili
stín v rozpálené
krajině. Zrodil se
tak první Den stromů. U nás si
jej připomeneme až 20. října.

Střízlík je náš nejmenší ptáček, zato hlaholí do daleka.

Mezinárodní den ptactva se připomíná v souvislosti
s podpisem „Mezinárodní konvence o ochraně
užitečného ptactva“ prvního dubna 1906.

T

radice aprílového slavení „Dne ptáků“ na území Rakousko‑Uherské
monarchie je ale ještě o něco starší. Prvně byl vyhlášen jako akce pro školy
1. dubna 1900 a společně s ptáky se připomínal i svátek stromů.
Jedním z hlavních cílů „Mezinárodního dne ptactva“ je obrátit pozornost
k nebezpečím, ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak jejich
ochraně a ochraně jejich stanovišť.
Jiřička obecná.

18. dubna – slaví svůj svátek
památky a historická
sídla od vyhlášení svátku
UNESCO v roce 1983.
20. dubna – v roce 1991
stanovili Reportéři bez hranic
Mezinárodní den svobody
tisku.
22. dubna – od roku 1990
se Česká republika připojila
k mezinárodnímu svátku Den
Země. Ekologický svátek
připomíná, že každý může přispět
k péči o životní prostředí v místním,
celostátním a celosvětovém
kontextu. A ukazuje, že pro udržení
života na Zemi je potřeba spojit síly
veřejnosti (pokrač. na str. 15)
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Jiřičky jsou malí
pomocníci, kteří
nás zbavují
komárů, mšic,
muchniček
a dalšího hmyzu.

Rok 2020 patří jiřičce
Nejen na svátek ptáků 1. 4. 2020 si můžeme
připomenout, že Ptákem roku 2020 je jiřička
obecná. Jiřička je stěhovavý ptáček podobný
vlaštovce, který žije v těsné blízkosti lidí.
S hrdličkou divokou, která byla Ptákem roku
2019 ji spojuje ubývání vhodného životního
prostředí vlivem stavebních úprav a zásahů do
hnízdišť.
Mladé jiřičky v hnízdě.

„Odedávna
platilo za dobré
znamení, když
jiřičky zahnízdily
na domě. Dnes se
je lidé snaží nesmyslně vyhánět. A neuvážené
stavební úpravy a mechanické zábrany mohou být pro jiřičky nejenom
komplikací, ale i smrtící pastí. Připravujeme se tak o malé pomocníky, kteří
nás zbavují komárů, mšic, muchniček a dalšího hmyzu,“ říká Lukáš Viktora,
odborník České společnosti ornitologické na ochranu ptáků v zástavbě.
Mnohem více nejen o jiřičkách najdete na stránkách České společnosti
ornitologické, https://www.birdlife.cz/

F oto: s t rom: S t udio marcus, s t ř í z l í k: Evg e ni Tch e rkasski/pi x abay; J i ř ička na v ě t vi; arjann e burg e r/pi x abay; hn í zdo: q i q ing ch e n/pi x abay

Z dubnové nabídky
vybíráme:

F oto: S ý č e k: D e nis D oukhan/pi x abay; chocho l ou š: D imi t ris V e t sikas/pi x abay; č á p: mab e l amb e r/pi x abay; krajina jos e p mon t e r mart in e z/pi x abay; oh e ň: fr e e.photos/pi x abay
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Krajina a ptáci v ní
Sýček obecný patří mezi nejohroženější druhy.
Naše lokalita – východní
hranice Prahy – se na mnoha
místech naštěstí uchovává
i jako krajina zemědělská.
Zároveň ale se všemi chybami
a problémy, které přináší
velkovýroba plodin
a potravin. Koloběh toho,
co do půdy dodáváme a co
si z ní bereme, je narušený
mnohdy do extrému.
Dravci pomáhají snižovat
„Sama jsem tomu nevěřila,
počet přemnožených polních
rýčem jsem rýpla do pole,
půda je opravdu zcela bez
škůdců, například hrabošů.
života, žádný brouk, žížala,
červ, larva prostě nic. Půda
je mrtvá,“ napsala Klánovickému zpravodaji paní Anna Nosálová. Že naše
krajina není v pořádku lze pozorovat i na ptácích. Mnoho druhů, které mají
ve svém jméně uvedeno „obecný“, z naší přírody dnes téměř zmizelo.
Ubývají dříve běžné druhy
Na úbytek ptáků, vázaných na
zemědělskou krajinu, dlouhodobě
upozorňují i odborníci. Některé
dříve běžné druhy jako sýček nebo
chocholouš balancují na hraně
vymizení, koroptve a čejky jsou dnes
už vzácností a ubývají i skřivani nebo
strnadi. Hlavním viníkem je podle mnoha výzkumů způsob zemědělské
výroby s nadměrným používáním chemických látek, přílišnou mechanizací,
odstraňováním mezí a remízků a odvodňováním krajiny.
Chocholouš obecný.

Co způsobí otrávení hraboši
Aktuálně jsou například otravou ohroženi dravci včetně sov, čápi a volavky
v souvislosti s povolením rozhazovat jedovatou nástrahu Stutox po polích,
kde počet hrabošů překročil
pětinásobek prahu škodlivosti.
Čáp bílý potřebuje
Tito ptáci přirozeně pomáhají udržovat
pro dostatek potravy
populaci hrabošů v rovnováze. Nyní
umírají po požití otrávených hlodavců, krajinu s poli, loukami,
kteří jsou pro ně snadnou kořistí.

pastvinami a mokřady.

Pomoci může každý z nás
My jako spotřebitelé máme sílu ovlivnit
trh už jen tím, že kupujeme lokální
potraviny s co nejšetrnější výrobou.
Máte‑li zájem o konkrétní pomoc
ptákům, informace najdete u České
společnosti ornitologické.
Zita Kazdová

(pokrač. ze str. 14) s odpovědnou
politickou a ekonomickou mocí. Den
Země je dnes největším sekulárním
svátkem, do kterého jsou zapojení
lidé bez ohledu na původ, víru či
národnost.

Den Země 22. 4. 2020 je v Praze
naplánovaný na Ostrov Kampu od
9 do 18 hodin. Zda se bude akce
konat, ověřte si aktuálně na http://
www.denzeme.eu/
24. dubna – na svátek sv. Jiří
slaví skauti a skautky svůj
mezinárodní den. Zároveň
jsou připomínána laboratorní
zvířata a jejich utrpení při vývoji
léků, kosmetiky a zbraní jako Den
boje proti vivisekci.
29. dubna – den narození
francouzského tanečníka
a choreografa Jeana G.
Noverrea v roce 1727 se stal
Mezinárodním dnem tance.
30. dubna – kouzelná

filipojakubská či
Valpuržina noc. V současné
podobě ztratil svátek původní
magický charakter. Zůstal název
„pálení čarodějnic“, ale akce
jsou pořádané většinou jen jako
zábavné a společenské.
Zita Kazdová

Čáp bílý.

duben 2020
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Co se děje na síti

Š
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Klánovická kronika

Čas pro digitalizaci?

Chceme-li se poučit z chyb našich předků
i podívat se do minulosti míst, ve kterých žijeme
a lidí, se kterými žijeme, jsou zde obecní kroniky.

ířící se pandemie v posledních
týdnech postupně proměnila
dění v „místních“ facebookových
skupinách. Téměř zmizely směšné
výzvy k politickým šarvátkám,
trapné provokace a stupidní
dotazy. Výrazně zeslábly také
posměšné a zlehčující výkřiky
typu „co blázníte, nešiřte
zbytečnou paniku“. Drtivá většina
diskutérů po několika dnech
pochopila, že legrace končí.

N

aše klánovická kronika má již několik knih. Bohužel,
ta první z let 1920 – 1934 se před mnoha lety ztratila.
Prvním kronikářem byl pan Justin V. Prášek, historiograf
a autor několika vědeckých knih z Brandýsa nad Labem,
který kroniku psal od roku 1920.
Učitelé kronikáři
V roce 1929 pokračoval v psaní pan řídící učitel Jaroslav
Laušman, který kroniku psal až do roku 1967, tedy
neuvěřitelných 38 let. Písmo, kterým pan učitel psal,
skutečný krasopis, umí dnes už jen počítač. V letech 1968
– 1971 psal kroniku pan učitel Vojtěch Horák. Potom je
ovšem odmlka až do roku 1988, kdy se psaní ujal pan
učitel Karel Kinšt, který se dle možností snažil chybějící
roky doplnit. Pan Kinšt vedl kroniku osmnáct let.

Historické prameny otevírající se na obrazovce
domácího počítače, to je věc!
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Je čas začít
Paměť klánovic
Nutno vzít v úvahu, že zmíněný
Všichni, kterým leží na srdci
úkol byl častokrát odložen ve jménu
systematická péče o uchování
jiných a zcela zjevných priorit.
historické paměti, nejspíš souhlasně
V rámci samosprávy
kývnou na nápad,
bylo vždycky něco
že přichází vhodný
Určitě je co
důležitějšího na práci
čas pro digitalizaci
uchovávat.
než sběr a třídění
i u nás v Klánovicích.
Určitě je co uchovávat.
O převedení do historických zápisů.
To však neznamená, že by
O převedení do
elektronické
se na ně mělo zapomínat.
elektronické podoby
podoby si
Co dál? Na tahu je
si v první řadě říkají
současná garnitura
obecní kroniky. Stačí
v první řadě
klánovických zastupitelů
se inspirovat tam, kde
říkají obecní
spolu s dobrovolníky
nedávné, starší i prastaré
kroniky.
z řad patriotů, pamětníků
zápisy zpřístupňují na
či studentů.
radničních webech.
Není to činnost, která se dá stihnout
za několik dnů. Je to vytrvalostní
Tiskoviny od roku 1989
běh na delší trať. Proto je nejvyšší
Kromě cenných kronik se na
čas odstartovat. Prostě začít.
klánovické půdě nabízí další téma
Jiří Karban
pro zdigitalizování: tiskoviny
vydané v období po sametové
revoluci. Kdo si dnes vzpomene
například na první výtisky
Klánovických novin z roku 1990?
Fajnšmekři dlouhodobě sledující

D igi t a l izac e : g e rd A l t mann / pi x ab y

místní politickou scénu by
možná přihodili také digitalizaci
nejrůznějších předvolebních brožur,
letáků či plakátů. Těžko říct, kde
všude „poletují“.
F o t o : J . V . pr á š e k : Wikip e di e ; poh l e dnic e : z ú ř adu M č praha-k l á novic e

Komunikace
pomáhá
Největší ohlas měl příspěvek,
který se týkal rozvozu jídla,
potravin a dalších nákupů.
Následně byla založena skupina
s názvem Klánovice korona
– dobrovolníci. Ukázalo se, že
moderní komunikační prostředky
mohou v těžkých dobách
fungovat jako báječní pomocníci.
Jiří Karban

M

ožná jste v poslední době
pátrali po svých předcích a hodně
vám pomohly zdigitalizované
matriky a nejrůznější kroniky
(obecní, spolkové, školní aj.).

F o t o : v s í t i p ř e vza t o z fac e booku M Č ;

Aktuální informace na
Faceboooku
Informační kanál Městská část
Praha‑Klánovice – oficiální
stránka zveřejnil odkaz na
speciální magistrátní stránku
přinášející důležité informace,
v nichž nechyběla každodenní
aktualizace počtu nakažených lidí
a rovněž přehled ministerských
a vládních opatření. Občané
Klánovic se z radničního
facebooku například dozvídali,
že je přerušen provoz v KC Nová
Beseda a v Místní knihovně a že
je nutné zavřít
základní i mateřskou
školu.

Prvním
kronikářem
byl pan Justin
Václav Prášek
z Brandýsa
nad Labem.
O tomto učiteli,
orientalistovi
a historiografovi
se můžeme
dočíst i na
Wikipedii.

Moderní kronika
V roce 2006 jsem kroniku převzala já a snažím se pokračovat v práci svých
předchůdců. Několik posledních let už píšu na počítači, což práci velmi
zjednodušilo, ale zároveň zmizelo určité kouzlo.
Co najdeme v kronikách
V kronice lze nalézt informace o počasí, významných událostech ve světě
a v ČR v předchozím roce. Zajímavé jsou demografické údaje z obce, tedy
narození, úmrtí a významná jubilea našich občanů. Dále zápisy z jednání
zastupitelstva a samozřejmě informace o dění v obci za uplynulý rok.
Pokud má kdokoli zájem nahlédnout do kronik, může se se mnou domluvit
na termínu. Stejně tak, pokud by někdo měl něco zajímavého, co by kroniku
obohatilo, budu ráda za poskytnuté materiály. Jednou do kronik budou
nahlížet i naši potomci, kteří se snad už budou chtít poučit z minulosti.
Jolana Fuchsová, kronikářka

Přesun termínu

Ukliďme Česko,
ukliďmě Klánovický
les! ale až na
podzim…
V březnovém zpravodaji jsme
ohlašovali společný úklid lesa
a veřejného prostoru v rámci
celonárodní kampaně. Velká
úklidová sobota
se měla konat
4. dubna.
Během března
ale nabralo šíření
virové nákazy
COVID‑19
takovou
rychlost,
že národní
organizátoři Český svaz
ochránců přírody a spolek
Ukliďme Česko jarní akce
odvolali a předpokládají přesun
na podzim.
„Stejně jako už roky vybízíme
veřejnost k odpovědnému
chování k přírodě a veřejným
prostranstvím, vyzýváme nyní
k odpovědnosti vůči našim
spoluobčanům, v prvé řadě
nejvíce ohroženým seniorům.
Konání organizovaných
úklidových akcí je do ukončení
stavu nouze pozastaveno,“
uvádějí organizátoři v tiskové
zprávě z 16. 3. 2020.
Vyzýváme proto všechny
k ohleduplnosti a k soukromým
jarním úklidům podél lesních
cest a veřejných prostranství,
pokud to situace dovolí.
O novém termínu Ukliďme
Klánovický les! budeme rádi
informovat.
Zdeňka Bubeníková, Komise
pro životní prostředí

Pohlednice vytvořená panem Oldřichem M. Dufkem z Klánovic.

duben 2020
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Soptíci s poháry a diplomy.

Zprávy z mateřské školy

Zásahy hasičů

Den otevřených dveří je odložen, pro zápis do
mateřské školy využijte elektronický předzápis.

ÚNOR S VĚTREM, KTERÝ
KÁCEL STROMY I PLOTY
A ODNÁŠEL STŘECHY

Ještě
odpoledne
dne 24. 2.
v 16:44
byla
jednotka
vyslána
na pomoc
s částečně
vyvráceným stromem do ulice
Medinská. Na místě odstranila
nebezpečně nakloněný strom
a v 17:37 se vrátila na základnu.
Kromě zásahové činnosti
hasiči pomáhali občanům
s odstraněním suchých
a nebezpečných stromů.
Pavel Jaroš, velitel jednotky
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v soutěži v Nehvizdech
V sobotu 15. února se Mladí hasiči – Soptíci zúčastnili
první letošní soutěže, Sportovního dne netradičních
disciplín, který pořádal okrsek č. 6 v Nehvizdech.

N

a soutěž se sjelo sedm sborů, které přivezly 19 družstev. Děti byly
rozděleny do družstev podle věku: přípravka (3 – 6 let), mladší žáci
(7 – 11 let), starší žáci (12 – 15 let), dorost (16 – 18 let). Družstvo muselo být
minimálně pětičlenné. Z každého družstva se počítalo pět nejlepších časů.
Družstvo smělo být doplněno pouze členem o stupeň menší kategorie.
Soutěžilo se celkem v pěti disciplínách. Disciplíny prolínala hasičina,
trpělivost, obratnost, individuální a týmová dovednost.

Gratulujeme Soptíkům!
Na soutěž jelo 18 Soptíků. Postavili jsme tři družstva – přípravku, mladší
a starší žáky. Každé družstvo mělo svého vedoucího.
Na Soptících bylo vidět, jak se snaží urvat nějakou tu pozici na bedně.
Bojovali, hecovali se, byla vidět i nervozita, ale nakonec se dostavily
nádherné výsledky. Přípravka vystoupala na nejvyšší stupínek. Starší žáci byli
bronzoví. Mladší žáci zůstali těsně pod bednou.
Všem dětem patří vyseknout poklonu. Některé poznaly, že říkat „to je easy“
se nevyplácí. Také poznaly, že je potřeba trénovat a učit se hasičským věcem.
Ale zároveň si všichni užili soutěživost, adrenalin a pak obrovskou euforii.
Nové dresy se líbily
Tímto úspěchem jsme na soutěži také pokřtili naše nové dresy. Je pravda,
že naše dresy jsou nepřehlédnutelné, dostali jsme hned přezdívku, že jsme
z „lesa či pralesa“, čímž jsme hrdě dělali čest Klánovickému lesu. Jsme
rádi, že všichni pochopili náš záměr – na dresech spojit klánovickou zeleň
a hasičský kroužek.
Přejeme všem za dané situace mnoho sil, trpělivosti a především pevné zdraví.
SDH Klánovice

F o t o : dana Thorovsk á , Tom á š H rad e ck y ( muchom ů rka ) , C vaka l ( č e r t ic e s mo t ý l k e m v n á ruč í )

Již v 0:32 následujícího dne
24. 2. byla opět jednotka
vyslána na pomoc s utrženou
střechou do ulice Axmanovy.
Na místě snesla utrženou střechu
z kolny a zajistila ji proti dalšímu
pohybu. Cestou na základnu
ještě hasiči odstranili spadlý plot
u novostavby v ulici Axmanově.
Na základnu
se jednotka
vrátila
v 0:55.

Klánovičtí Soptíci uspěli

F o t o : archiv S D H

V uplynulém období opět
zaměstnal klánovické hasiče
silný vítr. Dne 23. 2. 2020 ve
23:03 byla jednotka vyslána
k padlému stromu do ulice
K Rukavičkárně. Na místě byl
zjištěn padlý strom přes celou
šíři ulice Krňovické. Jednotka
v počtu 1+5 strom rozřezala
a odstranila z komunikace.
Na základnu se vrátila v 23:35.

Den otevřených dveří
Jako každý rok, tak i letos
jsme vás chtěli pozvat
na Den otevřených dveří
v MŠ Klánovice, který byl
naplánovaný na 21. dubna.
Opatření proti šíření
koronaviru ale vše změnila
Den otevřených dveří byl odložen na neurčito.
a termín musel být zrušen.
Nový termín bude zveřejněn na webu MŠ a to hned, jakmile se situace
zlepší a budeme schopni datum s jistotou určit. Průběh Dne otevřených
dveří se však měnit nebude. Podíváte se do všech tříd, odpovíme na dotazy
a seznámíte se s prostředím, kam budou chodit vaše děti.
Zápis do MŠ zatím beze změn
Den zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je
naplánován na 5. května 2020 od 14 do 18 hodin ve třídě Myšek.
Vážení rodiče, k zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým vám
i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu vašeho dítěte do mateřské
školy. Elektronický předzápis bude aktivní od 1. dubna 2020 na stránkách
školky www.msklanovice.cz . Program vás navede, jaké další kroky je
potřeba podniknout. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ.
Veškeré vámi vyplněné údaje jsou zašifrované a nikdo jiný kromě MŠ k nim
nemá přístup.
Poté už bude zbývat jen poslední krok – dorazit v den zápisu 5. května
do MŠ a donést vytisknutou žádost, rodný list dítěte, potvrzení o trvalém
bydlišti dítěte a vyjádření lékaře.
Těšíme se na Vás, Kolektiv MŠ a Dana Radinová
Pro případné změny či aktuální informace sledujte webové stránky MŠ
Klánovice a MČ Praha-Klánovice.

Sdělení
Dětský domov
v Klánovicích
zval v předchozím zpravodaji
všechny zájemce na Den
otevřených dveří ve středu
22. dubna 2020.
Podle nařízení
vlády proti
šíření nákazy
koronavirem
jsou ale všechny
veřejné akce
zrušeny.
Pro aktuální
informace
o konání Dne
otevřených dveří proto sledujte
webové stránky Dětského
domova http://www.
ddklanovice.cz/, budeme se
těšit na setkání.
Poznámka redkace:
v době uzávěrky jsou všechny
dubnové veřejné akce zrušeny.

Adoptujte varhany
Po 146 letech hraní při
bohoslužbách i koncertech
čeká celková obnova varhany
v kolodějském kostele. Farnost
uspořádala sbírku a je možné
i „adoptovat“ jednotlivé
píšťaly. Máte‑li zájem přispět,
kontaktujte pana faráře
Ondřeje Salveta: kolodeje.
farnost@centrum.cz, všem
dárcům předáváme poděkování.
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aktivity a kluby

S vaz

t ě l e sn ě

Inzerce

pos t i ž e n ý c h

Rušení akcí, sledujte termíny

K

oncem února a začátkem března jsme pokračovali
v pravidelné činnosti, po oznámení karantény
a nouzového stavu byla zrušena plánovaná výroční
členská schůze, která se měla konat 17. března.
Rovněž bylo přesunuto datum jednodenního výletu
do Hradce Králové a to z dubna na říjen – sledujte
vývěsky. Termín rekondičního pobytu v Sezimově
Ústí nebyl ještě definitivně potvrzen, záleží na délce
vládních opatření.
Změny termínů budou vždy včas oznámeny.
Za výbor MO STP Olga Paplhamová

Fotbalové jaro je přerušeno

Mužstvo FK Klánovice stihlo sehrát pouze zahajovací

utkání jarní části pražské I. B třídy. Druhá březnová
neděle byla příjemným dnem, kdy naši fotbalisté na hřišti
ČAFC zdolali tamní béčko 2:0. Vítězné góly vstřelili Filip
Tvrzický a Jakub Svoboda (z penalty). Klánovický tým se
tak v tabulce posunul na jedenáctou příčku mezi šestnácti
účastníky.
Těšení na první domácí utkání proti SK Ďáblice B trvalo
jen několik dnů. Pražský fotbalový svaz totiž na základě
vládního opatření přerušil celou soutěž a následující
zápasy byly odloženy. Čeká se na vývoj situace, doufejme,
že nedojde ke zrušení zbylých zápasů. Informace najdete
na internetu: www.fkklanovice.cz
Jiří Karban

Nová sezona s otazníkem

Nově

Ju tu jaro a s ním by za normálních okolností
přišla i hlavní tenisová sezóna roku 2020.

VKlánovicích na tenisových

kurtech začaly přípravy
na novou sezónu v únoru.
V polovině dubna jsme
plánovali zahájit letní sezónu
pro členy oddílu Tenisu Klánovice, pro děti i pro
širokou veřejnost, která je u nás vítána.

Tenisová škola TK TOLA
Na našich tenisových kurtech dlouhodobě působí
tenisová škola TK TOLA, která se stará nejen
o tenisovou dětskou školičku pro nejmenší děti od
tří let, ale také vychovává talentovanou mládež všech
věkových kategorií. Nejlepší z nich reprezentují
Klánovice v mistrovských utkáních družstev, které se
hrají v květnu a červnu.
Hrajeme v těch nejvyšších ligách a třídách v Praze
a snažíme se konkurovat velkým klubům jako jsou
Štvanice, Sparta, Hamr apod. Děti budou moc rády
za jakoukoli podporu.

prodej - luxusní byt 3+kk, 114 m2
+ zahrada 273 m2 + garážové stání,
ulice Marvanova, Praha 9 – Satalice
Cena 11.400.000,-Kč

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

722 130 044
Ing. Zdirad pekárek

V letošním roce nabíráme děti od 3 let do tenisové
školičky. Termíny, na které jsme naplánovali možnost
zkusit si hru na tenisových dvorcích v Klánovicích,
ulice V Pátém 1070, byly 8. a 15. dubna od 17 hodin.
Vzhledem k současné situaci si konání předem ověřte.
Za výbor Tenisu Klánovice Filip Laža

PROGRAM duben 2020
... jsme NADOSAH
Naši milí diváci a návštěvníci Nové Besedy,
vzhledem k aktuálním opatřením momentálně přesouváme termíny naplánovaných dubnových představení na podzim 2020.
Jakmile budeme mít nové termíny potvrzené, zveřejníme je na webových stránkách KC Nová Beseda. Zakoupené vstupenky zůstanou
v platnosti. Pokud by se Vám nový termín z jakéhokoliv důvodu nehodil, vrátíme Vám vstupné. O svůj kulturní zážitek či peníze za zakoupené
vstupenky nepřijdete.
Přejeme pevné zdraví!
Děkujeme za přízeň a těšíme se na opětovné setkání,
tým KC Nová Beseda

sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz

Horizont

603 280 220

Makléř roku 2015 reMAX Čr

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz
cena 40.000,-Kč/měsíc + energie

cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

proNÁjeM – kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,
Štefánikova ul., Zeleneč
cena 32.000,-Kč/měsíc + energie

www.zdiradpekarek.cz

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

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

+ odstupné

PRONÁjeM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd n.L.
cena 10.990.000,-Kč

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KinoKavárna je do odvolání ZAVŘENA.

Klánovický zpravodaj, periodický tisk městské části, registrován u MK ČR dne 10. 2. 2012 pod číslem E 12804; Číslo vydání: 4/2020;
Vydává: Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14, tel. 281 960 216, IČO 00240281; Redakce: Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz;
Grafická úprava: Dagmar Kyjovská; Tisk: Tiskárna Grafotechna +; Náklad: 1400 výtisků; Příjem inzerce: Knihovna Klánovice, Smržovská 1, 190 14
Praha–Klánovice, tel. 281 963 496, e-mail: knihovna.klanovice@seznam.cz; Zasílání příspěvků elektronicky na e-mail: kzsefredaktor@seznam.cz;
Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny.
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč. Elektronická verze KZ na https://www.praha-klanovice.cz/
Uzávěrka dalšího čísla je 15. dubna 2020.
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proNÁjeM –ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, pozemek 306 m2, Poříčská ul.,
Praha 9 – Újezd n.L.

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

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

duben 2020
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VOLNÁ MÍSTA
VOLNÁ
MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)

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

ŘIDIČ/SKLADNÍK (VZV, ŘP sk. C, E,
prof. průkaz PODMÍNKOU )

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

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

Klára Tumpachová
Realitní makléřka
Aktuálně hledám
Pozemek či dům k rekonstrukci pro kunovickou
rodinu se 4 dětmi, kteří by rádi zůstali v lokalitě.
Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.
Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.
Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

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

kristyna@kralovi.cz

Přidejte si můj kontakt do telefonu.
Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit.

KONTAKT:
606262047,
602100983
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
e-mail:
kristyna@kralovi.cz
střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

Asistent/ka ved. správy
nemovitostí

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

Práce s PC, SŠ/VŠ, org. schopnosti,
samostatnost, komunikace
s nájemníky a práv. odd.
Pracoviště Praha 9 - H. Počernice

e-mail: info@pragorent.cz,

tel.: 731 545 795

tenisová skola Radonice.indd 3
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ZAŘIĎTE SI

Hledáme řidiče
a řidičky autobusů
Nabízíme: •
•
•
•

průměrná mzda 43 000 Kč
náborový příspěvek 50 000 Kč*
práce na dobu neurčitou
benefity ve výši až 62 500 Kč za rok

800 220 020
Více info na: dpp.jobs.cz

Volejte zdarma:
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* Pro držitele řidičského oprávnění skupiny D + Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D

LEPŠÍ
ŽIVOT!

